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DE LOTGEVALLEN VAN DE 

TECHNISCHE HOGESCHOOL TE EINDHOVEN 

GEDURENDE HET CURSUSJAAR 1958-1959 

Rede, 

uitgesproken door de 

RectoJ Magnificus der 

technische hogeschool 

te Eindhoven, 

op 21 september 1959 

TEC HNJSCH E HO GES CHOOL E I N D H O V E N 





Hoogedelachtbare Heren C uratoren, 
Mi jnheer de waarnemend Burgemeester van de 
stad E indhoven, 
Mi jne Heren /eden van de Atademi sche Senaat, 
van de wetenschappelijke, technische en ad
ministratieve staven, 
Dames en Heren Studenten, 
Hooggeachte gasten, 
Zeer gewaardeerde T oehoorders. 

"Een volk, dat leeft, bouwt aan zijn toekomst". Deze woordenstaan 
op het monument op de afsluitdijk van de Zuiderzee. Wij denken 
daarbi j can de Zuiderzeewerken, can de Deltawerken,. can de Euro· 
poort, aan de industrialisatie van Nederland, aan devernieuwing en 
sprei ding van het hoger onderwi j s en aon zoveel andere krachti ge 
initiatieven binnen het Nederlandse volk. 

Een der objecten, van belong voor de toekomst van ons land, is 
ongetwi jfeld ook de nieuwe techni sche hogeschool te Eindhoven. 

Al s ik U vandaag een en ender mag zeggen over de voortgang van 
hear opbouw en U de lotgevallen van deze jonge hogeschool in de 
cursus 1958-1959 ga beschrijven, dan gaan allereerst mijn gedachten 
uit near alien, die in het jaar, dat achter ons ligt, zich voor deze 
opbouw en voor de lopende taken ingezet en ingespannen hebben. 
Een ieder van ons weet voor zichzelf het beste, wat hij in deze heeft 
gedaan, wear het goed ging, wear het minder goed ging, wear wij 
faalden en wear de tegenslagen geincasseerd moesten worden. 
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Curatoren en Senaat. 

In mijn rede van het vorige jaar bracht ik sterk naar voren de nood
zaak van het verkrijgen van een goede aansluiting van het onderwijs 
in het Se en 6e semester aan dat van de vorige semesters en dot 
daarvoor nodig was: het tijdig gereedkomen van de hal voor de 
werktuigbouwkunde, van de hall en voor de chemi sche en fysische 
technologie met het erbij behorend hogedruklaboratorium, van de hal 
voor de groep elektromechanische componenten van de afdel ing der 
elektrotechniek en het voor de verwarming van al deze genoemde 
gebouwen bestemde ketelhui s. 

Als wij nu nagaan, hoe het thans met de vorderingen dier werkzaam
heden stoat, don kunnen wij vaststellen, dot deze gebouwen er staan, 
dot de technische installaties erin zijn aangebracht, dot de inhui
zing van het benodigde instrumentarium is voorbereid. Bij het op
stellen van deze redevoelde ik echter een koude rilling overmijn rug 
goon bij de gedachte, dot gevreesd wordt, dot bij het intreden van 
het koude jaargetijde de warmte-aanvoer vanuit het ketelhuis nog 
niet zou kunnen plaats hebben. 
Moge deze koudevrees spoedig worden beschaamd. 

Morgen zou in de nu gereedgekomen hallen het onderwijs voor het Se 
semester moeten starten en zouden de practico al door moeten aan
vangen; in de hal voor elektrotechniek is dot ook inderdaad mogelijk, 
in de andere hallen zal hier en daar helaas met enige vertraging reke
ni ng moeten worden gehouden. De betreffende afdel i ngen zu 11 en maat
regel en treffen, dot deze vertraging in de bouwkundige afwerking 
geen oorzaak mag worden van een ongewenste studieduurverlenging. 

In de academische zitting op 19 september 1958 werd door mij veel 
aandacht besteed aan activiteiten van curatoren en senaat ten aan
zie n van de opbouw von het bestuurlijk, het leidinggevend en uit .. 
voerend apparaat en aan de verhouding van curatoren en senaat. 
De toen gelegde grondslag heeft ook in de nu achter ons liggende 
cursus tot vruchtbare samenwerking geleid, welke samenwerking 
in de nieuwe cursus werd ingeleid met een gezamenlijke bijeen
komst van curatoren en senaat op het kasteel "Neubourg" bij Gulpen 
op 11 en 12 september 1958. 
Op de eerste dog van deze bijeenkomst werd de voor ons liggende 
taok gepl aatst tegen wi j dere achtergronden door de voordracht van 
de curator ir. Th. P. Tromp over het thema: "Wat vraagt de industrie 
van de a.s. ingenieur" en door de lezing van mr. H.J. Woltjer, 
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raadadviseur van de minister van onderwijs, kunsten en wetenschap
pen, over het onderwerp: "Studieduur, gepl aatst tegenover de achter
grond van maatschappi j en I even". 
Op de tweede dog van deze bi jeenkomst werden door de rector en 
door de assessoren korte overzichten gegeven van het werk in de 
gemengde curatoren-senaatscomm i ss i es, in de afdel in gen en in de inter
afdel i ng swerkgtoepen en werden daarbij vooral de aanwezige knel
punten open en vrijelijk naar voren gebracht en besproken, 

Deze zozeer geslaagde bijeenkomst, onder de eminente leiding van 
de president-curator, proL dr. J.E. de Quay, heeft in menig opzicht 
voor verschillende activiteiten in het toen nog v66r ons liggende 
nieuwe cursusjaar de poort ontsloten en de weg geeffend naar de ge
wenste goede gang van zaken bij de verdere opbouw van de nieuwe 
hogeschool. 

Onder meer denk ik hierbij aan de voordracht van prof. dr. A. Olden
dorff, die in deze bijeenkomst de plannen ontvouwde van de commis
si e voor de n iet-techn i sche vakken, in het bi j zonder omtrent het 
onderwijs in de bedrijfskunde. Toen is m.i. de grondslag gelegd van 
een gezamenlijke. actie van curatoren en senaat voor de opbouw van 
dit onderwij s met een eigen karakteri stieke opzet. 
Na de hieromtrent in Neubourg gehouden voorbesprekingen en no de 

verdere voorbereiding in de afdel ing der algemene wetenschappen, 
werden de voorstellen van de commissie voor de niet-technische 
vakken betreffende de formatie van de docerende staf door de senaat 
in zijn vergadering van 14 oktober 1958 aangenomen. 

lnmiddels is de ministeriele goedkeuring op de voorgestelde formatie 
verkregen. 
Naast de reeds aanwezige gewoon-hoogleraar voor de sociologie 
en de buitengewoon-hoogleraar voor de filosofie werd een gewoon 
hoogleraar in de economie benoemd en een buitengewoon hoogleraar 
in de organisatieleer. De leerstoel voor de empirische psychologie 
en hoar toepassing in het bedri jfsleven werd vorige week bezet door 
de benoeming van dr. M.J.M. Daniels tot gewoon hoogleraar. 

In de tweede plaats wil ik releveren, hoe de bij in Neubourg gehou
den besprekingen over de tijdens de cursus 1958- 1959 te bouwen 
hallen de aanwezigen zich eerst recht bewust werden, dot het niet 
alleen een enorme krachtsinspanning zou vragen deze hallen op tijd 
gebouwd te krijgen, moor dot daarenboven de tijdige inhuizing 
grondig overdacht en voorbereid moest worden. 
Dit heeft er toe geleid prof. Aninga te verzoeken zich als inhuizings-
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coordinator beschikbaar te stellen, Door de voortreffelijke samen
werking van velen is onder zijn leiding deze inhui zing voorbereid en 
is het thans mogelijk deze vlot te doen verlopen. 

