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MEDEDELINGEN VOOR PERSONEELSLEDEN EN STUDENTEN VAN DE T.H. EINDHOVEN

Opening Academisch jaar
Op maandag 15 september om 15.00 uur zal de rector m a gnificus van de Technische Hogeschool Eindhoven, prof. dr. ir. A.A. Th.M. van Trier, ter gelegenheid van de opening van het academisch jaar tijdens een bijeenkomst in de hal
van het auditorium een rede houden.
De rede zal muzikaal worden omlijst door het Dekany-Kwa rtet, bestaande uit
Harry Curby - Iste viool, Peter Anslay - 2de viool, Ervin Schiffer - altviool
en Gyorgy Schiffer - cello.
Zij zuBen ten gehore brengen: kwartet opus 74 nr.l in C van Joseph Haydn en
King's Quartet opus 100, in memory of dr. Martin Luther King "I had a dream
...... " van Louis Toebosch.
In tegenstelling tot voorgaande jaren zal de bijeenkomst geen openbare senaats-

zitting zijn, maar een samenkomst van leden van de hogeschoolgemeenschap en
van degenen die belang steBen in het weI en wee van de hogeschool, eventueel
vergezeld van hun dames.
Op grond van bovenstaande zullen er geen gereserveerde plaa tsen zijn (met uitzonderingvan de spe ciale genodigden van buiten de T.H.E. en de vertegenwoordigingen van de geledingen van de hogeschoolgemeenschap) en zuIlen ook de voor
senaatszittingen kenme rkende toga's en jacquetten niet gedragen worden.
Na afloop wordt een aperitief aangeboden.

Delegatie VVD orienteert zich over vestigingsplaats
achtste medische faculteit

_
_

Een delegatie van de Volks partij voor Vrijheid en Democratie heeft op vrijdag
5 september een bezoek gebracht aan onze hogeschool teneinde zich nader Ie
orienteren over de vestigingsplaats van de achtste medische faculteit.
Behalve Eindhoven hebben zij ook Maastricht en de Technische Hogeschool
Twente bezocht.
De delegatie van de V.V.D. bestaande uit de Tweede Kamerleden mevr.mr. E.
Veder-Smit, dr. K. van Dijk, mr. H.E. Koning en mr. J.G.F. Schlingemann,
mevr. H.J. 8chlemper-van Gijn, lid van de Provinciale Staten van Noord-Brabant, mevr. mr. C.H.J.H.J. de Vries-van Haaften, fractievoorzitter van de
V.V.D. van de Eindhovense Gemeenteraad, drs. Y.P .W. van der Werff, lid van
de Provinciale Staten van Noord - Brabant en tevens lid van de Eerste Kamer,
dr. ir. A.P. Kole, voorzitter van de V.V.D., afdeling Eindhoven en E.L. van de
Bergh, voorzitter van de V. V.D., afdeling Tilburg, heeft in de ochtenduren
overleg gepleegd met vertegenwoordigingen van de Katholieke Hogeschool te
Tilburg en de Technische Hogeschool Eindhoven.
Tot deze delegaties behoorden: voor Tilburg: mr. C.J.G. Becht, burgemeester
van Tilburg, drs. H. Loevendie namens curatoren en prof. dr. R. de Moor namensde senaat;voor Eindhoven: ir. H. Witte, burgemeester van Eindhov en. dr.
ir. Th.P. Tromp namens curatoren en prof. dr. ir. P. Eykhoff en prof. dr. C.E.
Mulders namens de senaat.
Na dit overleg belegde de delegatie van de V.V.D. een persconferentie, waarop
door dr. K. van Dijk naar voren werd gebracht uat de V.V.D. haar keuze van
vestigingsplaats nogniet bekend wil maken, voordat minister Veringa zijn standpuntuiteenzet. De V.V.D. vindt het niet juist als Tweede Kamer-fracties van te
voren hun 'mening over deze kwestie kenbaar maken, aangezien dan een parlementair debat weinig of geen zin meer heeft.
De delegatie verklaarde dat zij sen zeer duidelijk lJeeld heeft gekre gen van de
Brabantse mogelijkheden en kansen. Als belangrijke argumenten voor Brabant
werden genoemd de combinatie van medische w :.'~ ens(,~happen met de technische
(lees verde r op pa g. 2)
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STU DENTENPAROCHI E
EINDHOVEN

