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{sê4rgEqtLg=L292
Besti:-ur

Gedurend'e d-e verslagperioci.e v¡as Ïret bestuur al-s

vclgt s¿lxengeste 1d:

rr. G'/i" Lrtermark
rr. rv,¿" i.osting
)rs. E" loPes Ca'rJozo
)r" tr. J"J. Geluk
J,r,. uoms
ir" ri" ?1oinP
Dr. îr'" i'" 'leer

tret bestuur vergaCercie in cieze periocte twee keer'
te weten oP:

9 febru¿ir-i 196, te relft
4 november 1965 te Leidschend'am

(voorzitt er )
(-"u"t " -pe,nningn. )

Tiet aantal ]-ed'en bed'roeg oP 31

op 31 decenber 1965 131 , hraarv

l-iet aantal cionateurs bleef in
op )t.

3a.l-1ot ap-ec omm issie
Gedurenclecleverslagperiocj-ebestond'ileballotage-
comniss.;-e L.rt ie ic''i e rr:

Prof " ur . rr. C " r'r, iiosten (voorzitter )

Ir . G. -t), ci e lla¿¡s
Ir. -,. l"leis

I,e Cren en ci- e r
december 1964 124 91"

an 1 erel-id- "

cie period.e gelijk

III



I

-2-

;¡.]eemene led enver¡raderinq

le algemene ledenvergaderlng werd dit iaat belegd op
29 apri]. 1965 in Teijlers iuiuseum te llaarlem. ,'1s
bijzonderheicl zij vermel-d dat tijdens deze vergade-
ring het eerste erelid van het genootschap werd
benoemd " Teze benoeming gold. Prof . !r. lt.Lr. Fokker.
:je algemene vergad.ering wercl gecourbineerd. met een
wetenschappelijke bijeenkomst, met als oncl-erwerp

t*l:il, 
wea,raan ook Prof . Fokker een bi jdrage

Wetenschanpel-i- i e biieenkomsten

B .ianuari 1965

i, splanade, Utrecht
u,nderwerp :' Geoakoestiek

(Golfvoortplanting ci"oor de atfr-óSfêer,
de aardltor$t en de oceaan)

Ëprekers ?rof. i)r. J"G.J. Schol-te
Inlel-d l-ng

Prof . Ðr. F.H. Schmidt
Geluiclvoortplanting in de atmosfeer
J . Cl-dernan
Conclusies uit oe registratie van aard-
bevingsgolven
!-,r, ",.iao Ritsma.
De detektie in cLe a.tmosfeer en in C,e

aardkorst van kernexplosies
Ir. iri.if . van Batenburg
Geluidvoortplanting door het water

o

itla afloop van de bijeenkomst werd. een bezoek gebracht
aan de gebouwen van het r(.N.iul.I. te de Bilt
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üe voordracht en zíjn gepubf j-ceeril in publikatie
nr. 5 van het genootschap, een overcrruk uit het
lded-erlanc.Ls Iijd"schrift voor llatuurkunde 

"

9en1 0 rna ;zrt 1c165

Gebouw voor Îechn" l{atuurkunde van cl.e T.}i. te iielft
op uitnodiging van d.e .'"fd " îechn" l$atuurkunde van
d-e T"H" te ..)elft
On,,].erl¡erpen: lcs :rn;rlogies électriques e n éc.ni-qllel'

e'f etccustrques
lipplíc.ltj-ons des analogies électriques,
mécaniqües êt acousticlues dans IeS
filtres

Spreker : Prof. J. Frenkiel (Universiteit Luik)

3-1 rnaa"Æ_!965_

Instituutsgebout'r K.Lv"I. te r s-Gravenhage
In samenwerking met de :-Lfd. voor Gezond"heiC-stechniek
en de bectie ';'rerkplaatstechniek van het K.Lv"I'
und-erwerp: Geluid in de industrie
Sprekers : Prof . Dr" G. Lehman (ttax Planck Inst. )

Der physiologische und. psychologische
-influss von Schal-l auf den Menschen

Dr. H.¿'" van Leeuwen
i{et horen i-n d"e incLustrie
J,I{. van Vliet
l,awaaired.uctie in de industrie

o
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29 april 1 965

Teijlers lviu-seurn te l{aarlem
t-,nd.erwerp: Ur5elc
Sprekers: Prof " ).'r,:-r..I" ¡'olrker