In de derde plaats wil ik noemen het ook in Neubourg aan de orde 
gestelde probleem van een verantwoord aanschaffen van het in de 
nieuwe gebouwen benodigde instrumentarium voor het geven van ho
ger onderwijs en voor het verrichten van onderzoek, Dit probleem 
baart tengevolge van de enorm snelle stijging van de kosten van 
een aan de moderne eisen aangepast instrumentarium van een hoge
school, grote zorg. 
Het zij mij vergund inzake dit probleem de volgende opmerkingen 
te maken: 

1. dot het verrichten van weten schappel i jk onderzoek een der door 
de wet aan de technische hogescholen gestelde opdracht is en 
dot daarvoor een goed instrumentari um besch ikbaar moet zi jn; 

2. dot bi j dot verrichten van wet en schappel i j k onderzoek weten
schappel i jk contact met anderen, die op hetzelfde gebied werkzaam 
zijn, noodzakel ijk is; 

3. dot het tegenwoordig ten aanzien van de nationale en internatio
nale samenwerking op wetenschappelijk gebied zo is gesteld, 
dot, als men niet eerst zelf in eigen kring goede prestaties le
vert, men geen kens heeft om octief deel te nemen aan het inter
nationale wetenschappelijke verkeer op symposia en congressen 
over het betreffende vakgebied; 

4. dot m. i. aan een hoog I eroar voor het geven van hog er onderwij s en 

voor het verrichten van frontwerk in z i j n wet en schoppel i jk vak
geb i ed minimaol die apparatuur ter beschikking moet worden 
gesteld, welke hem in stoat stelt: 
a. de practice op een zodanige wijze in te richten, dot de studen

ten het hun gegeven onderwi j s prokti sch kunnen bel even in 
een stijl, welke het de hoogleraar mogelijk maakt de studenten 
ook experimenteel te leiden naar het huidige front van de tech
nische wetenschap en hem bovendien de gelegenheid biedt, om 

b. in het voorterrei n van dot front zel f en met 5 a 10 afstudeer
ders en promovendi te kunnen werken can het door hem opge
stel de we ten schappel i j k programme. 

Ve[der zal het m.i. een wijs beleid zijn ook qua apparatuur verdere 
mogeli jkheden te scheppen dci6r, waar gezonde initiatieven worden 
ontwikkel d en bel an gr i j ke we ten schappel i jke vorderi ngen word en 
gemaakt. 
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Overtuigd van de betekenis van ontmoetingen als in Neubourg, is 
besloten jaarlijks, voorzover mogelijk de 23e juni, de datum waarop 
in 1956 het eerste curatori um van de E i ndhoven se techn i sche hoge
schoo I door de minister van onderwi j s, kun sten en weten schappen 
werd beedigd, in het teken te stellen van een gezamenlijke bezin
ning van curatoren en senaot op de problemen, welke verbonden zij n 
aan de verdere opbouw van de technische hogeschool Eindhoven. 

Wiizigingen in de leiding van de technische hogeschool Eindhoven. 

De samenstelling van de leiding von de technische hogeschool 
onderging in de afgelopen cursus aanmerkelijke wijzigingen. 
Ter versterking van de dagelijkse leiding van de hogeschool werd 
door het curatorium voorgesteld de secretaris van de hogeschool, de 
Heer Wi j ffel s, te benoemen tot curator, wel ke benoemi ng tot stand 
kwam bij Koninklijk Besluit d.d. 11 oktober 1958. Orn deze benoe
ming, gelet op het wettelijk aantal der curatoren, mogelijk te maken, 
trod de Heer s'Jacob af als curator. Hij bleef echter ols adviseur 
een werkzaam aandeel houden in de activiteiten van het curatorium. 
Kort daarop volgde de aanwijzing van de heer Wijffels als gedele
geerd curator. 
Als nieuwe secretaris van de hogeschool werd benoemd mr. A. J. 
Vleer, die wij ook hier hartelijk welkom heten in de kring van de 

E indhovense hogeschoolgemeenschap. 
Met onverminderde activiteit zette het curatorium zijn werk voort, 
in E indhoven vergaderende of zo gewenst elders, en i k denk daarbi j 

aan de vergadering van het curatorium in Geleen-Lutterade na bezich
tiging van de curtain-wall van het nieuwe kantoorgebouw van het 
Stikstofbindingsbedrijf, welke vergadering werd voortgezet in het 
directierijtuig van de Staatsspoorwegen, rijdend tussen Geleen en 
Eindhoven. 

Op de dies natalis, op 23 juni j.l., vermeldde ik reeds de ingrijpende 
wi j zi gi ng in de semen stel I ing van het curatori um al s gevolg van de 
benoemin!;J van prof. dr. J.E. de Quay tot minister-president en van 
mr. dr. Ch. J.M. A. van Rooy tot minister voor sociale zaken en door 
de benoeming van mr. H.L. s'Jacob tot tijdelijk president-curator. 

Bij Koninklijk Besluit van 28 januari 1959 werd de huidige rector 
magnificus al s zodanig herbenoemd voor de periode van 1 september 
1959 tot 1 september 1962. 
Prof. dr. ir. J.L.H. Jonker zal in de volgende cursus al s waarnemend 
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rector magni ficus en al s waarnemend secretari s van de senaat op
treden. 

Door de bereidheid van de wa_arnemend rector magnificus, prof. dr. 
C. Zwikker, in de achter ons liggende cursus het representatieve 
gedeelte van de taak van de rector te verl i chten, maar bovena I door 
de effectieve waarneming van het rectoraat tijdens diens ziekte, is 

de last welke reeds op zijn schouders rustte wel zeer verzwaard 

geworden, welke last door hem opgewekt werd aanvaard en gedragen. 
Als secretaris van de senaat werd wederom prof. dr. K. Posthumus 
aangewezen. 

Waarde Posthumus, met Uw grote werkkracht en kenni s van zaken 
hebt ge al s decent, al s secretari s van de senaat, al s pre-advi seur 
over wets- en reg I ementsontwerpen, al s voorzitter van de redacti e
commi s si e voor de Gids en voor de "Mededelingen van de T.H.E.n, 
al s voorzi tter van de commi s si e voor de ori enteri ngsdagen en al s 
waarnemend studentendecaan enorm veel werk verricht. Onze benade
ring van de T.H.-problemen is wel eens verschillend, onze bespre
kingen zijn echter steeds gericht op hetzelfde doel: een gezonde 
opbouw van deze hogeschool en een zo goed mogelijk dienen van 
hen, die aan deze hogeschool studeren. 
lk dank je hartel ijk voor je effectieve hulp en steun. 

Opbouw van het wetenschappe/ijk corps. 

De opbouw van het docentencorps en van de wetenschappelijke staf 
vond gestadig voortgang. 
Bedroeg het aantal hoogleraren aan het begin van de cursus 1958-
1959 26 (21 gewone en 5 buitengewone); thans is dit aantal gestegen 
tot 44 (34 gewone en 10 buitengewone) hoogleroren. 

Door verschillende reeds v66r de cursus 1958-1959 benoemde hoog
leraren werden inaugurele redes gehouden, waarin: 

1. prof. dr. M.J. Steenland ons voerde in het gebied der 
milligraden, naar gebieden, waar 
temperaturen heer sen een mi I j oen 
maal lager dan de kamertempera-

2. prof. dr. ir. J.N.J. Perquin 
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tuur, 
ons inleidde in de technologische 
bewerking van de koolwaterstof-
fen om deze tot voor het mensdom 
nuttige artikelen te maken, 



3. prof. dr, P.C. Veenstra 

4. prof, J.B. Aninga 

5. prof. 1r, C. de Beer 

6. prof. dr. W. Pereman s 

7. prof, ir. J.G. Hoogland 

Verder noem ik de oraties van 
benoemden, waarbij: 

l. prof. dr. ir. A.l.M. Keulemans, 

2. prof. ir. W.L. Esmeijer 

ons vanuit zi jn thema: "Fundamen

teel en toegepast, analyse en 
constructie" medevoerde in zijn 
bezinning op het vraagstuk, 
welke de fundamenten zijn, waar
op de werktuigbouwkunde en in 
het bijzonder de werkplaatstech
niek, als wetenschap, maar ook 
in zijn praktische uitwerking 
steunt, 
bij de aanvaarding van zijn taak 

om onderwi j s te geven in de be
dri j fsmechan i sati e het probleem 
van de relatie van merisen en 
werktuigen behandelde, 
ons de taak van ingenieur en 

vakman in de metaalbewerking 
uiteenzette en hoe deze zich met 
elkaar hebben te verstaan, 
de "Diepte in de wiskunde" met 
het elementaire verbond, en 
ons confronteerde met de nieuwe 
taken voor de anorganische che
mie en met de gedachte, dat de 
a.s. ingenieur,om daarin een aan
deel te kunnen hebben, moet leren 
nadenken en v66rdenken. 

