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DE LOTGEV ALLEN VAN DE 

TECHNISCHE HOGESCHOOL TE EINDHOVEN 

GEDURENDE HET CURSUSJAAR 1961-1962 

Rede, uitgesproken door prof, dr, ir, A, A, Th, M. van Trier, waarnemend 

rector magnificus van de technische hogeschool te Eindhoven op 
maandag 17 september 1962, 



Mijne heren curatoren, 

Mijne heren leden van de senaat, 

Dames en heren leden van de wetenschappelijke, 

technische en administratieve staven, 

Dames en heren studenten, 
Voorts Gij allen die ons de vreugde schenkt 

van Uw aanwezigheid. 

De uitvinder van de stoomhamer, James Nasmyth, een van de groten uit 
de industriele revolutie, begint zijn autobiografie met de woorden: "Our 

history begins before we are born". Uit de wijze waarop Nasmyth zijn 

voorouders beschrijft, kan men vermoeden dat de auteur zich nauwelijks 
erover verbaasde dat hij tot een belangrijke rol in de geschiedenis was 

voorbestemd. In ieder geval was hij zich zeer bewust van de verant• 

woordelijkheid die zijn afkomst hem oplegde. Maar niet alleen de ge
schiedenis van ieder van ons individueel wordt bepaald door erfelijk
heid en opvoeding, door "nature• en "nurture", ook de geschiedenis van 
een instelling zoals onze hogeschool ondervindt in sterke mate de in• 
vloed van door anderen geschapen tradities en van de tijdgeest. 

De geschiedschrijving van een technische hogeschool moet dan oak ge

schieden tegen de achtergrond van het cultuurpatroon, waarin de instel• 
ling is ingew~ven, met name in samenhang met de geschiedenis van de 

sociale betekenis van de techniek, Nu is het merkwaardig dat deze lijn 

in de geschiedenis weinig aandacht geniet, stellig te weinig aan de in• 
stellingen van technisch wetenschappelijk onderwijs, 

Trachten wij een verantwoording te geven van onze inspanning, dan 

warden wij geconfronteerd met een tweeslachtige houding ten aanzien 
van de technische vooruitgang, een houding die onze generatie in sterke 

mate kenmerkt, maar die ook vroeger reeds waarneembaar was. Een ge-
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beurtenis, door dezelfde Nasmyth opgetekend, kan dit illustreren. De 
schrijver verhaalt hoe een herder en een herderin uit het Schotse land 

reageerden bij het zien van iile eerste stoomtrein van Edinburgh naar 

Glasgow. "How wonderful are the works of man", riep de herder uit, maar 
zijn vrouw antwoordde: "But what's all the hurry for". Nog steeds zijn 

wij gefascineerd door nieuwe technische mogelijkheden, nog steeds blij
ven wij vragen naar de zin van ons werk. 

Het is vandaag mijn taak te trachten U een overzicht te geven van de 

hoofdlijnen in de ontwikkeling van onze hogeschool in de afgelopen cur

sus. De traditie wil dat dit jaaroverzicht wordt aangeduid als het "Ver
slag over de lotgevallen van het afgelopen jaar". In plaats van de zake

lijke term "gebeurtenissen", of "feiten", dus de meer romantische uit
drukking 'lotgevallen•. En inderdaad is het zo dat de geschiedenis van 

een hogeschool vaak meer door het lot dan door de rede wordt bepaald. 

Ook in het afgelopen jaar hebben zich vele voorziene en onvoorziene, 

controleerbare en oncontroleerbare gebeurtenissen voorgedaan. Soms was 
hetlot ons gunstig, soms ongunstig gestemd. Wij denken hierbij allereerst 

aan onze rector magnificus, die vele maanden werd achtervolgd door het 

noodlot in de vorm van enkele elkaar snel opvolgende ziekten. Zijn sterk 
gestel en zijn grate geestkracht hebben een relatief snel herstel bevor

derd. Onze beste wensen voor een spoedig volledig herstel gaan naar hem 
uit, Deze maand is het juist veertig jaar geleden dat Posthumus zijn 

intrede deed in de onderwijswereld. Gedurende deze periode heeft hij 

zijn grote gaven op onderwijskundig en bestuurlijk gebied steeds verder 
weten te ontwikkelen en dienstbaar te maken. 

De Technische Hogeschool te Eindhoven heeft in het afgelopen jaar 
wederom in meer dan een opzicht een snelle groei te zien gegeven. Het 

zou echter onmogelijk zijn alle facetten van deze groei te belichten en 
een schets te geven van alle werkzaamheden, individueel of in groeps

verband verricht in de afdelingen en diensten. Daarom moge worden vol

staan met het vermelden van enkele hoofdpunten. 

Aan curator Boom, vanaf de oprichting van de hogeschool lid van het 
college van curatoren, werd op zijn verzoek eervol ontslag verleend. Ook 
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van deze plaats past een woord van erkentelijkheid voor het werk, door 
curator Boom verricht in de eerste ontwikkelingsfase van de hogeschool, 

Met vreugde hebben wij kennis genomen van de benoeming van curator 

Rottier, die zich fo zeer korte tijd heeft ingewerkt in de belangrijke 
bestuurlijke vraagstukken van deze instelling van wetenschappelijk 

onderwijs. 