:ie rnuzikale ontvrikke]-i ng op een twee -
sprong
yt' . ;i.1" ùussr¡reir

e 
e restauratic' van het St. lJavo-orgel

loorts rr'r.;a er tijdens aeze bijeenkorrrst gelegenheid-
om het Îe i jJ-ers ivlu-seurn te bezichtig€o, een d,enon-
stratje van hct, alliaar r:pgesteJ-d.e 31-toonsor.gel bij
te wonen en te ]uj-steren naar een bes;peling .;an het
grotc oi:gel in C-e ;it . Sa,vokerk Coor :,lb,ert äe li.l-erk 

"
N¿ efJ. cop '¡¿s e:r gelegenheid on cÌe St , 3ar¡okerk te
be:ì.cht j gcn"
-,c -¡ccrdr;:e}:ten zijn gepu,bl-i ceerci in prr-b.li.katie
nr" 7 van het genootschap"

15 jun.'. 1965

ì,,a buurkuncLíg Labc¡rai ori'¿m v¿in irj , V " PhiJ-ips t Gloe j_-
lampenl'a.briekerr te',/a-Ìrc
vnderwerp: Iìesearch in de elektro-akcestiek

;prekers

(el-ektronische mrziekinsti:umenten, toe-
passingen van €leavenceerde el ektronika
en geluiciregistratie )

ùr " ir . ri. 'ieer
inJ-eiding op het werk rn cie groep
akoestiek en recording
ir" Ir. N.V" ¡'ranssen
.r,en hydraulisch gehoormocLel

o
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3.1.J. bangster
lrukgevoet-igþed:ú' van halfgeleicler ele-
menten

],. d"e ldiet
De klas;se*L; luidspreker-eincltrap
Ir" ii"fr"r'. ljad.en
Funclamentele problemen bii de magnetische
registratie
Ir" .T" Roos
ilectreten in ci.e elektro-akoestiek

o

O

þt. rr. i\f ,V, !'ranssen
Ylektronis che muziekinstrument en

Na afloop t¡r¿ts er een rnoge.;1-ijkhr.:id. tot beziclitiging
van het studiogcbou',: (waarin akoestische f:lciliteiten
en kleurente.l-e-¿isiesturi.io) en tot het tleelnerren
aan eetl roncl.l-ei.rling 1an¿;s €en vijftal akoestische
demonstraties.

?.O oktotrer 1965

Instituut voor Zintuigfysioloeie P."V"0"-f .I["ü. te
[joesterberg
Oncleri,rerp : Psychc;akoestiek

Sprekers : Prof . :tx. J,F. Schouten
Inleid ing
Dr. I. de Boer
De kritieke bandbreedte van het gehoor

Ir" R" Plomp
l'requentieanalyse en muzikale conso-
nantie
Ðe betekenis van de kritieke bandbreedte
voor de toonPercePtie
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Dr. R"J. i-iitsm¡r,

Na afloop van de bijeenkomst vonaen enkele akoes-
tische demonstraties plaats in het rnstj-tuut voor
Zintuígfysiologie F.. V. Ù 

" -I " 
Ì\ " 

(/ 
"

Publik eties
In d.eze versla,gperiode verschenen d.e publikaties

4, 5, 6 en'l van het genootschapr

4 Tr-ansi-çtore-n

11"¿." Rodrigues d.e itir.atråå,,'i" i'lcoster en

"i,J" i-':onqen
nrgh fid"e1íty stereophonj-c anplif ier v¡j th
transist ors

ii. icrrebcon

önr.

I
I

l

I

loepassinp; van halfgel ej-ders in ontroepinstal-

:,"-tr" Spanjersberg
loepassing van halfgeleiders bij de a.uto-
matísering
J ":1" ivlanintvelcl
frans ist ort e chnologie

5 Geoakoestiek

J.G,J. Scholte
Inleiding
F,-11. Schnid.t
Geluj-ilsvoortplanting in c'ie atnosfeer
J " Uldemari
Conclusies uít de registratie van aarci-
bevingsgolven