de volgende in de cursus 1958-1959 

benoemd tot hoogleraar in de 
in strumentel e anal y se-methoden, 

ons de nieuwe mogelijkheden van 
het moderne analyti sche onderzoek 
in de scheikunde schetste, waar
bi j de hedendaagse analyticus 
zijn resultaten niet alleen meer 
uitdrukt in procenten of promille, 
maar in "parts per millionn, 
zijn onderwijs in de technische 
mechanica inleidde met een be
schouwing over: "Enkele bewegin
gen en krachten in de mechanica", 
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3. prof. dr. J.B. Alblas 

4. prof. ir. J.G. Slotboom 

5. prof. dr. D.A. de Vries 

6. prof. dr. J. F. Schouten 

7. prof. dr. M. Bogaardt 

8. prof. ir. A. Horowitz 

in zi jn rede over emp1rie en for
ma Ii sme de achtergronden der 
mechanica besprak, 
ons de ontwikkel ing en het belong 
van de stromingsleer en van de 
stromingstechniek schetste in de 
strijd om "Het minimum" aan 
P.nergi everl iezen, 

hoogleraar in de natuurkunde, de 
aandacht vroeg voor en i ge aspec
ten van de vier zogenaamde ele
menten: vuur, lucht, water en 
aarde, 
ons het wonder van de "Reikende 
hand" en 
de beteken is van de "Denkende 
hand" ontvouwde, en waarbi j 
vanuit zijn eigen uitvindersgeest 
ons voorhield, dot, wanneer de 
student heeft gel eerd, dot het 
uitvinden geen kunst is, hij in
middels een ingenieur is gewor
den, die inderdaad de "Kunst van 
het uitvinden" verstaat. 

Overi gen s werden in de cursu s 1 september 1958 - 1 september 1959 
nag benoemd tot gewoon hoogleraar: 
1. dr. J.H. van Lint in de wiskunde, 
2. dr. C.E. Mulders in de meet- en regeltechniek, 
3. ir. 0. Rademaker in meten en regelen; 
4. ir. J. van Vollenhoven in de werktuigbouwkunde, in het bijzonder 

op het gebied van de verbrandingsmotoren, 
5. dr. J. Wemel sfel der in de economi e, 
6. 
7. 

ir. W.H. van Zoest in de communicotietechniek, 

dr. K. Rietema in de fysische technologie, 

en tot bu itengewoon hoogl eraar: 

8. dr. C.J. Bouwkamp in de toegepaste wi skunde, 
9. dr. H. Bremmer in de theoretische elektriciteitsleer, 
10. ir. H. Lameris in de warmtetechnische constructies van het 

stoombedri j f, 
11. ir. D.A.C. Zoethout in de organisatieleer. 
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Aon ir. H. Grabowsky werd een onderwi jsopdrocht verleend voor de 
colleges in de technische mechonico voor het 2e en 3e semester 

gedurende het kalenderjaor 1959 en 1Jan dr. W.J. Oosterkomp een 
onderwi j sopdracht voor de col I eges in otoomfysi co. 

Het oantol leden van de wetenschappelijke staf bedroeg aan het eind 

van de cursus 99. Het aontol van het gehele personeel steeg van 

307 tot 515. 
Door de enorme zuigkrocht van de industrie en andere instanties 
noor goed geschoolde en getra·inde technisch-wetenschappelijke 
werkkrochten goat de aonwerving van medewerkers van voldoend 
niveou voor de hogeschool soms met grote moei lijkheden gepoard. 
Verschillende plaatsen zijn dientengevolge nog niet bezet kunnen 
worden. De beperktheid der salarisschalen, tevens de moeilijkheden 
bij het vinden van geschikte woongelegenheid, spelen hierbij een 

grote rol. 

De reeks van inaugurele oraties in Uw herinnering oproepende, 
gingen mijn gedochten ook uit near alle dooropvolgende recepties en 

vooral near de vlotte hulp daarbi j verl eend door de hu i shoudel i jke 

dienst van onze hogeschool. Loot me vandaag, denkende oan de tol
loze malen, waarop een beroep op deze dienst werd gedaan bij 
bezoeken aon, vergaderingen in en excursies naar onze hogeschool, 

de funtionarissen van de huishoudelijke dienst een extra in het 

Ii cht mogen pi aotsen en hen dank en voor hun arbei d. 

Aantal ingeschreven studenten. 

De cursus 1958- 1959 ving oon op 2 september 1958 met de inschrij
ving van 241 nieuwe studenten, d.w.z. 50 meer don op de eerste 

inschrijvingsdog in 1957, In de loop van de cursus liep het aantol 

voor de eerste maal ingeschrevenen op van 241 tot 308. 

Van het totaal oantal van 246 ingeschrevenen voor de cursus 1957-

1958 lieten zich in 1958 voor de tweede maol inschrijven 212, ofwel 
86 3. Het totaal aontal ingeschrevenen voor het le en 2e studiejoar 
bedroeg 520. 

Van de voor de tweede meal ingeschreven studenten hod in de af
del ing der scheikundige technologie 60 3 het propoedeuti sch diploma 
no twee semesters, 

9 3 no drie semesters, 
83 na vier semesters, zodat dus thans no vier semesters in totaal 

77 3 di er stud en ten is gesl aagd voor het propaedeuti sch exam en; 

11 



in de afdeling der elektrotechniek had 483 van die studente.n het 
propaedeutisch diploma no twee semesters, 
17 3 no drie semesters, 
8 3 no vier semesters, dus in totaal no vier semesters 73 3; 
in de afdeling derwerktuigbouwkunde slaagde 323 der in 1958 weder
om ingeschrevenen studenten no twee semesters, 
14 3 no drie semesters, 
103 no vier semesters, dus in totaal 563 no vier semesters. 
Nader zal geanalyseerd moeten worden in hoeverre de nog niet ge
slaagde als reele studenten zijn te beschouwen, b.v. zich als student 
lieten inschrijven om andere redenen, don om zich in het betreffende 
studiejaar voor te bereiden voor een examen. Dan zal ook blijken in 
hoeverre het zinvol is het percentage geslaagden te betrekken op het 

aantal ingeschrevenen. 

De techni sche hogeschoo I betreurt het verl i es van de student H. van 
Mierlo, die door een noodlottig ongeval bij het zwemmen het leven 

verloor. 

In het studiejaar 1958-1959 werd door 44 oudleerlingen van een H. T.S. 
toelating tot examens in een der afdelingen verzocht op grond van 
artikel 122, 2e I id, van de wet op het techn i sch hog er onderwi j s, en 
door 2 personen ouder don 30 jaar, op grond van artikel 124. 
Volgens besluit van de commissie tot toelating werd door deze per
sonen tevens deelgenomen can het schriftelijk onderzoek, dot aan 
dergelijke kandidaten door de technische hogeschool te Delft wordt 

afgenomen. 
De commissie adviseerde ten aanzien van 30 van deze 46 personen 

in positieve zin. 

L otgeva I fen. 

Op 6 oktober 1958 heeft de minister-president, dr. W. Drees, de eerste 
pool geheid voor het hoofdgebouw. 
Zowel deze daad als de woorden van de minister-president bevestig
den opnieuw de belangstelling van de Regering voor de nieuwe tech
nische hogeschool. 
Tijdens de lunch, volgende op deze eerste paalheiing, werd in aan
sluiting op hetgeen de minister-president over de studieduur naar 
voren bracht door de toenmalige president van het Eindhovens Stu
denten Corps de schalkse opmerking gemaakt, "dat bij te snelle 
studie de huidige studenten al weg zouden zijn, v66r het hoofd
gebouw klaar zou zijn", daarmede een interessante wed loop inluiden-
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de en de vraag opwerpende, wat het eerste werkelijkheid zal worden: 
de eerste afgestudeerde student aan de techni sche hogeschoo I van 
Eindhoven of het gereedkomen van het hoofdgebouw. 
Daaromtrent kan warden opgemerkt, dot no een vlot verloop van de 
heiperiode een hiaat is ontstaon in de werkzaamheden voor de bouw 
van het hoofdgebouw, tengevolge van de moeilijkheden ten aanzien 
van de gunning van de bouw na de gehouden aanbesteding. 