Als secretaris van de senaat en waamemend rector magnificus voor het 

cursusjaar 1962/63 werd collega De Beer door de senaat aangewezen, 
Wij kennen zijn wonderlijke gave om altijd alles van de andere kant te 

bekijken, waardoor ingewikkelde problemen vaak in een nieuw licht ver• 
schijnen en kunnen warden opgelost, 

De academische senaat werd uitgebreid door de benoemingen van Van 

Eck, Broer, Kruithof, Vossers, Van Dijl, Monhemius en Dijkstra tot ge

woon hoogleraar, en door de benoemingen van Fast, Sixma, Oosterkamp, 
De Jong, Van der Hoek en Boekenoogen tot buitengewoon hoogleraar, 
Bovendien werden twee bijzondere hoogleraren aan de hogeschool ver

bonden, Het Eindhovens Hogeschoolfonds benoemde Golay om onderwijs 
te geven in de leer der analogieen. De Stichting Bijzondere Leerstoelen 

voor Calvinistische Wijsbegeerte vond Van Riessen bereid ook in Eind
hoven de wijsbegeerte op de grondslag van de calvinistische levensbe

schouwing te doceren, 

De senaat werd verzwakt door het eervol ontslag dat wegens het bereiken 

van de leeftijd van 70 jaar werd verleend aan Brandsma, De grate ver
diensten van Brandsma als grondlegger van wetenschappelijk onderzoek 

en onderwijs in de metallogie werden duidelijk belicht bij zijn afscheid 

en benadrukt door de hoge Koninklijke onderscheiding die hem werd ver• 

leend, 

Met dit allcs is het totale aantal gewone, buitengewone en bijzondere 
leden van de senaat gestegen tot 68, Van de op de begroting 1962 toege

stane leerstoelen zijn thans 7 ordinariaten en 5 extra-ordinariaten niet 
bezet, 

Afzonderlijke vermelding verdient het feit dat wij nog van een hoogleraar 
afscheid hebben moeten nemen, Onze beste wensen vergezellen collega 
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De Boer - tot voor kort wetenschappelijk hoofdambtenaar bij de onder
afdeling der wiskunde - in zijn nieuwe Nijmeegse werkkring, 

Het aantal leden van de wetenschappelijke staf groeide aan van 150 tot 
166, de totale personeelsbezetting van 939 tot 1045, in beide aantallen 

dus een groei van circa 10 procent. 

Naast de aan Brandsma ver!eende onderscheiding vielen aan nog twee 

leden van de T.H.-gemeenschap hoge onderscheidingen ten dee!. Curator 
Rottier werd benoemd tot Ridder in de Orde van de H.Gregorius de Grote. 
Dr, Vrij werd benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau wegens 

z ijn vele en gevarieerde verdiensten op onderwijskundig en maatschappelijk 
gebied, Als eerste voorzitter van de Vereniging van Wetenschappelijke 
Medewerkers heeft dr. Vrij er in belangrijke mate toe bijgedragen dat de 
wetenschappelijke staf als totaliteit de haar ·in de huidige instelling van 

wetenschappelijk onderwijs toekomende positie zal kunnen innemen, een 
positie die naar wij hopen spoedig op voor alien bevredigende wijze in 

het bestuursreglement nader zal worden bepaald, 

Twee maal werden wij opgeschrikt in het afgelopen jaar door het bericht 
dat een noodlottig ongeval een der onzen het !even had gekost, Met eer
bied herdenken wij de student in de werktuigbouwkunde Paagman, en de 

fotograaf Van Tuyl. 

De studentenbevolkingvertoonde in de afgelopen cursus de groei die was 
verwacht : 444 studenten lieten zich voor de eerste maal inschrijven, 113 
studenten keerden niet terug. Teneinde een overzicht te verkrijgen van 
de lotgevallen van de 330 studenten die tot nu toe hun studie v66r het 
behalen van de eindstreep afbraken, werd onder deze groep eenvoudige 
enquete gehouden. Bijna 70 procent beantwoordde het verzoek om in
lichtingen, Van de respondenten was 15 procent in militaire dienst, ruim 

25 procent had de studie voortgezet aan een universiteit of andere hoge
school, bijna alien in een andere studierichting dan de technische, 15 
procent was overgegaan naar het hoger technisch onderwijs, en 40 pro
cent had een werkkring gevonden, in de grote meerderheid der gevallen 
een technische, Het ligt in de bedoeling dit overzicht periodiek te maken 
om zo mogelijk ook van hieruit inzicht te verkrijgen in de redenen waar
om de studie wordt afgebroken, 
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Een van de hoogtepunten in het afgelopen jaar vormde het afstuderen van 
de eerste Eindhovense ingenieurs, tien in getal, In een feestelijke buiten

gewone vergadering van de senaat op 4 juli werden de diploma's uitge

reikt. Hiermede werd het eerste bescheiden dividend uitgekeerd na de 
belangrijke investeringen die in de voorgaande jaren in de hogeschool 
zijn gedaan. De eerste geslaagden hebben zich onderscheiden onder hun 
collega s doordat zij zich met volharding hebben heengeworsteld door een 
studieprogramma dat in deze fase nog experimenteel mocht heten. Zij 
hebben steeds onder moeilijke omstandigheden en met grote zelfstandig
heid moet werken, Mede hieraan is het toe te schrijven dat zij bij het af
studeren tot uitstekende prestaties konden komen, Van de eerste tien 
ingenieurs blijven er vier in het academisch milieu om een promotie