0



nr.
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A.R, Ritsma
;;;; d" cietectie van kernexplosies in aardkorst
en atmosfeer
M " 

rl. va.n Batenburg
Geluid.svoortplanting d'oor het water

6 Gel-uicisfilm
¡,G' SiPs
)e guu"hi*d.en1s en evolutie van d'e geluicts- 

Ofilm, opnametechnisch gezren

uf"J"i'I" Jansen
1)e geluid.sweergave in bi-oscopen

G "R, Ùlierhoek
lle praktijk van de geluicì"scpnanetechniek bij
f ilrnProd-uktie

ele oo l-'.u rt n ove m tlt\ ZL

ins trumenten
n"r 7

t

i:IA.t, Fokker
ie muzikale otltwj-kkeling op een trn'eesprong

J.F" Schouten en J" 't ¡lart
.i-re slagtoon van klokken

,.ndre Lehr
Hu¿ãrr,tt.S"" Ned-erland.se klokkengietkunst

P.R, Di- jksterhuis
.le piano

H.l" L.russoren
,Je restauratie van het grote orgel in d'e

tsavokerk te ltaarlem

o
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Peruranent ,r.nt i -lawaai - C oinit é

Ir" G,J" van 0s ha,d evenals in de voorgaancle jaren
voor het genootschap zttting in dit comité.
Voor z,over bekencl- bij het bestuur zrJn er in het
afgelopen jaar geen activiteiten van het comité
geweest "

Commissie Ge]-uicrbe nerkinq ir e gverke er

'*;',;" i"Å" åä ; * 3 ;*noTi* ;:,:' : :Í"i : íT : T" iT;" ;:i i;i-
teiten van cl"eze commi.ssie in het verslagjaar is
het bestulrr niets bekend "

akoesti s cire ad"v.j seurs

Van cle ùocr het genootschap samengestelde ".ìe"=J ing
van de verhcu.ling bussen,opdreir-,ilr'ug:r'er' €rn ?.!i.,estisch
adviseur" c'le z'g. "Ji. G ,-1962'1 werclen in cle ver:slag-
period.e slechts 6 exemplaren verkocht " Ðe oorzaak
van het teruggelopen verkoopaantaJ- tigt vermoecielijk
in d"e in het verslagjaar verschenen aanvulling op
de R"r.i, 19i:, weltrce speciaal betrekking heeft
op de tarifiëring van honoraria voor akoestische
acLviezen en dergelí jke 

"

i)e door het genootschap bijgehouden l-ijst van
akoestische, ad.vi-seurse ldaarom in de verslagperiocle
¡tíet werd gevraagd-, oncl"erging geen wijzigingen en
Cu- er a-r-i vorg-u urï.
Ir. H. van Bremen c"i", Ltichting Iìatiobouw,
Postbus 299, Rotterdam

Ir. C.li " viln lorsser n. i. ,
Koninginnegracht 4'1,'s-Gravenhage
Prof. lr" ¡"-). Fokker,
I,ngelanderweg J2, Beekbergen



?rof . 'l)r. Ir " J . J. Gelt-l-k rr'i' '
iabr. rvtetsulaan 28, rlilversum

tr. l" IieJ-ierma'n'
(orte I'ioogstra:.a,t 'l , Ë'ctteriiar'n

Ir. V"tt"'¡.. Peutz n.i",
)t. ¡'nnastraat 113' itiijmegen

Ir. ';Í,P. v¿¿n Lec'riitlg c"i' ' .

P¡rns:i-erstr'¿:¿¡.t 44 r t s-C-ravenJtage

F..L van Leeuwen
Gi jsbrecht van amste-r straat 1 2, ,{j lve rsu-n

Ir. i'"H" Janssen n'a"
Prof " Ðr" l-r. C"í¡" Kosten n'i'
Ir. P"r"" cle Trarrge G'j'"
Ir" Ì,/.¿' Ûosting c"i'
Ir, G.J" van 0s n"i'
1r" B. van Steenbrugge n'i"

)
)
)

)
)
)
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'Iechnisch PhYsische
Dienst 'It\O'en îHe
Stielt;lesr're¿r 1 ,

Defft

I

o,

¡
1Defft, 5 januari 19C6

1r . ïr , ¡r. Ocsting ( sekr " )
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ündergetekenden, Ir. B. van *jteenbrugge en
F.J; van f-,eeuwen verklaren hiermede op dinsdag
4 januari 1966 de boeken en bescheiden van de penning-
neester van het NedierlanC.s .lJroçstisch Genootschap
over het jaar 1965 te hebben gecontroleerC. 'Líi
hebben d"eze in orde bevonden en stellen voor d"e

penningrneester en daarmede het bestuur over het ge-
.rerde beheer over het jaar 1965 te dechargeren.t
.De leden van C.e kascommíssie 1965

VIRKLAP.ING

r/f . g.
1r" B. van Steenbrugge

l,elft, 4 januari 1966

Saldi per
Spaarbank Delft rek.