Door deze vertraging is er een vergrote kans, dat de studenten de 
wedloop kunnen winnen, al hoop ik nog steeds, dat de ontstane 
achterstand in het tijdschema tijdens de bouw weer kan warden in
gehaold. 
Gelukkig kan worden medegedeeld, dot door een prijzenswaardig 
wederzijds begrip van de bii de aanbesteding betrokken instanties 
en door een grote bereidheid, om de ontstane moei lijkheden op te 
lossen, met goedkeuring van de betreffende regeringsinstanties op 
14 augustus jl. bij monde van de bouwcurator, ir. Th. P. Tromp, de 
gunning van de bouw van het hoofdgebouw heeft picots gehad. 
De centrale hoogbouw zal bestaan uit een onderbouw: 100 m lang, 
47 m. breed en 8 m. hoog, met een vloeroppervlak van 6300 m2, en een 
bovenbouw: 175 m. lang, 20 m. breed en 53. m. hoog en met een vloer
oppervlak van 17.100 m2. Volgens het tijdschema voor het te bouwen 
hoofdgebouw wordt verwacht, dat het gehele gebouw gebruikskloar is 
in september 1962. 
Het behoeft geen betoog, dat de snel le opbouw van onze hogeschool 
niet bereikt kan warden, don door een voortdurende enorme inspan
ning van alle daarbij betrokkenen. 

Het gevaar is ni et denkbee I dig, dat wi i het daorbi j zo druk hebben, 
dat de nodige rust voor bezinning op doel en waarde van ons werk 
in het gedrang komt. En ik denk oan wat broeder Laurens eens aan 
een vriend vertelde: •oe tijd van drukte", aldus broeder Laurens, 
"verschilt bij mij niet van de tijd van gebed; en in het lawoai en bij 
het gerammel in mijn keuken, terwijl meerdere personen op deze/fde 
tijd om verschi//ende dingen roepen, bezit ik God met dezelfde diepe 
rust al s of ik op mijn knieen wore". 
Het geheim van broeder Lourens hebben wq hard nodig in onze ver
gaderingen en in ons werk voor de opbouw van de hogeschool, waar
bi i meerdere person en verse hi I lende gebouwen ( ... en nog vele andere 
zaken} op dezelfde tijd klaor willen hebben. 

Na de bereikte miilpaol van de gunning van het hoofdgebouw kan nu 
in versterkte mate de oandacht word en geri cht op de voorberei ding 
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van de bouw van het collegezalencomplex, van de hoogbouw voor de 
scheikunde en van die voor elektrotechniek. 
Aan het programme van ei sen voor het col legezalencomplex wordt in 
gedegen arbeid en met voortvarendheid gewerkt door de collegezalen
commissie, onder leiding van prof. dr. M. J. Steenland. 
Aangaande de gebouwen voor elektrotechniek en voor de scheikunde 
kan worden medegedeeld, dat de aan de verdere ontwikkeling van in
zichten aangepaste programme's van ei sen gereed zi jn. 

Prof. dr. P. van der Leeden bewees wederom als bouwcoordinator 
de senaat en de hogeschool goede diensten. 

Tijdens de bouwperiode van deze bouwwerken zal de opleiding in de 
hogere studiejaren toch voortgang moeten kunnen hebben, hetgeen 
het treffen van allerlei noodvoorzieningen vereiste. 
Deze noodvoorzieningen kunnen eendeels worden getroffen in de 
thans gereedgekomen hallen, voor het overige deel door de tijdelijke 
ter beschikking stelling door het gemeentebestuur van het thans ont
ruimde Gymnasium Augustinianum aan de Kanaalstraat. 

Op de ochtend, voorafgaande aan de academische zitting op 19 sep
tember 1958, werd het lnstituut voor Perceptie Onderzoek geopend 
door een gemeenschappelijke symbolische handeling van ir. P. F. S. 
Otten, president van de Raad van Bestuur van de N.V. Philips' fabrie
ken en van prof. dr. J.E. de Quay, toen president-curator van de 
technische hogeschool te Eindhoven. 

De onderzoekingen in het lnstituut voor Perceptie Onderzoek zijn nu 
in vol le gang. De vaste staf bestaat uit 21 personen. De werkzaam
heden hebben geleid tot een toenemend contact met onderzoekers op 
gelijk of aangrenzend gebied, zowel in binnen- als in buitenland. 

Hetgeen ik tot dusver vermeldde had voor een1 belangri jk dee I betrek
king op het opbouwproces van onze hogeschool. 
Dankbaar mogen wij echter ook constateren, dat temidden van alle 
voorbereidingen en activiteiten voor de verdere opbou'V, het onder
wij s, zoals dot voor het le, 2e, 3e en 4e semester was voorbereid en 
in de Gids 1958-1959 was aangekondigd, regelmatig heeft kunnen 

pi oats hebben, d. w. z. dat de col I eges, de practi ea, de in structies, 
wiskundige- en natuurkundige colloqui'!_, de discussiegroepen .... en 
de examens normaal gegeven, gehouden en afgenomen konden worden, 
•alsof er n iets anders aan de hand was". 
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Mijne Heren Jonker, van Loon, Schmid en Zwikker, dit is alleen moge
lijk geweest door het werk in de afdelingen, waarvan gij voorzitters 
zijt en door de toegewijde arbeid van het gehele wetenschappelijke 
corps, daarin bijgestaan door de algemene diensten, waarvan ik in dit 

verband de inkoopafdeling en de reproductiedienst zou will en noemen. 

Thans is ook het onderwijs voor het 5e en 6e semester in detail 
voorbereid en in de nieuwe gids voor het cursusjaar 1959-1960 ver
meld, in welk jaar het eerste kandidaatsexamen aan deze hogeschool 
zal worden afgenomen. 

Het Studium Generale mocht zich, dank zij het aantrekkelijke pro
gramme, voorbereid door de betreffende commissie onder voorzitter
schap van de hoogleraar in de filisofie, prof. dr. ir. F. Ph.A. Tellegen, 
verheugen in een grote belangstell ing van de z ii de van de studenten. 

Het uitgangspunt van de eerste lezing was een hoogleraar uit te no
digen een onderwerp te behandelen, dat buiten zijn eigen vak lag. 
Deze voordracht werd gehouden door prof. dr. C. Zwikker over: 
"De Europoort". 
De tweede lezing werd gehouden door dr. J. M. L. Peters over:"Wat 
maakt een fi Im boeiend ?". 
De grootste belangstelling trok de derde avond, waarop de heer 
H. Redeker een uiteenzetting gaf over;" Jazz" en dr. H. L. C. Jaffe 
over:"De jongste beeldende kunst" terwij l mr. G. J.P. Cammelbeeck 
een forum di scussie leidde. 

Voorste//en voor nieuwe op/eidingen aan de technische hogeschool 
te Eindhoven. 

Reeds in mi jn rede op 19 september 1958 werd vermel d, dot een ge
mengde curatoren-senaatscommissie was ingesteld ter bestudering 
van de vraag, in hoeverre het wenselijk zou zijn reeds nu over te 
goon tot het instellen van nieuwe opleidingen aan de technische 
hogeschool te Eindhoven. 
Het verdere beraad hieromtrent heeft geleid tot het voorstel aan de 
Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen wettelijke maat
regelen te treffen, welke het mogelijk maken over te gaan tot het in
ri chten van : 

l. opleidingen voor natuurkundig ingenieur, voor wiskundig inge
nieur en voor bedrijfskundig ingenieur; 
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2. opleidingen voor doctorale examens in de wiskunde, in de natuur
kunde en in de scheikunde; 

3. opleidingen voor het baccoloureootsexamen in een of meer der af
delingen. 