onderzoek te verrichten, de overige zes treden een industriele werkkring 
binnen. Wij zouden het van groot belang achten, indien ook van de vol
gende groepen afgestudeerden een belangrijk dee! enige jaren wetenschap
pelijk werk aan universiteit of hogeschool zou gaan verrichten. Dit zou 
niet alleen hun perso~nlijke vorming ten goede komen, maar ook een 
waardevolle stimulans kunnen betekenen voor de wetenschapsbeoefening 
aan de hogeschool. De "postgraduate research" die in vele andere landen 

talrijke jonge en enthousiaste onderzoekers aan de hogeschool bindt, is 
in Nederland wel erg verschraald, 

De plannen voor bouw, inrichting en personeelsformatie van de Tech• 
nische Hogeschool te Eindhoven, zoals ze thans worden gerea!iseerd, 
zijn vrijwel geheel gebaseerd op een studentenbevolking van ongeveer 
2000, De feitelijke toeneming van het aantal studenten in de afgelopen 

vii£ jaren is echter zo groot geweest, dat wij hierin aanleiding hebben 

gevonden ons opnieuw te bezinnen op de noodzakelijke uitbouw van de 
hogeschool in de komende decennia, In samenwerking tussen de onderaf
deling der wiskunde en de dienst algemene zaken van deze hogeschool 

is een prognose gemaakt van de toeneming van het aantal studenten tot 
1968, Deze prognose heeft als grondslagen: 

1. de huidige bezetting van de scholen voor VHMO; 
2, de verwachtingen ten aanzien van de relatieve belangstelling voor 

technisch hoger onderwijs zoals die zijn af te leiden uit het verl oop 

van die belangstelling in de voorgaande jaren; 
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3, de verwachting dat de abiturienten van de scholen voor VHMO uit 
Groningen, Friesland, Drente en Overijssel na 1946 vrijwel geheel op 
Enschede zullen zijn georienteerd; 

4, geen uitbreding van het aantal studierichtingen in Eindhoven, 

De berekeningen hebben geleid tot een vermoedelijk aantal studenten in 
1968 van 3100, als volgt verdeeld over de afdelingen: 

werktuigbouwl:unde: 800; elektrotechniek: 970; scheikundige technologie: 
700; natuurkunde: 590; wiskunde: neg niet te voorspellen. Bij alle reser

ves, die de opstellers van de prognose ten aanzien van deze cijfers in 
acht nemen, lijkt het niet verantwoord het getal 2000 !anger als basis 
voor de ontwikkelingsplannen te hanteren, Er wordt thans hard gewerkt 
aan het berkenen van de gevolgen van de prognose voor gebouwen, in

richting en personeel, om ook in de jaren na 1970 adequaat te zijn toege
rust, Daarnaast geven deze aantallen uiteraard nieuwe gezichtspunten 
voor de commissie die wenselijkheid van nieuwe opleidingen bestudeert. 

Heel duidelijk manifesteert de groei van de hogeschool zich in de uit
breiding van het gebouwencomplex, Weliswaar kwamen in het afgelopen 
jaar geen nieuwe gebouwen of gedeelten daarvan ter beschikking zodat 

de ruimtenood thans hoog, voor verschillende afdelingen en diensten zeer 
hoog is gestegen. In de loop van het cursusjaar 1962/63 zal echter de 

hoogbouw voorelektrotechniek in etappes in gebruik kunnen warden ge

nomen, en aan het einde van het jaar zal - naar wij hopen - een belang
rijk deel van het hoofdgebouw en de gehele laagbouw voor scheikunde 
gereed komen. Reeds kan men zich een indruk vormen van de concrete 
gestaltegeving van de schepping van de architect, ons tot voor kart slechts 

bekend uit tekeningen en maquettes. De torenhoge gebouwen, niet van 
ivoor, maar van staal, beton en glas, illustreren op fascinerende en in
drukwekkende wijze zowel de openheid die de huidige instelling van 
wetenschappelijk onderwijs dient te kenmerken,als de beslotenheid die 
noodzakelijk is voor de ontwikkeling van een T,H,-gemeenschap waarin 
het geed werken en studeren is, Intussen warden de consequenties uit de 
zoeven genoemde studentenprognose voor de bouw onderzocht. Naast 

enkele andere kleinere desiderata zal de tweede bouwronde dienen te 
omvatten een laboratoriumcomplex voor de natuurkunde en een laboratorium 
voor warmte en stroming, waar delen van de afdelingen der natuurkunde 
en der werktuigbouwkunde zullen samenwonen. 
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De faciliteiten voor wetenschappelijk onderzoek aan de hogeschool zijn 
oak in het afgelopen jaar weer aanzienlijk uitgebreid, en met enthou
siasme wordt gewerkt aan de toekomst van de hogeschool als centrum 
van wetenschap. Toch is er alle reden voor kritische bezinning, Het rap