Afscheid pastoor ir. J. Bouwman
en pater drs. G. Daalhuisen
Zondag 21 september zaI pater ir. J.
Bouwman offici eel afscheid nemen van
de Eindhovense T .H.-parochie, na
twaalf jaar de functie van pastoor te
hebben bekleed. Ais Delfts ingenieur
en met ervaring betreffende het bedrijfsleven was hij bij de start van de
nieuwe Eindhovense T.H. in 1957 de
aangewezen man om lei ding te geven
aan de moderne opzet van een nieuwe
T.H.-parochie. Daarbij hield hij voeling
met de gerechtvaardigde wensen en
verlangens van ieder die zich bij het
werk van de parochie betrokken gevoelde, waardoor een hechte samenwerking
tot stand kwam. In september 1966
werd de kapel van de parochie volledig
opnieuw ingericht, waardoor het moderne denken over de eisen , die aan
een verantwoorde liturgie-viering gesteld moeten worden, gestalte kreeg.
Vanaf dat moment dateert de aparte
plaats die de T .H .-parochie in de stad
Eindhoven inneemt. Met grote tact wist
pastoor Bouwman echter aile extremismen, waartoe deze aparte plaats aan(1-' ,., \' erder op
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wetenschappen enerzijds en de mens- en maatschappijwetenschappen anderzljds,
het gunstige klimaat op het gebied van de volksgezondheid, de bevolkingsstructuur, en het feit dat de infra-structuur voor het pre-klinisch gedeelte van de
medische opleiding aanwezig is.
Men betreurde het ten zeerste dat er ondanks de wederzijdse liefdesverklaringen
geen structureringsplan of blauwdruk van de samenwerking tussen Eindhoven en
Tilburgter tafel is gebracht. Men yond het ontbreken hiervan daarom belangrijk,
omdat (bij een eventuele vestiging in Brabant) de keuze tussen Eindhoven en
Tilburg aan minister Veringa wordt overgelaten, waardoor de kansen voor Brabant dalen, aangezien hierdoor de argumenten toch enigszins verzwakt worden en er
tijdverlies mee gepaard gaat. Men vroeg zich dan ook af, waarom niet eerst in
Brabant zelf was uitgemaakt welke plaats als enige kandidaat naar voren werd
geschoven; de keuze zou dan voor minister Veringa veel gemakkerlijker zijn
geweest.
Desgevraagd antwoordde dr. Van Dijk, dat tijdens het overleg met de Tilburgse
en Eindhovense vertegenwoordigingen duidelijke Brabantse argumenten werden
gehoord, weI met Eindhovense en Tilburgse accenten.
De delegatie was van mening dat een beslissing over de vestigingsplaa.ts snel
genomen diende te worden met het oog op de noodzakelijke voorbereidingen op
hetgebied van de bouw, de studentenvoorzieningen, de personele problemen etc.
Afgezien van het probleem van de "achtste" moet volgens de V.V.D. gewerkt
wOI1den aan een Brabantse Universiteit; maar dit moet dan in Brabant uitgemaakt
worden. Hierop aansluitend deelde de fractie-voorzitter van de V.V.D. in de
EiNihovense Gemeenteraad, mevr. De Vries-van Haaften, mede dat men, ondanks het feit dat men in Den Haag sceptisch staat tegenover de samenwerking
tussen een R.K. hogeschool en een Rijkshogeschool vanwege de organisatorische
moeilijkheden, in Brabant zelf optimisch is op dit punt gezien de veranderingen
van de laatste jaren.