De senoot boseert deze voorstel I en hoofdzakel ii k op onderwi is
kundige en maatschappelijke gronden. 
Het is ons bekend, dot deze voorstellen, in het bijzonder het voorstel 
betreffende de opleiding voor doctorale examens, in den londe ver
bazing heeft gewekt ••. ja, hier en door aanleiding heeft gegeven tot 
opmerkingen aangoande overnioed bi j de jonge spruit in de kring van 
het hoger onderwijs. Echter menen wij een groeiend begrip voor deze 
voorstellen te kunnen constateren, vooral vanwege hun principiele 
achtergrond. Zij raken, zoals in de toelichting uitvoerig is uiteen
gezet, volgens het oordeel van de senoat zeer wezenl ijk de structuur 
van het hoger onderwijs aan deze nieuwe technische hogeschool. 

De ingediende voorstellen, welke al seen geheel en in hun onderling 

verband moeten worden beschouwd, zullen no verwezenlijking bij
dragen tot een levende wi sselwerking tussen de sferen van de tech
ni sche weten schappen, van de fundamentel e weten schappen en van 
de maatschoppijwetenschappen. 
De senaat is van mening, dat door invoering van de voorgestelde 
maatregelen een niet onbelangrijke bijdrage zal worden geleverd tot 
de oplossing van verschillende in de commissies voor spreiding van 
hoger en technisch hoger onderwijs aan de orde gestelde problemen. 

Ten aanzien van de voorgestelde opleiding tot bedrijfskundig inge
nieur zou ik thans alleen het volgende willen opmerken: 
De huidige ontwikkeling van het maatschappelijke en industriele 
leven brengt een groeiende beho·efte aan bedrijfskundig gevormde 
ingenieurs met zich mede. De toenemende gecompliceerdheid van de 
bedri i fsverri chti ngen in het bedri i fsl even heeft gel eid tot een ver
gaande departementali satie der techni sche, commerciele, financiele, 

socirile en administratieve functies, welke in het beleid van het 
bedrijf hun synthese moeten vinden. Een nieuwe opleiding met een 
eigen kandidaats- en ingenieursexamen is nodig, teneinde hierbij 
een goerle integratie van techniek en bedrijfskunde te kunnen bewerk
stell igen. 

I-let studieprogramma zal zodanig moeten zijn, dot rle bedrijfskundige 
ingenieurs in het bijzonder uitgerust zijn om arm die problemen van 
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het techfl i sche produktieproces te werken, waarbi j organ i satori sche, 
economische, psychologische en sociologische factoren een rol 
spelen en dit proces mede bepalen. Aldus gevormde bedrijfskundige 
ingenieurs zouden bij uitstek geschikt zijn als assistenten van I ei
ders van technische bedrijven en bedrijfsafdelingen. 

Aangaande het onderwijs in de materiaalkunde is de commissie voor 

nieuwe opleidingen tot de conclusie gekomen, dot het aanbeveling 
verdient, nu nog niet over te gaan tot het instellen van een opleiding 
voor materiaalkundig ingenieur, doch dot het beter zal zijn eerst 
het onderwijs in de materiaalkunde voor de reeds bestaande vak
opleidingen onder auspicien van de interafdelingswerkgroep voor 
materiaal kunde zo goed mogel i j k te do en verzorgen. Curatoren en 
senaat hebben zi eh ook bi j deze aanbevel ing aangesl oten. 

In de rede van de ..vaornemend rector magnificus, prof. dr. C. Zwikker, 
op de herdenkingsdag van de d:es-natalis op 23 juni j.I. werd uit

voerig ingegaan op de betekenis van de materiaalkunde voor de 
techniek. 
De ochtend van de diesviering stond in het teken van de relatie van 
de nieuwe technische hogeschool tot de - vooral middelgrote -
industrieen, welke relatie werd belicht door prof. ir. C. de Beer, na 

een introductie van de voorzitter van de diescommi ssie, prof. ir. 
J.G. Hoogland. Aansluitend aan de voordracht van prof. de Seer 
brachten de genodigden een bezoek aan het paviljoen en was er ge
legenheid tot contact aan een gezamenlijke koffiemaaltijd. 

Dear de datum van de dies-natal is, de 23e juni, zich door hoar lig
ging temidden van de examentijd minder goed leent voor een viering 
van de stichtingsdag der hogeschool, is besloten deze viering te 
verschuiven naar het einde van de moand april en in overleg en 

samenwerking met de Eindhovense Studentengemeenschap, met het 

Eindhovens Studenten Corps, met de weten schappel i jke, techni sche 
en administratieve staf (en later ook met de afgestudeerden) te 

komen tot een diesviering, waarin de gehele hogeschoolgemeenschap 

kan "VOrden betrokken. 
Het geven van een I evende inhoud aan deze hogeschoolgemeenschap 

zal voortdurende zorg en aandacht bi i j ven vragen. 
Bewust van het uitermate grote belong van een goede communicatie 

tussen alle werkers van de technische hogeschool Eindhoven en in 
het bijzonder tussen de leden van het wetenschappelijk corps, is op 
voorstel van het college van rector magnificus en ossessoren en 
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met instemming van curatoren overgegaan tot het instellen van een 
commissie van contact van senaat en wetenschappelijke staf. 
Enerzijds leefde in de boezem van het college van rector magnificus 
en assessoren de behoefte can een spreekorgaan van de weten schap
pel i jke staf om met dit orgaan overleg te plegen inzake de functio
nele tack van de wetenschappelijke ambtenaren en om de goede 

doorstroming van inforinatie te bevorderen. 
Anderzijds kwam in de kring van de wetenschappelijke ambtenaren 

het initiatief near voren na te gaan, in hoeverre het gewenst was ook 
in Eindhoven een "Vereniging Wetenschappelijke Staf" op te richten 

onder meer om rechtspositiekwesties te bespreken. 
Al s initiatiefnemers in deze traden op de heren : 

ir. J. van der Kreek, drs. K. G. van Senden, ir. G. van Gijn, drs. E. C. 
Wessels en drs. E. Swaan. 

Verschillende besprekingen hebben geleid tot een gezamenlijk 

voorstel over te gaan tot het in stel I en van de reeds genoemde se
naatscammi ssie voor contact tussen senaat en wetenschappelijke 
staf. Wear voor een goed functioneren van hog er onderwi j s en het 
verrichten van wetenschappel i jk onderzoek ook een goed contact 
met de algemene diensten gewenst is, werden tevens vertegenwoor
digers uit deze kringen in de commi ssie opgenomen. 

De samenstelling van deze contactcommissie zal als volgt zijn: 
a. de rector magnificus (voorzitter) en nog een lid van de senaat 

(voor de eerste meal prof. Posthumus); 
b. een hoogl eraar per afdel ing en de secretari s van de techn i sche 

hogeschoo I E i ndhaven; 
c. een wetenschappelijk ambtenaar per graep van de wetenschappe

lijke ambtenaren uit de afdelingen; hiertae warden deze ingedeeld 
in ten haagste 20 groepen; 

d. een technisch haafdambtenaar uit de gezamenlijke afdelingen; 
e. dri e vertegenwaordi gers ( weten schappel i jke ambtenaren of dear· 

mede gelijkgestelden) uit de algemene diensten; 
f. een vertegenwoordiger van leden van de staf van de bureaux van 

de voorzitters-beheerders van de afdelingen; 
g. een administratief hoofdambtenaar namens alle administratieve 

ambtenaren, niet behorend tot een afdeling. 

Een be langri jke functi e fer bevordering van het anderl i ng contact 

vervult oak de personeelsvereniging. 
Deze vereniging, welke werkers uit versch i llende organen van het 

18 



gehele T.H.-lichaam verbindt, organiseerde een geslaagde feest
avond op 19 september 1958, een St. Nicolaasmiddag met de kinderen 
van het T.H.-personeel en op 28 mei j I. een feestavond ter gelegen· 
heid van hoar eenjarig bestaan, met medewerking van het Eindhovens 
studentenkoor, van het Amsterdamse Studentencabaret en van het 
gemengd koor van deze T .H. 
Enkele aanloopmoeilijkheden om tot een goede ontplooiing van de 
eigen activiteiten van de leden te komen zijn blijkbaar overwonnen, 
getuige het aangekondigde programme v.an hedenavond. 