port van de Commissie Kronig over "Wetenschappelijk onderzoek aan 
en buiten de universi teit" heeft met zorg de factoren geanalyseerd die de 
wetenschapsbeoefening aan de Nederlandse instellingen van wetenschap
pelijk onderwijs remmen of dreigen te belemmeren. De in dit. rapport ge

geven beschouwingen gelden in sterkere mate voor de technische hoge

scholen dan voor de universiteiten, Immers technisch wetenschappelijk 
onderzoek is nog minder eE:n privilege van de technische hogescholen, 
dan natuurwetenschappelijk onderzoek dat is van de universiteiten. Ook 
industriele en overheidsorganisaties getroosten zich kostbare inspan
ningen op dezelfde gebieden. Het zal voor een technische hogeschool 
steeds moeilijker warden een eigen wetenschappelijke taak a£ te bakenen. 
Het is eveneens begrijpelijk dat een aantal van de remmende factoren, 
beschreven in het rapport Kronig, voor een jonge instelling ernstiger 

gevolgen kunnen hebben dan voor gevestigde instellingen. Aan de hoge
school zelve bezint de Commissie Tussenafdelingswerkgroepen zich op 
de wijze waarop uit de verschillende afdelingen groepen kunnen warden 
gevormd die aan ond~rzoek en onderwijs de noodzakelijke breedte en 
diepte kunnen geven. Tevens is er een groeiend bewustzijn dat grate 
researchprojecten dienen te warden bezien zowel op hun belang voor het 

onderwijs, als tegen de achtergrond van de nationale inspanning op het 
betrokken vakgebied. 

Wat betreft de feitelijke ontwikkelingen in onderzoek en onderwijs moge 

ik wederom volstaan met enkele hoofdpunten. De groep wijsbegeerte en 
maatschappijwetenschappen heeft meer inhoud kunnen geven aan het 
onderwijs in het voorkandidaatsprogramma, omdat daarvoor meer tijd ter 

beschikking kwam. De ervaringen in het nakandidaatsprogramma zullen 
ongetwijfeld leiden tot een programma van onderzoek waarin de tech
nische wetenschappen en de wetenschappen van mens en maatschappij 
stevig verweven zijn .Bij de onderafdeling der wiskunde werd veel aan
dacht besteed aan de numerieke wiskunde. De rekenmachine bleek geen 
werkster voor halve dagen te ziin, maar meisje voor dag en nacht. De 
onderafdeling der natuurkunde verkreeg goedkeuring voor de aanschaf van 
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een SAMES- elektrostatische versneller ten behoeve van het onderzoek 
in de groep kernfysica, We! is de vreugde hierover nog getemperd door 

het uitblijven van de goedkeuring voor de aanschaffing van de tandem
Van der Graaf - versneller, die voor deze groep is aangevraagd, Het cryo
geen laboratorium zal binnenkort de beschikking hebben over een Collins

heliumliquefactor, waardoor de moeilijkheden voor onderzoek bij lage 
temperaturen aanzienlijk zullen worden uitgebreid, De afdeling der werk
tuigbouwkunde verkreeg ministriele goedkeuring voor het project ATHENE: 
de Atoomreactor T .H.E. Nederland, Dezelfde afdeling besteedde in de 

afgelopen cursus bijzendere aandacht aan de reorganisatie van het onder
wijsprogramma, waardoor de or'ientatie op de werktuigkundige constructie 
nog duidelijker in het studieprogramma naar voren treedt, 

Een vraagstuk dat ons en vele andere instellingen zorgen baart, is het 
probleem van wat gewoonlijk wordt genoemd: de studieresultaten, maar 
wat even terecht als onderwijsresultaten zou kunnen worden aangeduid, 
Velen Uwer zullen zich herinneren dat de rector magnificus in zijn jaar
rede van 1961 een diepgaande beschouwing wijdde aan deze problema
tiek. Teneinde deze materie systematisch te bestuderen en zo mogelijk 
voorstellen te formuleren die tot verbetering van de onderwijsresultaten 
zouden kunnen leiden, begon in het afgelopen jaar de Commissie Onder

wijsvraagstukken haar activiteiten, voorlopig in hoofdzaak met een ana
lyse van de bestaande situatie, 

Het resultaat van de kennisoverdracht wordt in hoge mate bepaald door 

onderwijs- en studiemethodiek, het numerieke resultaat, d .w. z. het per
centage studenten dat een studie met succes voltooidt, wordt in belang
rijke mate bepaald door examengewoonten, Een van de concrete zorge

!ijke feiten is de verlenging van de gemiddelde studieduur voor het P-exa
men, een verlenging die niet voortkomt uit een grater percentage niet
geslaagden bij de examens, maar uit een steeds grotere angst om aan het 
einde van het eerste studiejaar deel te nemen aan het P-examen, Het 
heeft er de schijn van dat vele studenten hun werkprograrnrna gemakshal ve 

aanpassen aan wat blijkbaar "norrnaal" wordt gevonden, Niet alleen dreigt 
deze situatie te leiden tot een ongewenste verlenging van de gemiddelde 
totale studieduur, maar oak wordt het veel moeilijker de studenten tijdige 
en zinvolle adviezen te geven in verband met de voortzetting van hun 
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studie. Orn aan dit en andere problemen een begin van een oplossing te 
geven, zijn in het afgelopen jaar een aantal initiatieven genomen. 