51 28
Ned. ioliddenst"Sank
!e1ft d"ep " rek. 801 9
Girorekening 24 83 58
Kas

fr

r^r. g.
tr'.J" van Leeuwen

11 -1 2*' 64

r 1 .691 ,74

I 12.789,11
r 881 ,74
r 268,54

31-12.-' 65

r 1 .799 ,12

.768,

.651,
28,

67
)t
a)

rer1r

.f 1, .631 ,13 "f 13 "248,22
r 15.611,17

r 2 "t]z,91
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rNKutúisTbi'{

Contributies 1964
ðontributies 1965
ðó"ttftoties 1966
L-ronaties 1965
iãïråãp 6 ãxemPler9l.l'9: -1e62
Verkooþ d-iverse Publikaties
iìente Ïri'j;i"8" : 1e half jaar 1965

2e inaLf iaat 1965

iìente bPaarbank 1963

i,""t" Siaarbank 1961
Lchenking
Kapit aaléve rmind-e ring

o
f
r
fr
r
f
7

.f

Ã_-)9

720,--
21O,--

1 .565,--
6 r--

2O2,5O
2OB,60
198 ,25

50 '7,56,63
17 ,50

2 .t2?'? r)1

Í 5 "643 '1+
==========

t
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UITG/\VEN

Porti
,,dministratie
Bestuur
r.,¡rukwerk

]noraria schrijvers
Stencllwerk
Contributle -.I "C"8.1965 f
Vergaderingen Í
ùnkosten penningmeester/
Gratificaties f
Commissiekosten Í
Banden ltecord.er f
rnvoeruechten f

Ç

r 244,52
f 27 ,O1
f 169,2O
Í 2.881 , 61

r 1 "?42,5O
4 4-
J t ) c-'

15"643,14

83,65
786,62

49,33
47,50
61 

'5037 ,50
1 ,2O
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irlotule erre erl
29 april 19 5 te Haarlem

"[eijlers luiuseum

Lr" G.dr. Uitermark
ljrs. B, LoPes CaYð-ozo
Ir. !J";r" t,osting
ilr" Ir. "T.J. Gel-uk
ir" d" vl-omp
lr. Ir. K" leer

alsmecle 23 ].eden en 5 introciucées

¡r is bericht van verhindering van de heren
Cons (bestuurs]-id.) en liatiter (fici)
.alvorens d-e vergadering te openen verzoekt de

vaorzt-tter cle aanwe zige leden toestemming voor
het laten bijwonen van d-e vergadering door d.e

intrcciucées " iiiemanC bliikt tegen dit vcorstel
bezwaren te hebben"

UÐenins.#

ue voatzr-tter oPent om 1 0 " 40 uur de vergaclering

2 " insekoinen stukken

tianwezLSi
van het bestuur

Ðe secretaris meldt
zíjn binnengeko.men,
d,e vergadrering.

(voorz" )
( organisatre )
(secr"-penn" )

o

dat er geen stukken bij hem

wetke betrekki-ng hebben oP o
led"env e a cl. 1 _16'z

,) o u1e

i-,e notulen van de vori-ge ledenvergadering werd'en-

in de ].oop van 1964 aañ Ae led"en gezonden enworden
derhatve thans niet voorgelezen" Zondet bezwaten
volgt goed"keuring cloor d'e vergad.ering"
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êl en finan 1 ztcLtt 1

.De voorzitter behandelt in grote lijnen het -aan
de leden gezonden jaarverslag en financieel
oveyzicht " ilí j gaat daarbi j wat dieper in op de
aanbeveling van de kascontroÌecommissle om cìe
gelden van het genootschap anders te beleggen
in verbancl met de geldontwaarciing" llij stel_t dat
het bestuur vindt dat de geringe financiële
voordel-en dj-e zijn te behalen d.oor een andere
beleggingswijze niet opwegen tegen de nadelen
ervan, zijnde een verminderde liquiditeit en een
groter risico" Bovendien betekenen dergelijke
zaken een extra bel-asting voor cie secretaris-
penningmeester die toch al vri j zwaar belast j_s"
0p de \rraag hoe het komt dat het tegoed bij de
spaarbank in cle verslagperiode gelijk is ge-
bleven antwoordb cle penningmeester d.at door hem
geen verzoek om bijschríjving voor rente is
gedaan, maar clat d-it uiteraard worclt ingehaalc't_
in het voJ-gende jaar
Tenslotte worci.en jaarverslag en financieel over-
zícTtt ongewi jzr,gcl goedgekeurd door de vergacLering.
Benoemi-ne kascornmi ssie 1965