Het dames-volleybal-team oogstte wederom lauweren door een nieuwe 
overwinning in het interacademiale sporttournooi. 

Personalia. 

Op24 juni 1959 promoveerde de waarnemend bibliothecaris, ir. J. Stel
lingwerff, in Delft tot doctor in de technische wetenschappen op een 
proefschrift, getiteld: "Werkelijkheid en Grondmotief bij Vincent 

Willem van Gogh", 

In de functie van studentendecaan werd voorzien door de benoeming 

van mr. R. G. R. M. Remme. 

Representaties en vertegenwoordigingen. 

Van de vele representaties van de T.H. E. bi j plechtige en feeste
lijke gelegenheden in stad en land wil ik thans slechts enkele noe
men en voor de overige verwijzen near het schriftelijk verslag der 

lotgevallen van deze hogeschool, 

De rector en zijn echtgenote ontvingen een uitnodiging van Hare 
Majesteit de Koningin en Prins Bernard mede can te zitten can het 
diner ter gelegenheid van het bezoekvan ZijneKeizerlijke Hoogheid, 
de Sjah van Perzie, gegeven in het Paleis op de Dam te Amsterdam. 

Op 9 oktober 1958woonden de rector en de voorzitter van de afdeling 
der elektrotechniek de herdenking bij van het feit, dot ir. Gerard 
Phi lips 100 jaar geleden geboren werd. lr. J. C. Lokker beschreef 
bij deze gelegenheid nog eens uitvoerigde geweld

0

ige moeilijkheden, 
we Ike Gerard Phi lips te overwinnen heeft gehad in de vierjarige 
aanloopperiode van het Philipsbedrijf (de firma Philips en Co. werd 
op 15 mei 1891 opgericht; pas vier jaar no de oprichting werd winst 

gemaakt}. 
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Het is goed en wijs, dot a.s, ingenieurs ook eens lezen, hoe weg
bereiders van de techniek hebben geworsteld. 
En ik denk hierbij niet alleen aan pioniers, als dr. Gerard Philips en 
dr. Hub. van Doorne, moor ook aon hen, die door hun vindingrijkheid 
de grondslag hebben gelegd van verschillende kleinere industrieen, 

welke een sieraad vormen in de reeks van bedri jven, welke ons land 

sterk maakt. 

lk denk b.v. aan wat dr. L. van de Grinten uit Venlo zei, toen hem 
de gouden speurwerkmedaille van het Koninklijk lnstituut van lnge
nieurs werd aangeboden. Hij herinnerde er in zijn dankwoord aan, 
hoe zijn vader vaak zei: "Kinder, als oe nou voor een probleem kumt 
te staan, waarvan ie nou werkelijk niet wiet, hoe ge het aan moet 
pokken, dan moet ge er eens goed euver nadenken en ols ge don nog 
nog niet wiet, hoe ge het oon moet pokken, weet ge wot ge don moet 
doen ? " zee vader : "dan moet ge het a'an pakken ! " 

Op 15 september 1958 was de Eindhovense rector aanwezig in de 
buitengewone zitting van de senaat van de Delftse technische hoge
school, waarin de rector mognificus, prof. dr. 0. Bottema, verslag 
uitbracht over de lotgevallen in het cursusjaar 1957-1958 van de 

technische hogeschool te Delft. 

Op 10 januari 1959 brocht de rector de gelukwensen van de T.H. E. 
over aan de Delftse rector en aan de senaat ter gelegenheid va:i de 
viering van de dies natali s en aan de door de senaat van Delft be
noemde eredoctor Sir John Cockroft. 

Naast deze ontmoetingen had herhaaldelijk collegiaaf contact pleats 
tussen de colleges van rector-magnificus en assessoren, deaf
delingen en de docenten van beide technische hogescholen 
Met gevoelens van bewondering, respect en hulde goon op dit moment 
onze gedachten uit naar college Bottema, die heden zijn rectoraat 
overdrcragt crcrn prof. dr. R. Kronig. 

De rector nam als lid deel aan de werkzcramheden van de door de 
Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen ingestelde com
mi ssie Spreiding Techni sch Hoger Onderwi j s; Prof. dr. K. Posthumus 
trod op als voorzitter en Prof. dr. J. J. Seidel als lid van de sub
commissie studieprogromma, ingesteld door de beide commi ssies 
voor Spreiding Hoger Onderwijs en voor Spreiding Technisch Hoger 
Onderwijs. 

Het contact van de Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging 
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met de techn i sche hogeschoo I E indhoven kreeg een bi j zonder accent 
door de verkiezing van prof. ir. J. G. Hoogland tot voorzitter dier 
vereniging. 

De verbondenheid van de technische hogeschool Eindhoven met de 
Kunsten - een verbondenheid, ook tot uitdrukking komend in de naam 
van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, waar
onder de technische hogeschool Eindhoven ressorteert -werd er
varen door de vriendelijke uitnodiging can de rector magnificus tot 
bijwoning van de concerten hier ter stede door het Brabants Orkest, 
door de uitnodigingen tot bijwoning van de premieres van het toneel
gezelschap: "Ensemble" en werd ook beleefd bij de aanwezigheid 
van de rector op de feestavond in het Gebouw van Kunsten en Weten
schappen te 's-Gravenhage ter vi ering van het 25-jarig d iri genten
j ubi leum van Willem van Otterloo en van de 25-jarige solistenjubilea 
van de beide concertmeesters Theo Olof en Herman Krebbers. 

De relatie van de technische hogeschool Eindhoven met andere in
st ituten voor techni sch-wetenschappel i j k onderzoek kreeg onder 
meer gestalte in de uitnodiging voor en het bi jwonen van de plechtig
heid van de in bedrijfstelli.ng door Zijne Koninklijke Hoogheid de 
Prins der Nederlanden van de uitbreiding van het Kortsluitlaborato
rium en van andere laboratoria van de N. V. K.E.M.A. te Arnhem. 

Op 29 juni 1959 vertegenwoordigde de wnd. rector magnificus, prof. 
Zwikker, de senaat bij de erepromotie van onze landgenoot, de 
Maastrichtenaar, prof. dr. P. Debye, aan de technische hogeschool 
te Aken. 

Ontvangen en gebrachte bezoeken. 

In de afgelopen cursus bracht de rector een kennismakings-bezoek 
aan de rector magnificus van de Universiteit te Leuven en can die 
van de Technische Hochschule te Aken. 

Op 19 november 1958 vergaderde de sectie Uti liteitsbouw van de 
afdeling Bouwkunde van het Koninklijk lnstituut van lngenieurs in 
onze technische hogeschool, waarbij de rector een inleiding gaf 
over de principes, welke ten grondslag lagen aan de bouw van de 
Eindhovense hogeschool en de architect, ir. S. J. van Embden, een 
overzicht gaf van de bouwplannen. 
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Op 27 januari 1959 ontving de technische hogeschoo l Eindhoven na 
voorafgaand per soon Ii jk over leg een bezoek van de Gouverneur, 
Kolonel Kloppenburg, en enige docenten van de Koninklijke Militaire 
Academie te Breda, voor het [eggen van contact en het verstrekken 
van wederzi jdse informatie in verband met een gewenste goede aan
sluiting aan de applicatiecursus in Breda bij een eventuele verdere 
studie van officieren aan de technische hogeschool te Eindhoven. 
Het brengen van een tegenbezoek is helaas in de afgelopen cursus 
door verschi llende omstandigheden niet mogelijk geweest. 

