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Prof. Dr. C. Zwlkker,
JulLanajaan 14,

Detft.
Taard,e Zwlkker,

o

o

Overmorgen

zullen tlJ due ln Do.ut een bespreklng bebben o¡n åån uur.

iltJ noeten rekenerr op brrdrre&klge tegenerancr \¡¿n dcn heer Dubole, d,le
a&n 1r. SLlnkers een brLeïJe geecrlreven heeft om ale zlJne neenlng te
ken¡¡en te geven, då,t d.e toon vên het ecnrljven ult Elnonoven dueoanlg
wês, det nen dlen brlef eleobte voor kennlegevlng kon aannemen. HlJ
zeg er bet bewlJe ln van ôe Juletheld van zljn bezrraar tegen het oPnem€n van vertôgenwoorcrlgere ult het groote bedrlJÍ ln de raa,€[ van þeatuur. Mlssohlen neeft de heer Sllnrere Jou ook een Sfschrlt'! nan Duþo1er brlef geetuurct. Ik heb reeda ecn þrleiJe aan D¡boLs geschr€ven oB
te romoreere¡l dst ult d,e antçoorcten dle rlJ gekregen hebben nog nlet
b1lJkl , dÊt Oaar%er flnêncleele eteun te waohten 1e en dst de Einclhovengche zaå.k voor on8 vernoedel'lJk ?,a1 r€.tee&€rlen een vra8,g van be-

etaan of nlet beEtaaa.

Ie w1l je

ook nog over eerr tweecte kçestte eohriJv€n.

bad varr eer¡ astronoon, een ouclere gtud,levrleno

Ik heb bezoek ge-

ult l¡eliten, ðte

thaue

te vergrooten en d.le bezlg geçteeÊt ls
nu een gOede uitvlnctlng gectå.arr te hebben on

nldd.etcn zoêkt our zlJa lnkoneten

ûet ultvlnd,lngen. Hij

meent

te conetrueeren d,le een groot lsolatlevernrogen tegen gê1uld hebbsn. tij 111 graag ôeze ultvincting flaencleel explolteeten, naar le bevreegd dåt, lnôlen hlj bespreklnge¡¡ d.aa¡over opent, de tegenpartflJ zLan.
ramen
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van zlJn gcdâ,chte zat Beêster na.kea cn hen elgcnrlJk van ztJa ultvlnd,lng zBI bcrooven. Aan d.e snd,ero kant uoet dc zêa.k natuurrlje eor6t
eens zltn ultgevoerd cn gonet€n aLvotene sr van z¡ken d,oen sprate kan

zlJn. Ik beb geneenct d.at het nleechlen
?.e,aB

a

aan Jou voorlegde en

ik

goôd zou

zlJn lndlen hlJ

heb ook gedacht, d¿t

dc

cr mlssohlen êêr tro-

gcllJkhelct boeton0, det hlJ lnd,orct¡að cen gocô d,enkbeeld, bôd. d¿t grbrulkt zou kru¡nen ¡ord,en om behoorllJha ôeuren voor de 1.V.R.0. tO
LrlJg6n. Dlt zou dÊn neteen voor hen flr¡noleel belangrlJk zlJn. tlJ
ls door enkele ervarlngen vên bekend,en een beetJ e arguan€nct geword.en
en dearon sou bet voox hen een ultEonet zlJn, laô1en hiJ blj cen lnEtantle kon aankroppen d.1e 10.0 þ lntègre 18, zaodþt hlj dB,¿r gcrusr
tot tn elle d.àtalls d.e zêak ktn al,oorepreken.

Ik ctuur Je v¿nd¡.ag oên d.oorel.ag van nlJn voorclrôoht ovêr de etoonlrernen, d,le tk ln Dl1lgentla, gehouct€n heb. Ifl¡schlen le het lete dst voor
het l{ed,erl¿nôeoh TlJôeobrlft nog nut hesft.

o

çordt afged,rukt ln de verslagcn vEn d,e mlJ. I)lllgcntla. Dc seo¡etarle êohtte het
ge€n bczwaar, &t het ook nog ln het tlJdechrlft voor lÍatuurkund,e kwau.
Eohter hebbcn Ju111e pae het etuk van de Oroot gchad,, Þt op verEohlllend,e punten üêor preoleeert . Het ls dus beEt nogcllJ k da,t na het sttrk
van d.e Groot nlJn opeteL overbodlg ls. rn d¿t gev¿1 etuur Je het üU
Eaar kelnpjee terug.
HartollJkc groeten,
De vootdraoht
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