D.C. Apon, H.B.O. hoogleraar
Bij Koninklijk besluit nr .34 van 16 augustus is de heer D.C. Apon, H.B.O.
uit Leiderdorp benoemd tot gewoon
hoogleraar in de afdeling der Bouwkunde om onderwijs te geven in het architectonisch ontwerpen.
Dirk Cornelis Apon (H.B.O.) werd op 7
juni 1926 te Rotterdam geboren.
Na in 1946 aan de H. T.S. te Rotterdam
het eindexamen Bouwkunde te hebben
afgelegd, verbleef hij tot 1950 in militaire dienst.
In 1954 besloot hij zijn V .B.O. -studie
aan de Academie van Bouwkunst te Rotterdam en in 1956de H.B.O.-studie aan
de Academie van Bouwkunst te Amsterdam. Tijdens zijn V.B.O.-studie volgde
hij met succes de summer school ClAM
in Venetie.
mmiddels was prof. Apon van 1950 tot 1953 als bouwkundig tekenaar werkzaam
bij het Architectenbureau Van Tijen en Maaskant te Rotterdam en van 1953 tot
1955 als architectonisch medewerker bij het Bureau Jos en Leo de Jonge te
Rotterdam.
In 1955 vestigde hij zich als zelfstandig architect, eveneens te Rotterdam, in de
maatschap Apon, v. d. Berg, Ter Braak, Tromp.
Prof. Apon bouwde te Kinderdijk een aantal woningen, twee scholen en een N.H.
kerk; te Rotterdam het Stiltecentrum van het Bouwcentrum en een crematorium
in uitvoering).
Enige andere projecten van prof. Apon zijn: wandelhoofd te Scheveningen (samen met Maaskant), het ziekenhuis Bethlehem in Den Haag (directievoering in
bureauverband), H.M. Ambassade te New Delhi (India) en een school te Roosendaal.
In voorbereiding zijn: Kliniek en Mytylschool voor lichamelijk gebrekkige kinderen te Rotterdam, het uitbreidingsplan "De Maten" in Apeldoorn (samen met
prof. A.E. van Eyck) en een lagere school te Kinderdijk.
Van de hand van prof. Apon verscheen een aantal publikaties in vaktijdschriften.
Prof. Apon bekleedde vele functies, zoals: lid van de opleidingsraad B.N .A. ,
lid van de redactie van Forum, jurylid van diverse studieprijsvragen en de Prix
de Rome ·in 1962 en 19(;6 en lid van diverse examen- en onderwijscommissies.
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Hij doceerde architectonisch ontwerpen aan de Academie van Bouwkunst en de
Academie van Beeldende Kunsten te Rotterdam en doet dit thans nog aan de Academies van Bouwkunst te Amsterdam en Tilburg (V. en H.B.O.).
Sinds 1967 treedt hij op als gastdocent aan de Technische Hogeschool te Delft.

wetenswaard
• De commissie ad hoc voor het onderzoek van methoden tot bepaling van
de personeelsbehoefte der universiteiten en hogescholen (de zgn. Commissie-Overbeek) van de Academische
Raad is onlangs gereed gekomen met
haar rapport 0 De Raad heeft besloten de korfe versie van dit rapport tegelijk met de toezending aan de ministervan Onderwijs en Wetenschappen
en aan de instellingen van wetenschappelijk onderwijs vrij te geven voor publikatie 0 Voor belangstellenden ligt
het rapport ter inzage bij bureau Voorlichting • Het rapport van de commissie ad hoc inzake verbetering van publiciteit over wetenschappelijk onderwijs en-onderzoek (de zgn. Commissie
- Rooy) is onlangs ver schenen 0 Ook dit
rapport ligt bij bureau Voorlichting ter
inzage voor belangstellenden. De kansen die Maastricht heeft om vestigings- . plaats te worden voor het Europees In- , .
stituut voor Technische Wetenschappen
en Onderwijs zijn plotseling sterk gedaald 0 Een speciale werkgroep van de
OESO (de organisatie voor economische
samenwerking en ontwikkeling) heeft
een rapport uitgebracht, waaruit blijkt
dat de enige overgebleven concurrent
van Maastricht, Milaan, verre de voorkeur verdient • Op de Leidse Universite it kan men in de toekomst een verzoek indienen om bij promoties andere
dan de traditionele kledij te dragen 0
Dit verzoek om in gewoon pak te promoveren zal dan nogworden ingewilligd
ook • Het landelijk coll~ge van studiecommissies en studieverenigingen heeft
minister Veringa en prof. Posthumus
uiteengezet hoe zijn nieuwe structuur
zal gaan functioneren 0 Het voorstel
t.a.v. de bestuursherstructurering dat
in een op de toekomst gericht onderwijsbeleid de integratie van het wetenschappelijk en het hoger beroepsonderwijs centraal behoort te staan ontmoette bij de minister veel instemming • , .
De Leidse en Delftse groenen worden
dit jaar nog weI kaalgeschoren 0 Ondanks deze ongelijkheid zijn de groenen
nlet meer onmondig. De N.S.R. is
van mening dat het beleid van minister
Veringa inzake het wetenschappelijk
onderwijs regelrecht aanstuurt op een
totale numerus fixus 0 De minister is
er echter van overtuigd dat in 1980 aIle
dan te verwachten 130.000 studenten op
een geriefelijke manier opgevangen
kunnen worden. Van 13 tot 20 september organiseert de N.S.R. in Amsterdam een studieweek over de notaVeringa. AIle grondraden uit aIle universiteitssteden zullenhieraan deelnemen • Tegelijk met het salaris over de
maand september zullen de ambtenaren
een uitkering ontvangen van 0,39% van
hun jaarsalaris in het kader van de
nacalculatie van de salaris-trend 1969
o Tevens zal op grond van deze nacalculatie het salaris per 1 januari 1970
verhoogd worden met 0,66%.
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lei ding zou kunnengeven, te vermijden.
De laatste jaren bekleedde hij tevens
de functie van moderator van aIle studentenpastores in Nederland.
Zij die hem hebben leren kennen zuIlen
zich pastoor Bouwman echter vooral
blijven herinneren als de man met de
meest persoonlijke zorg voor de meest
persoonlijke noden .
Besprekingen over een nieuwe pastorale
werkkring zijn gaande.
Door verandering van werkkring en
door verhuizing gedwongen, zal ook
pater drs. G. Daalhuisen afscheid nemen. Sinds 1960 was hij als assistent
aan de T.H.-parochie verbonden. Hij
was de grote stimulator van de vernieuwing van het liturgische denken
binnen de T.H.-parochie, waara an hij
deskundig leiding gaf. Tevens was hij
mentor van talrijke gespreksgroepen,
en wist, door zijn verkondiging gedurende de liturgie-vieringen, op zeer
intelligente wijze het moderne leven te
begeleiden .
•