Daar is allereerst de werkzaamheid van de studiebegeleidingscommissies 

in de afdelingen W, E, Ten N. Deze commissies bestaan uit docenten en 

stafleden, die in het eerste jaar de studenten waarnemen bij instructies 
en practica. De verrichtingen van de eerstejaarsstudenten warden perio

diek bekeken, en die studenten waarvan de resultaten op schijnbaar on
verklaarbare wijze achterblijven bij de verwachtingen, warden uitgenodigd 

voor een gesprek om gezamenlijk te speuren naar de oorza.ken van de 
vertraging. Deze vorm van studiebegeleiding, waarmee in het afgelopen 
jaar een bescheiden begin is gemaakt, biedt de volgende gunstige aspec
ten: 

1. de student kan tijdig advies krijgen aangaande de juiste studiemetho

diek en een haalbaar werkprogramma; 
2. de afdeling kan zich een beter oordeel vormen over de vraag of in 

concrete gevallen de studievertraging optreedt door gebrek aan werk
lust dan wel door inhoudelijke moeilijkheden van de studie of door de 

ingewikkelde regelingen van onderwijs en examens; 

3. de informatie van de studiebegeleidingscommissies kan - zoals reeds 
gebleken is - leiden tot. een meer verantwoord advies betreffende de 
voortzetting of het opgeven van de studie. 

De student en zijn vrij zich al of niet te laten "begeleiden•, maar het is 

een verheugend verschijnsel dat de meeste studenten de adviezen op prijs 
stellen en dat in een aantal gevallen spontaan om advies van de studie
begeleidingscommissies is gevraagd. Op grand van de verkregen resul

taten is besloten dit experiment in het komende jaar voort te zetten en 

uit te breiden. 

Een ander experiment dat ten doel heeft een geschikte vorm van studie
begeleiding te ontwikkelen, is te danken aan een initiatief van de Sectie 
Studentenhuisvesting van de Stichting Studentenvoorzieningen Eindhoven 

en is mogelijk gemaakt door de financiele steun van de Stichting Eind

hovens Hogeschoolfonds. Twee flats van het hospitium zijn in het komen

de jaar gereserveerd voor 13 eerstejaars, ieder die daar met 2 ouderejaars 

studenten zullen samenwonen. De ouderejaars zullen optreden als tutor, 

en als zodanig zullen zij de nieuw aangekomen studenten behulpzaam 
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zijn bij het ontwikkelen van een juiste studiemethodiek, gericht op het 
behalen vu:i het P-examen na een jaar, en bij het op de juiste wijze in
treden in het georncmiseerde studentenleven,Het is bijzonder verheugend 

dat een aantaI r,tudenten zich actief heeft ingezet voor dit experiment, 
waardoor - zoals wij allen hopen - wellicht nieuwe inhoud kan worden 
gegeven aan het begrip studievrijheid, De eerstejaars zijn gekozen uit 
hen die zich daarvoor op basis van vrijwilligheid hebben aangemeld, zij 

zullen zelf medespreken over de gedragsregels die binnen hun flats zul
len gelden. 

Wij hopen dat de hier geschetste initiatieven ons zullen helpen inzicht 
verkrijgen in de aanpassingsproblematiek van de eerstejaarsstudenten, 
die voor velen blijkbaar te grote, dikwijls onoverkomelijke, moeilijkheden 
inhoudt, Behalve aan deze nieuwe vormen van studiebegeleiding blijven 

wij veel zorg besteden aan de introductiedagen, waarop gepoogd wordt 
de aankomende studenten onmiddellijk na hun eerste inschrijving eniger

mate te confronteren met hun sterk toegenomen eigen verantwoordelijkheid 
en hun een eerste indruk te geven van schijn en werkelijkheid, orde en 
wanorde aan een instelling van wetenschappe!ijk onderwijs, 

De-qroep wijsbegeerte en maatschappijwetenschappen stelt zich voor in 
de komende jaren onderzoek te verrichten over het studieverloop in rela

tie met de sociale omstandigheden waaronder de studie plaats heeft. Orn 
een indruk te krijgen van wat de studenten beweegt als zij hier komen 
studeren, is tijdens de afgelopen introductiedagen een experiment uit
gevoerd, waarmee getracht wordt antwoord te krijgen op drie kernvragen, 

Allereerst: waarom gaat iemand studeren? Vervolgens: waarom gaat ie
mand techniek studeren? En tenslotte: waarom gaat iemand in Eindhoven 
techniek studeren? Dit onderzoek zal nog warden uitgebreid, niet zozeer 
om het aantal schokkende antwoorden te vergroten, als wel op grand van 

de verwachting dat nuttige aanwijzingen kunnen warden verkregen voor 
verbeteringen in de onderwijs- en studiemethodiek, die zouden kunnen 
leiden tot een verhoogde "motivatie". In dit verband mogen tevens ge
noemd worden de resultaten die in de Verenigde Staten en Engeland zijn 
behaald met geprogrammeerde instructie, al of niet geautomatiseerd in 

Hteaching machines". Het inzicht in de leerpsychologie, met name in het 
proces van kennisoverdracht, dat door experimenten met deze instructie-
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methode is verkregen, doet ons eens te meer twijfelen aan ons traditio

nele onderwijs in de vorm van massacolleges, waarin bet contact en bet 

gesprek tussen docent en student zeer .onvolkomen zijn, een onvolkomen 
contact dat niet zelden blijft voortbestaan in bet gesprek onder vier 
ogen, dat tentamen beet, Zorgvuldige bestudering van bet proces van de 
kennisoverdracht, ook op het niveau van bet wetenschappelijk onderwijs, 

is bepaald geen luxe, Aan de hogeschool is een werkgroep geformeerd 
die aan deze aspecten van de didactiek aandacht besteedt. 