Op 24 februari 1959 werd op uitnodiging van prof. dr. ir. H. Gelissen 
door de rector en verschillende leden van de afdeling voor werktuig
bouwkunde en voor elektrotechniek, tezamen met collega's van de 
TechnischeHogeschool teAken een bezoek gebracht aan het nieuwe 
schakelstation van de P.L.E.M. te Lutterade en aan de nieuwe cen
trale te Buggenum. Met bewondering werd wat aldaar tot stand werd 
gebracht gadegeslagen en staande op het plekje grond, wear de 
internationale koppeling derelektrische netten van Frankrijk, Belgie, 
Duitsland en Nederland plaatsvindt, besefte men reeel, hoe hier 

metterdaad de internationale samenwerking wordt gediend. Dit be
zoek en de aansluitende gezamenlijke maaltijd ten huize van onze 
gastheer, prof. Gelissen, bevorderden het informele contact tussen 

Akense en Eindhovense collega's. 

Op 27 augustus jl. verleende de hogeschool gastvrijheid aan de 
vakantiecursus van: "Velines", de vereniging van leraren in de 
natuur- en scheikunde, over het onderwerp: "Fysica der zintuigen"o 
Prof. Schouten, directeur van het lnstituut voor Perceptie Onderzoek, 
trad opals !eider van deze vakantiecursuso 

Het contact met de burgeri j etcetera. 

Het contact met het gemeentebestuur was uitmuntend en voorzov~· 
er zaken moesten worden gedaan, vlot en doeltreffend. 

Aongaande de activiteiten van de Stichting Studentenvoorzieningen 
Eindhoven getuigen, krachtiger dan mijn woorden, hoar daden: 

l. het gereedkomen en het op 17 september jl. in gebruiknemen van 
het eerste studentenhospitiurn in Eindhoven; 

2. de effectieve voorziening door de sectie Komervoorzieningen in 
de behoefte aan kamers voor studenten; 
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3. de verbouwing en vergroting van de mensa en van de societeit 
van het E indhovens Studenten Corps; de verbouwde societeit 

"Ilium" werd op 26 januari 1959 door de president van het E.S.C. 

heropend; 
4 . de reeds verwezenlijkte sportaccomodatie en het uitvoerig rap

port van de sectie Sport over de can te leggen sportvelden en de 
te bouwen sportha I; 

5. het werk van de sectie Gezondheidszorg en 
6. het instellen van een nieuwe sectie ter opstelling van het pro

gramme van e i sen voor een centraa I studentenhu is van de E i nd
hovense Studentengemeenschap. 

De werkzaamheden van het Eindhovens Hogeschoolfonds richtten 
zich onder meer in enge samenwerking met het Delfts Hogeschool
fonds op de versterking van de geldmiddelen. Het Fonds maakte ver
schillende studiereizen van docenten mogelijk: o.a. de huidige reis 
van de gedelegeerd-curator en van de voorzitter van de Afdeling der 

Algemene Wetenschappen naar Amerika. Hun medeleven met ons op 
deze dog blijkt uit het uit New-York ontvangen telegram: 
"Congratulations opening third academic year. Nijffels, Zwikker:' 
Verder konden met steun van het fonds enkele speurwerkers aange
steld word en en eni ge ko stbore model I en voor het onderwi j s word en 
oongekocht. 

Het contact met de burgeri j u itte zi eh overigen s in het ontvangen 
van en in het gevolg geven oan to! van uitnodigingen om de hoge
school te doen vertegenwoordigen bij feestelijkheden van verschi l
lende aord. 

Het contact met de studentenverenigingen. 

Met grote belongstelling volgde de academische senoat ook in dit 
cursusjoor de activiteiten van de senaat en van de leden van het 
Eindhovens Studenten Corps onder de rustige en vertrouwenwek

kende leiding van zijn president, de heer G.W.M.Smits . 
Tai van ontmoetingen versterkten de goede relaties met de stu
denten. I k denk aan de door de leden van de academi sche senoot zo 
zeer op prij s gestelde ontvangst door de senoat en het societeits
bestuur van het E.S.C. op de societeit "Ilium", oon ontmoetingen met 
de besturen en I eden van ver sch i 11 en de studentenveren igi ngen, so ms 
officieel, dikwijls informeel, op excursies .•..• enzovoort. 
De structuur van het Ei ndhoven se studenten I even kreel:i nod er vorm 
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en gestalte door de totstandkoming van de Eindhovense Studenten 
Gemeenschap. Deze gemeenschap omvat de volgende leden: 

l. het Eindhovens Studenten Corps; 
2. de Protestantse Gespreksgroep; 
3. de Rooms Katholieke Studenten Contactgroep: "Sanctus Thomas 

Morus"; 
4. de drie studieverenigingen: "Simon Stevin", "Thor" en "Jan 

Pieter Minckelers; 
5. de Federatie van Sportverenigingen. 

In de loop van het tot standkomen van deze E indhovense Studenten 

Gemeen schap bereikten ons de al ormerende beri eh ten, dot het gevaar 
dreigde, dot de Societas Studiosorum Reformatorum Eindhoviensis 
geYsoleerd van deze Eindhovense Studenten Gemeenschap zou komen 
te staan. Voortgezette besprekingen voerden echter tot het resultoat, 

dat de voorzitter van de ofdel ing Eindhoven van de S.S.R. al s woar
nemer zal worden opgenomen in de vergaderingen van de Eindhovense 
Studenten Gemeenschap en dot de S.S.R. de president van de Road 
van deze gemeen schap erkent a Is offi cieel vertegenwoordi ger van 
alle Eindhovense studenten. 
Met belangstelling, doch met gedeeltelijke voldoening hebben wij 
kennis genomen van dit resultoot. Persoonlijk spreek ik de hoop 
uit, dot de vindingrijkheid der studenten, zij het no veel geliefd en 
heftig discussieren, zo groat zal zijn, dot een formulering van het 
handvest van de E indhoven se Studentengemeen schap gevonden mog·e 
worden, welke het mogelijk maakt alle studentenverenigingen te 
te verenigen en dot bij de tot standkoming van het huis der Eind
hovense Studentengemeenschap dit gebouw zoveel mogelijk een 
centrum van acti viteit van a lie E i ndhoven se studenten moge worden, 
een krachtcentrum, waar jonge mensen semen een antwoord leren 
vinden op de vraag: "Waar !even wij eigenlijk voor ?". l>Aoge zo 
onze hogeschool een krachtcentrale worden, waar aos. ingenieurs 
een levensdoel vinden, waard om voor te !even. 

Dames en Heren, 

Na afloop van deze rede zal er een receptie zijn in het pavil joen 
van de technische hogeschool. lk stel U voor als route daarheen de 
nieuwe, vandaag open te stellen toegangsweg naar de T.H.-gebouwen 
te nemen. 
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De nieuwe toegangsweg voert U vanaf het 18 Septemberplein via de 
straks door techn i sche prestati es van de loco-burgemeester en van 
de president-curator te openen spoorwegtunnel, welke het dichtst 
bij het station ligt, over de gereed gekomen brug over de inmiddels 
verlegde Dommel naar het T.H.-paviljoen. Deze route zal U een in
druk kunnen geven van wat daar in de Dommelvallei in hetafgelopen 

jaar tot stand kwam, mede dank zi i de goede samenwerking met de 

9emeentelijke instanties. 

Bij het betreden van de nieuwe toegangsweg naar de technische 
hogeschool willen wij, na de beschrijving der lotgevallen van het 
laatste jaar, het verleden achter ons laten, de blik weer voor
waarts richten en een nieuwe etappe inslaan van de weg van de 

verdere opbouw van de Eindhovense Technische Hogeschool. 
In de etappe van het komende jaar zal onder meer het onderwijs en 
onderzoek in die gereedgekomen hallen tot leven gebracht moeten 
worden. 
Nieuwe mogelijkheden zullen ook ontstaan door de inrichting van de 
in de hallen geprojecteerde werkplaatsen der technische diensten. 

Aan een doeltreffende functionering van deze werkplaatsen zal in 
het komende jaar veel aandacht besteed moeten worden. 