BELGISCHE UNIVERSITAIRE WEEK
22-26 september 1969

Concert door Antwerpse Philharmonie
Op woensdag 24 september geeft de Orkestvereniging De Antwerpse Philharmonie in het kader van de Belgische Universitaire Week een concert in het Philips Ontspannings Centrum.
Uitgevoerd zullen worden: Drie Fanfares voor Koperensemble van Jan Louel,
Vlaamse Rapsodie van Marinus de Jong, Symfonische variaties van Cesar
F·ranck en na de pauze de 7e symfonie van Ludwig van Beethoven.

Het programma luidt als voIgt:
10 .45 uur
Eucharistieviering in de kapel van de
Studentenparochie aan de Kanaalstraat
te Eindhoven.
12.00 uur
Gelegenheid tot het gebruiken van koffie
en broodjes in de zaal onder de kapel.
14.00 uur
Afscheidsbijeenkomst in de grote zaal
van het auditorium.
15.00 uur tot 17.00 uur
Receptie in de Senaatszaal van het
auditorium.
20.30 uur
Informele avond in de A.O.R., John. F.
Kennedylaan 3.

FIRATO
Door enkele Thor-bestuursleden wordt,
overigens butten verantwoordelijkheid
van de e.t.s.v. Thor, eenexcursienaar
de Firato te Amsterdam georgantseerd
op donderdag 25 september.
Hieraan kan door ieder die op de afdeling E studeert of werkt worden dee!genomen.
Uitgaande van een aantal van 30 deelnemers is deprijs gesteld op j9,- per
persoon. In deze prijs is de busreis en
toegangsprijs begrepen, voor lunch en'
consumpties dient men zelf te zorgen.
Vermoedelijke vertrektijden: 's morgens om 8 uur vanaf Dommelstraat 2
(voormalige A.O.R.) en's middags om
4 uur uit Amsterdam.
Mochten zich zoveel deelnemers aanmelden dat een bus voor 50 personen
kan worden besproken, dan zal de deelnameprijs iets lagt:r komen te liggen.
Inschrijven mogelijk tot uiterlijk dinsdag 16 september, onder gelijktijdige
betaling bij de heer E. Ivens of R. Andre-a.
E. Ivens: Thor-karner, E-hoogbouw,
kamer 0-15 of afstudeerruimte E-iloogbouw, kamer 11. 11, tel. 3443.
R. Andre-a: Thor-karner, E-hoogbouw,
kamer 0-15, tel. 3223 of praktikumruimte, vloer 11, tel. 3439.