In samenwerking met bet Psychologisch Laboratorium van de Universiteit 
van Amsterdam is in bet afgelopen jaar enig experimenteel werk verricht 
op bet gebied van de examentechniek. Daarbij is in bet bijzonder aan• 

dacht besteed aan bet vraagstuk van objectieve en relevante examens. 

Een examen is relevant als bet: 
1. betrekking heeft op de gedoceerde stof; 
2, metterdaad vaststelt of het bij bet onderwijs gestelde doe! in voldoen• 

de mate is bereikt, hoe willekeurig ook de grens tussen voldoende en 
onvoldoende mag zijn, 

Een examen is objectief als de zwaarte op een of andere wijze kwantita
tief meetbaar is, zodat een vergelijking met voorgaande en volgende 
examens mogelijk wordt, en als de beoordelaar geen invloed heeft op bet 
resultaat. Dit laatste is bij de traditionele wijze van examineren onver• 
mijdelijk, zelfs als men afziet van de mogelijkheid dat examinatoren 

worden gekweld door maagzweren, gebrek aan nachtrust of overbelasting. 
Immers ook als tevoren bij een examen nauwkeurigwordt afgesproken hoe 
examenvragen on onderdelen daarvan gewaardeerd zullen worden, komen 
blijkens de ervaring twee verschillende beoordelaars niet tot dezelfde 

resultaten, De onderafde!ing der wiskunde heeft haar medewerking gege
ven aan een experiment dat ten doe! had allereerst de beoordeling objec
tiever te maken, Hiertoe werd bet proeftentamen in bet voorjaarssemester 

opgezet als een multiple choice test, bestaande uit 20 vragen, ieder 

voorzien van vier mogelijke antwoorden, een goed en drie fout. Deze 20 
vragen werden na zorgvuldige studie en Jang overleg uit een groter aantal 
geselecteerd, Had de voorbereiding van de tentamenzitting bijzonder 

veel tijd gevergd, het nakijken en bet verwerken van de gegevens verliep 

bijzonder snel. De 450 tentamens waren in een uur nagekeken, en de 
gegevens werden in circa drie uur verteerbaar gemaakt voor de reken-
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machine, die korte tijd later alle resultaten keurig uitgewerkten uitgetypt 
opleverde, Een van de interessante mogelijkheden van deze methode is 

dat men bijzonder eenvoudig de correlatie kan berekenen tussen de score 
voor het geheel van de vraagstukken, en die voor een deel daarvan. 
Voorts heeft men door dit experiment veel geleerd over de constructie 

van geschikte vraagstukken. voor "multiple choice"-examens, in het 

bijzonder over het vinden van voldoende aantrekkelijke onjuiste antwoor
den. Naast dit werk aan objectieve examenmethoden is een begin gemaakt 
met een onderzoek naar de prognostische waarde van de wiskunderesul

taten in het eerste studiejaar. 

Het Studium Generale had dit jaar voor het eerst een vaste plaats op het 
collegerooster. De ervaring heeft geleerd dat de bijeenkomsten die begin

nen op het vierde collegeuur van de woensdagochtend en die doorlopen 

in de middagpauze aanzienlijk meer belangstelling wekken dan de avond
bijeenkomsten, De commissie voor het Studium Generale realiseerde in 
de voorbije cursus enkele belangrijke projecten, De intensieve samen

werking van docenten, staf en studenten in deze commissie blijft een 

verheugend verschijnsel in het hogeschoolbestel, 

Daar was allereerst de cyclus Industriele Vormgeving, Het onderwerp 
industriele vormgeving vormt, juist zoals octrooirecht, bedrijfsgenees
kunde, veiligheid, een gebied waarvan iedere ingenieur enige kennis 

behoort te hebben, maar waarvan niet onmiddellijk duidelijk is of en hoe 

het in het studieprogramma kan worden ingepast. Wij zijn veel dank 

verschuldigd aan de docenten van de Akademie voor Industriele Vorm
geving voor de wijze waarop zij ons hebben ingeleid in dit fascinerende 
vak. Bijzonder boeiend waren de beschouwingen over de menselijke 

creativiteit, en evenzeer de tentoonstellingen die werden ingericht als 

toelichting op het in de voordrachten besprokene. De cyclus Industriele 
Vormgeving leidde tot een serie van 12 teken- en schilderlessen waaraan 
een kleine groep van studenten deelnam en vreugde beleefde, 

Een ander belangriJk initiatief leidde tot de cyclus Brabant/ Egypte. 