I-,e vergadering gaat akkoorcl met het bestuurs-
voorstel van de kascommissie 1965 te d.oen bestaan
uit de leden:

F"J, van leeuwen te i{ilversum
en Ir, B, van i¡teenbrugge te Voorburg

6. lieno tsa1i-ot qcl ô

De vergadering gaat akkoorcl met het bestuurs-
voorstel- om de ballotagecommissie ond-er dank-
zegging a"an het oucl-l_id hiervoor Ir.k. Vermeulen,
al-s volgt samen te stellen:

Prof " Ðr. Ir" C "'!i " Kosten te De j_ft (voorz. )Ir" G"P. de Haas te Utrecht
en 1r" ll. i{leis te i,indhoven

o

tr

o
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7 , RoncÌvraag

iie heer Van pe¡sser vraagt of het niet wenselijk
j-s om wat ger,aKkeJ-ijker nieuwe l-ed,en toe te
laten" Je voorzi-tter, antwoord dat dit gezien
statuten en huishoudelijk reglement niet moge-
li jk is en dat cle wens om d-it te wi j zrgerr
zeker niet leeft in het bestuur"
)e heer van Dorsser bepleit voorts een soort-
gelijke regeling al-s bii de iicoustical Society
of ,,merica"
Ðe heer Van cl,er Boom vtaagt of er al iets
nacr-ers bekencl is voor het programma 1965.
le voorzitter: :C,eel-t mee dat er half juni een
excursle zaL plaats vind-en naar het Natuur-
kundig Laboratorium in \'laalre van de N,V' Philips"
rn de herfst volgt het l0a-congres; het genoot-
schap zaf,- d.aarom pas l-aat in het iaa't nog iets
ond-ernemen, maar er is nog niet vold"oende bekend
r¡at ctat zaL ziin"
De voorzítter stelt na een korte inleiding
narnens het bestuur voor om de thans aanr¡Ie zlge
Prof . ljr. ¡.,Ji, Irokker bij accl-amatie te benoemen
tot erelid. van de ve?enrging vregens buiten-"
gewone verdiensten jegens de vereniging en de
verwezenlijking van haar C,"oelstellingen.
¿ld.us geschied-t, waarna aan Prof . Fokker d-e

bijbehorende oorkonde wordt overhandigd.
clankt voor de hem bewezen. e-íror . .r,oKKer ;äi;"i;";"å-: "h;;=;;;ä;;ã*å"' i-n ef

speech, bevattende veel historische punten
over cle Gel-uidsticht'ing ên haar weTlr_zaafirheden.

o
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8" Sluiting
Niets meer aan de orde zijnd"e slui-t de voor-
zitter om 11 "15 uur de vergadering.

o .rr.ldus gelezen en goedgekeurct
in de algemene vergad.ering
van 1 6 februari 1966 te
Hilversum

,o
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L-J!-i.Lrll"":l!*.{-:lv-r!!¡¡L:i;-3.4!.--.-4l+,i:i;""*+l

lclsrgs!åssllss
1 O.. ¡.,ar¡¿.-:ri en leiw.Li"ib€¡;tri jc'ing ( f r. ,.,ubu:i-s )

11 . .cr,us.ti.sch vu.,rr rrL-.erzL:êk bi j het untwerpen van
$eht,,:¡2¿lsn ( tr. '- . ¡t-i,,t )

12, Grepen uit L:e akr,estischte verzl:rging vaJr '-;,e O
,- i/.ti.r, -stur.ic.' (.r?rt.f . i.,T¡ t. -wiklcer)

13" iir-rpport j-nz¿:.ke r-.e bestriji-.ing va.n geluirlhinr,ler
in winingen

1 4. Geluir sprcblemen bij luchtbehanr.'eJ-ingsj-nstaJ--
lr,.ties (Pr¡:f . 'r. . twikker)

17 . Gerluir isc,l-atie våÌn 1rla.fun'..s (Prnf . Dr'.C. "Zwikker)

19. vues n-uvelles sur 1'ac'rustique .'ies ialler:
( ¡r- f . , tT . .), ¿wikker )