Zeer geachte Toehoorders, 

Bij de aanvang van mijn rede zei ik: "Een volk, dat leeft, bouwt 
can zijn toekomst"o 
Van belong is niet alleen, dat er gebouwd wordt, maar vooral, op 
welke geestelijkefundamenten en in welke sfeer er gebouwd wordt.°"; 
maar nog belangrijker is de vraag: 
"Van welke krachten zal deze technische hogeschool het werktuig 
worden ?" 
Geve God, dat zij een instrument zij in Zijn Dienst, in handen van 
mensen, die zc5 vrij zijn, dat zi j Zijn Wil kunnen doen. 

lk heb gezegd. 
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SUPPLEMENT 

Representaties: 

De Technische Hogeschool werd vertegenwoordigd: 

Op 23- 9-1958 door prof. dr. ir. W. L. H. Schmid 
bij het 50-jarig bestaan van de vereniging voor koel
techniek. 

Op 26- 9-1958 door prof. dr. ir. F. Ph. A. Tellegen 
bi j de samenkomst van de orde van Nederlandse Raad
gevende lngenieurs (O.N.R.1.-dag). 

Op 9-10-1958 door prof. dr. K. Posthumus 
bij de dies van de S.S.R.E. 

Op 18-10-1958 door prof. dr. K. Posthumus 
bi j de officiele ingebruikneming van het nieuwe 
exportgroupagecentrum der N. V. Phi Ii ps, geopend door 

Z.E. minister Algera. 
Op 20-10-1958 door prof. dr. H. B. Dorgelo en prof. dr. K. Posthumus 

bij de open bare senaatszitting van de Vri je Universi
teit te Amsterdam, 

Op 7-11-1958 door prof. dr. C. Zwikker 
oij de opening van de lustrumtentoonstel l ing "Euro

poort een schakel ", 
Op 8-11-1958 door prof. dr. A, Oldendorff 

bij het negende lustrum van de Nederlandse Econo

rni sche Hoge schoo I te Rotterdam. 
Op 9-11-1958 door prof. dr. H. B. Dorgelo 

bij de dies van de R.K. Studentencontactgroep 
"Sanctus Thomas Morus", 

Op 10-11-1958 door proL dr. ir. A. A. Th. M. van Trier 
oij het zevende lustrum van de R.K. Universiteit te 

Nijmegen. 
Cp 21-11-1958 door prof. dr. K. Posthumus 

bij de 3le dies natalis van de Katholieke Econo

mische Hogeschool te Ti Iburg. 
Op 21-11-1958 door prof. dr. H. B. Dorgelo 
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bij het senaatsdiner ter gelegenheid van de 3le dies 
natalis van de Katholieke Economische Hogeschool 

te Ti lburg. 



Op 10-12-1958 door mr. A. J. Vleer 
bi j de pi echti ge herdenking van de veren i ging voor 
lnternationale Rechtsorde vanwege het feit, dat op 
10 september 1948 de universele verklaring van de 
Rechten van de Men s door de a I gemene vergaderi ng 
van de Verenigde Naties werd vastgesteld. 

Op 12-12-1958 door prof. dr. ir. W. F. Brandsma 
bij de officiele opening van het nieuwe gebouw van 
het metaalinstituut T.N.O. te Delft. 

Op 15-12-1958 door prof. dr. ir. W. L. H. Schmid 
bij de officiele opening van de eerste cursus van de 
Stichting lnteracademiale Opleiding Organi satiekunde. 

Op 17-12-1958 door prof. dr. A. Oldendorff 
bij de promotie honoris causa in de economische 
wetenschappen van mr. K. F. van der Mandele aan de 
Nederlandse Economisc:he Hogeschool te Rotterdam. 

Op 10- 1-1959 door prof. dr. H. B. Dorgelo 
bij de ll7e dies natalis van de Technische Hoge
school Delft. 

Op 9- 2-1959 door prof. dr. K. Posthumus 
bi j de plechtige herdenking van de 384e stichting s
dag van de Rijksuniversiteit te Leiden. 

Op 9- 3-1959 door prof. ir. A. Horowitz 
bij de openbare senaatszitting van de Landbouwhoge
school teWageningen ter gelegenheid van de 41e her
denking van hoar stichtingsdag. 

Op 20- 3-1959 door prof. dr. K. Posthumus 
bi j de buitengewone vergadering van de senaat van de 
Rijksuniversiteit te Utrecht ter gelegenheid van de 
dies natalis. 

Op 14- 4-1959 door prof. dr. A. Oldendorff 
bij de buitengewone vergadering van de nationale 
federatie voor geestelijke volksgezondheid. 

Op 30- 4-1959 door prof. dr. C. Zwikker 
bi j het defile ter ere van de ver j aardag van H .M. de 
Koningin en de ontvangst in het van Abbe-museum. 

Op 4- 5-1959 door prof. dr. ir. W. van Loon 
bij de herdenkingsplechtigheid ter gelegenheid van 
het 25-j a rig bestaan - van de Ni jverheidsorgan i sati e 
T.N.O. 
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Op 9- 6-1959 door prof. dr. K. Posthumus 
bij de begrafenisplechtigheid van de student in de 
of de I ing der schei kund ige technologie, de heer H. van 
Mier lo. 

Op 13 - 6-1959 door prof. dr. K. Posthumus 
bi j de hogeschoo I dog van de Kothol ieke Economi sche 

Hogeschool te Tilburg. 
Von 17 tot 20 moart 1959 woonde prof. dr. H. B. Dorgelo 
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het 4e symposium "on the organisation and admini
stration of applied research" te Miloon bij. 



Ontvangsten: 

De navolgende gezelschappen werden ontvangen op: 

20-11-1958 de afdeling bouwkunde van het K.l.V.I. 

10- 2-1959 de gemeenteraad van de stod Eindhoven, ter verkrijging 
van orientotie omtrent de gebouwen van de Technische 
Hogeschool in het stodsbeeld van Eindhoven. 

20 - 3- 1959 Fellows uit de 0. E. E.S.-landen. 

21 - 3-1959 een gezelschop studenten van de Cambridge University 
Engineering Society . 

26 - 3-1959 docenten en studenten van het North Cloucestershire Col
lege te Cheltenham. 

28 - 5-1959 en 29 - 5- 1959 12 Mexi caonse hoog leraren. 

20- 7-1959 een oontal Turkse hoogleraren en studenten van de Tech
nical University van Ankara. 

22 - 7-1959 enige stafleden van de Londbouwhogeschool uit Woge
ningen. 
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De Senaat benoemde in het cursusjaar 1958-1959: 

Professor ir. A. Horowitz tot voorzitter van het comite Eindhoven 
van het Universitair Asylfonds. 

Professor ir. C. de Beer als zi jn vertegenwoordiger in het Inter
national University Contact for Management Education. 

Professor dr. H. B. Dorgelo en professor dr. P. C. Veenstra resp. als 
lid en als plaatsvervangend lid in de commissie ter bevordering van 
opleiding en onderzoek in de radiobiologie. 

Professor dr. K. Posthumus en professor dr. J. J. Seidel al s zi jn 
vertegenwoordigers in de subcommissie van de spreidingscommissies 
die tot taak heeft het studieprogramma en de wenselijkheid van het 
instellen van prae-candidaatsopleidingen in den lande te bestuderen. 
Professor Posthumus heeft van deze subcommissie het voorzitter

schap bekleedo 

Professor dr. P. C. Veenstra als vertegenwoordiger in de stichting 
Technisch Film Centrum. 

De minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen benoemde 
professor dr. M. J. Steenland tot lid van het algemeen bestuur vcin de 

stichting Fi Im en Wetenschap. 

Professor ir. C. de Beer heeft namens de senaat zitting genomen in 

de commissie IAESTE-Nederland. 

Professor ir. J. G. Hoogland heeft de door professor dr. ir. A.A. Th.M. 
van Trier verlaten pleats in de gemeenschappelijke voorlichtings
commissie Delft-Eindhoven bezet. 

Professor ir. A. L. W. Seyffardt aanvaardde een benoeming tot I id van 
het curatorium van de stichting Verkeerswetenschappelijk Centrum 
Rotterdam. 

Professor dr. J. F. Schouten werd aangezocht namens de senaat 
zitting te nemen in de commissie van advies van de cursus gezond
heidstechniek, georganiseerd door het K. l.V.I. en T.N.O. 

Professor ir. D. A. C. Zoethout volgde professor de Beer op in het 
International University Contact fot Management Edication (I. U. C.) 
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