Uitgangspunt hiervoor vormde o,a, de overtuiging dat vele studenten in 

hun loopbaan met de problemen van de ontwikkelingsgebieden geconfron

teerd zullen worden. Het was een verrassende vondst deze problematiek 
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in te leiden door de parallel te trekken tussen twee voorbeelden van een 

ontwikkelingsproces van een religieus homogene, overwegend agrarische 
samenleving naar een steeds meer op industrie georienteerde samenleving 

met de daarbij behorende ontmoeting van de levensbeschouwingen van 
autotochtonen en allochtonen, Zoals de naam van de cyclus reeds sugge

reert, werden achtereenvolgens behandeld de ontwikkeling van Brabant 

sinds 1900, en de ontwikkeling die het huidige Egypte doormaakt, Emi

nente sprekers hebben verschillende aspecten van deze problematiek 
belicht en hun gehoor tot diepgaande discussies gebracht, 

Aan een subcommissie van de commissie voor het Studium Generale 
werd de zorg opgedragen voor de verdere ontwikkeling van het talen

onderwijs aan de hogeschool, Beoogd wordt het onderwijs in de moderne 

talen, zoals dit op initiatief van de studieverenigingen is ontstaan, een 

vaste basis te geven, 

De groei van de hogeschool uitte zich ook in de uitbreiding van de be

trekkingen met andere instellingen van wetenschappelijk onderwijs, 
Behalve de goede contacten met Delft • op alle niveaus en h!ssen alle 
gelijknamige crfdelingen • en met Enschede, dat onze plaats overnam als 

jongste instelling van wetenschappelijk onderwijs, mogen de volgende 
leiten vermeld worden, 

Rector en crssessoren brachten een tweedaags bezoek aan de Rijks

universiteit te Gent en namen met bewondering kennis van het bouw
progrcrmma voar de Faculteit der Toegepaste Wetenschappen, dat met een 

blik op de toekomst is ontworpen en in snel tempo wordt gerealiseerd, 

Het bezoek werd enige tijd later beantwoord door een delegatie uit Gent 

en het voornemen bestaat deze relcrtie verder te onderhouden, 
Een gemengde senaatscommissie uit Tilburg en Eindhoven bestudeert 

de mogelijkheden van gemeenschappelijke projecten voor onderzoek en 
onderwijs op die gebieden waar economie en techniek elkaar raken, In de 
afgelopen cursus werden reeds twee eindstudieopdrachten in samen

wer king tussen Tilburgse en Eindhovense studenten en onder gezamen

!ijke leiding van docenten uit beide instellingen uitgevoerd. In beginsel 
is ook de mogelijkheid geopend voor Eindhovense studenten om in 

Tilburg bepaalde keuzevakken te volgen, In januari ontvingen wij bezoek 
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van de rectorale raad van de R.K. Universiteit te Nijmegen, Wij bewaren 
de beste herinneringen aan een open en diepgaande discussie over de 
relatie van natuurwetenschap en techniek. De sectie landbouwwerktuigen 
van de afdeling der werktuigbouwkunde ontwikkelt haar relaties met de 
Landbouwhogeschool te Wageningen. Enkele senaatsleden van onze 
hogeschool werkten als adviseur mede aan de reogranisatie van het 
onderwijs aan de Koninklijke Militaire Academie. Een permanente band 

met deze instelling is ontstaan door de benoeming van onze rector magni
ficus tot curator van de K.M.A., en door de benoeming van collega Seyffardt 

tot voorzitter van de technische afdeling, en die van collega Van Riessen 
tot voorzitter van de afdeling sociale economie en leiderschap aldaar. 

Naast deze relaties met min of meer naburige instellingen vermeld ik met 
dankbaarheid onze betrekkingen met de Universiteit van Nsukka in 
Nigeria. Toen in het begin van het afgelopen cursusjaar via de Stichting 

voor Internationale Samenwerking der Nederlandse Universiteiten en 
Hogescholen, het NUFFIC, aan de technische hogescholen werd verzocht 
advies en bijstand te verlenen bij de opbouw van een technische facul· 
teit in Nsukka hebben wij niet geaarzeld op dit verzoek in beginsel 

positief te reageren. In maart ontvingen wij bezoek van de Amerikaan 
dr, G. M. Johnson, tijdelijke vice-chancellor van de Universiteit van 
Nsukka, die ons op indrukwekkende wijze het belang van effectieve hul~ 
schetste, Dr. Van Albada werd bereid gevonden als adviseur voor het 
onderwijs in de wiskunde op te treden. Na een eerste verblijf van onge

veer vier maanden zal hij binnenkort voor enige jaren terugkeren naar 
Nigeria. Daarnaast heeft collega Schmid zich tijdens een bezoek aan 
Nsukka van de situatie op de hoogte gesteld en geadviseerd over de 
verdere uitbouw van de technische !aculteit, Na zijn terugkeer heeft hij 
zich met succes beijverd bekwame docenten te vinden, die bereid zijn 
enkele jaren in Nigeria te werken. Wij kunnen slechts hopen dat het mo

gelijk zal blijken deze onderwijsbijstand uit te breiden en te consolideren. 