20" r,egistreren('.€) t ecibelmete,rs (G",, rreitsma)

21 , t'ietingen, .1ù 'r (r € 1'.,,:fllll€et,.:: :r-clrst van de
'ieluidstichting (fr. A.C" van den Bergen)

22. Symposium TrilJ-ingsdemping (pefft , 1-2-1%8)

27 " Symposiuni ZaaLacaustiek (6-q-1 939)

24. Geluj-d.rneti-ngen (Prof .Dr.C. Zwikker) O

25 " Congres over de teehnische problemen bii ge-
l-uicialarmering (zA4'l 940 )

36 " Voordrachten Impedantied.ag (lefft , 27 -11-1941)

37 " Isol-atie in d.e grafische beclrijven (?rof .Dr.
C" Zwikker)



41 "

A)

-1 B-

38. Be.Jri jfsalarmering (f r. Ii.i/. van lieuven)

40. Ontwerp akoestische begrippen en groothecLen
(ü 1029)

Interval-snippers en de verd.eling van oktaaf en
kr¡,iint in even grote delen (Prof.Dr.ri."Ð" Fokker

¡.bsortion of souncL by porous material-s
(C" Zwikker, J" v.d. i:,iik en C.ìv" Kosten)

Iartini en d.e zevende .harmonische (Prof . Lr"
\.".Ðo r'ok.Lcerl

51 .

52"

o).

64.

65"

66.

67.

Pro

0n crj.terj-a for the permissible nonlinea.ir
distorsion of amplifiers (V.tn. Schut en C.!J.Kosten)

Gel-uid"absorptie en geluictisolatie
Lnkel_e onderzoekíngen omtrent richtingswaarneming
(w.v. Franssen)

Stereo-omroeptechniek (J"J, GeJ-uk)

ttereofonische registratie (.1.f-,. Ooms)

Stereoper,cephte en menselÍjke symmetrie
(,1 .P. Schouten)

Geluidshincler in de woning (,1" v.d. -Iíik,
P.1ì.. d-e Lange, J'H. Lamberts en G'J. van 0s)

ceedings of the First I,C.¿.-Congress
ctro-i{coustics (1 9,53)

oepstudio's (P.e".l-" Huyd.ts, 1961)

3

t:
De electro-akoestische inrichting van een controle-
kamer (H, Dorreboom, 1967)

Ðe proo.uctie en instanclhoudj-ng van omroeptechnische
appãratuur bij de ìü.R.U, (P"i,t. Snoek, 1963)

Akoestische aspecten van omroepstudiors
(¡'".i , van Leeuwen, 1963)



1

Neue iliassn¿ahmen gegen den Låirm (,i.I.C,lJn,
19ø2, beschadigd)
iSI, DERIANIS åKOii S f I ii ûir G¿l'¡ u t ¡ I s C¡ir¿P

Spraak (h, i{ol, iviej.I. I(aiser, C.
A. Cohen, 19øZ)

-1 9-

Itransdronk,

f--de i'lens (H.A.v.Leeuwen,
D.E" .ilroadbent, 

O

o

2. De ïnvloed- van lawaai op
rviej.Fl-ora v" Laar, arts,
C, Bitter, 1964)

7. Geluiclabsorberencle l,laterialen ( C "W" Kosten,'l.{. Tak, 1964)

4" Transistoren (H.¿. Rodrlgues de t{iranda,
14. Klooster, J.J " Iìongen, i-I. ],or-.rieboon, i,oA,Span-
jersberg, J.*1. rvlanintveld., 1965)

5 , Geoakoestiek (J.G.J. Scholte, il.H. Schmi-dt,
J" 01d.eman, Á.rR. Ritsmari'{,lr,l.v. Satenburg, 1965)

6. Geluidsfj-lm (tl.G" Sips, ,i.J.þI. Jansen
G.R. 01Íerhoek, 1965)

7 " Enkele voord.rachten over muziek en muzi eklnstru-
menten (A'.Ð. Fokker, J.F. Schouten, J.rtl{art,
André T¡ehr, P,R. Ði jksterhuis,H.Ir. Cossorenr l p65 )

Ðeze publikaties kunnen worden besteld bii het
sekretariaat tegen een vergoeding van'f 3,-- Per
stuk (voor led.eÀ en d.onateurs Í 1r-- per stuk)
verneerderd met d.e verzendkosten.
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