Rest mij nog een facet van de T .H~gemeenschap te belichten. Ikmoge 

thans in enige trekken een sterk vereenvoudigd beeld schetsen van het 

studentenleven in de vorige cursus. Zander overdrijving kan gezegd 
worden dat het georganiseerde studentenleven een bewogen jaar kende, 
Het gedruis, waarin door het jaar we! enkele dissonanten voorkwamen 
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bereikte een gelukkig en feestelijk hoogtepunt met de viering van het 

eerste lustrum van het Eindhovens Studenten Corps, de Protestantse 
Gespreksgroep, de R.K. Studenten Contactgroep •st. Thomas Morus• en 
de studieverenigingen. De organisatoren van het lustrumfeest hebben 

geen geringe prestatie geleverd met de uitvoering van een programma 
waarin behalve aan de pure feestelijkheid een belangrijke placrts was 
ingeruimd voor culturele, wetenschappelijke, sociale en sportieve acti
viteiten. De studieverenigingen die in de korte tijd van hun bestaan de 

kunst geleerd hebben buitenstaanders - bij voorkeur financieel sterke 

industrieen - te overtuigen van het studieuze nut van zomerexcursies, 
hebben dit jaar iets groots op touw gezet. De reizen voerden naar placrt• 
sen ver in Centraal Europa en streken boven de poolcirkel, 

Toen ik zoeven sprak van een bewogen jaar .had ik daarbij uiteraard op 
het oog de meningsvorming binnen en buiten de studentenkring over de 

toekomstige structuur van de Eindhovense Studenten Gemeenschap, in 

concreto op de planneu die door het Eindhovens Studenten Corps zijn 
ontwikkeld, In november 1961 bracht de senaat van het E.S.C. een nota 
uit, waarin werd gepleit voor een radicale structuurwijziging van bet 

studentenleven. Kernpunt in het betoog vormde de overtuiging dcrt het 
studentencorps in de bestaande vorm niet voldoende openheid bezit om te 
passen in de actuele macrtschappijstructuur, In de toekomstige structuur 
zou het Eindhovens Studenten Corps vrijwel alle studenten kunnen om

vatten. Binnen dit Corps zou placrts zijn voor de verschillende groepe
ringen van sociaal, cultureel, sportief of wetenschappelijk karakter. 
Deze open structuur zou alleen dan voldoende anntrekkelijkheid en 

bindingskracht bezitten indien alle studentenvoorzieningen - societeit, 
mensa en sportaccomodatie - in en om een E.S.C. gebouwencomplex 

zouden zijn ondergebracht, Deze ruimtelijke .concentratie - in feite 
slechts een van de denkbare structuren waarin een open studentenmaat
schappij zich kan ontwikkelen - werd door de opstellers van de nota als 

conditie sine qua non gesteld, 

Hoewel de realiseering van de sportaccomodaties vele maanden werd 

uitgesteld om gelegenheid te bieden voor nader overleg tussen de bij de 

studentenvoorzieningen betrokken gr6eperingen en instanties, bleek het 
niet mogelijk in deze periode tot overeenstemming te geraken. Curatoren 
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noch gemeente konden zich op grond van andere verantwoordelijkheden 

bereid verklaren te bevorderen, dat alle studentenvoorzieningen op de 

door de studenten gewenste plaats zouden worden gerealiseerd. Op de 
tweede plaats deed zich de omstandigheid gelden, dat beheer en exploi
tatie van een groot en gevarieerd geheel van studentenvoorzieningen vele 

nieuwe regelingen vereisen, die niet binnen enkele maanden kunnen wor

den getroffen. Bovendien bleken er binnen de Eindhovense Studenten 
Gemeenschap aanzienlijke verschillen van inzicht te bestaan, inzichten 
die zich in de loop van het jaar niet onbelangrijk wijzigden. 

Het komt mij voor dat de ontwikkeling van een hechte studentengemeen
schap niet gebaat is met zwart-wit tegenstellingen, die leiden tot een 

alles-of-niets-beleid. Het moet toch mogelijk zijn zowel de openheid van 

het Corps met de daarbij noodzakelijke aanpassing van de mores, als 
de gewenste concrete studentenvoorzieningen stapsgewijze te realiseren, 
ook al komen deze voorzieningen op enkele tientallen, misschien we! 

enkele honderden meters afstand van elkaar. Het zou bijzonder betreu
renswaardig zijn als van het juiste uitgangspunt van de voorgestelde 
plannen zou worden afgestapt, omdat geen volledige overeenstemming 

bereikt kan worden over een van de denkbare uitvoeringsvormen van die 
plannen. 

Zeer geachte toehoorders, 

Ik kom aan het einde van mijn verslag, dat - zo wil het de traditie - de 
overgang markeert van het oude naar het nieuwe academische jaar. Ik 

hen er mij van bewust dat deze oudejaarsoverpeinzing - wegens het 

beperkte gezichtsveld van de spreker - niet anders dan onvolledig heeft 
kunnen zijn, Staande in een ingewikkelde situatie, die zich bovendien 
snel wijzigt, is het moeilijk te onderscheiden wat wezenlijk en wat 

bijkomstig is, en te onderkennen wat van blijvend en wat van voorbij

gaand belang is. 

Een nieuw jaar vangt aan met vele nieuwe mogelijkheden. Moge de 

hogeschool die ons lief is, door de gezamenlijke inspanning van allen 
die er werken en studeren, tot steeds rijkere bloei worden gebracht. 

Ik dank U voor Uw aandacht. 
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