Jan Lauel (1914)
Oorlogsfanfare - Rouwfanfare - Vreugdefanfare
Met enkele andere tijdgenoten behoort Jan Louel tot de vooruitstrevende toondichters in Vlaanderen. Bewust streven zij ernaar uit te stijgen boven een particularisme of zelfs regionale schrijfwijze.
Verder nog gaan zij wanneer ook het uitdrukkelijk subjectieve uit hun partituren
wordt gebannen. Positief willen die componisten aansluiten bij hun buitenlandse
collega 's die nieuwe klankkleuren, verrassende klankbeelden en ongewone structuren opbouwen.
Wie het eerste deel van de "Fanfares" beluistert kan zich moeilijk ontdoen van
een angstaanjagende optocht gevormd door oerwezens.
Haast een visionnair tafereel rijst voor ons op. De spetterende en dreigende
klanken, de schrille en snijdende akkoorden kunnen alleen maar door koperinstrumenten in juist perspectief getekend worden. Ook het midden- en laatste
deel verraden zich dadelijk, en hoeven geen conunentaar.
Slechts bewonderingkan men koesteren v~~r een orkestraal denken dat met beperkte middelen een wereld van eontra st weet te scheppen tussen angst en
vreugde.

Marinus de Jong (1891)
Vlaamse Rapsodie voor orkest, opus 34.
De Vlaamse Rapsodie van Marinus de Jong bestaat uit de volgende del en :
Het daghet in den oosten - Heer Halewijn - En daar vlogen drie vogelkens al
over den Rijn - Sint AnnalieJ.
Een typisch verschijnsel in de Vlaamse muziekliteratuur is steeds de voorkeur
geweest voor de oude modale tecluiieken en de oud-nederlandse volksliederen.
Meestal bewaart de toondichter het zuivere karakter van die rijke traditie en
vermijdt hij de hedendaagse "spelling", of hij neemt uitsluitend de inhoud over
om die in een moderne taal weer te geven.
Mede door zijn sterke technische kennis steunt Marinus de Jong weI op de oude
technieken (modi), maar weet ze te plooien in een hedendaa-gs kader.
Die geeigende stijl vergt van de luisteraar een dubbele inspanning omwille van
de nog steeds verrassende nieuwe klanken, maar daarenboven ook cloor een
(lees verder op pa g. 4)
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lang vergeten melodiebouw. Alleen wie scherper wil luisteren ziet voor zich
een wijder decor oprijzen waarin de oud-nederlandse liederen zo heerlijk belicht
worden: een afwisseling van weemoed en innige maar frisse vreugde.
Dat mag meteen gelden als essentie van de "Vlaamse Rapsodie", gebouwd op
vier volksliederen die naar eigen aard in moderne taal zijn overgezet. Een afwisselende stoere en lichtvoetige orkestratie en de variaties met de ontwikkeling van gedachten vertellen ons (als in een historische roman) hoe het was.

Kaartverkoop
Belg.Univ. Week
Bij mej. J. Berlo, hoofdgebouw,
kamer C.09, toeste12432 of Philips Ontspannings Centrum, tel.
65661, dagelijks van 10.0014.00 uur (zaterdag 10.00 - 12.00
uur) en van 16.00 - 18.15 uur.
Toegangsprijzen: f 8,-, f 6,- en
f 4,- Cultureel paspoort geldig

STADSSCHOUWBURG

Filmprogramma

De gijzelaar

Na de afsluiting van de samenstelling
van het programmaboekje van de Belgische Universitaire Week hebben ons
enige gegevens bereikt over de film
"Het heUend vlak van Ronquieres".
Deze tekenfilm in kleuren van Jan
Botermans, toont de modernisering
van de binnenscheepvaart, die in Belgie, een sterk geihdustrialiseerd land,
een heel belangrijk vervoermiddel
vormt.
Een der voornaamste kanalen is de •
verbinding Charleroi - Brussel die thans
to egankelijk is voor schepen van 1.350
ton. De huidige inrichting beperkt het
aantal sluizen tot tien in plaats van
achtendertig en omvat een hell end vlak
met een hoogteverschil van 67 meter
op een afstand van 150 meter.
Het hell end vlak ligt in de verlenging
van de kanaalas. Stroomopwaarts is
een toren van 125 meter gebouwd die
toegankelijk is voor het p~::-liek. Hij
vormt het hart en de hersenen van het
kunstwerk. Een kanaal-brug ontvangt
de aankomende sloepen. De sloepen
komen in een bak gevuld met water,
met een lengte van 90 meter en een
breedte van 12 meter.
Deze bak wordt voortgetrokken door
kabels van 5,5 cm. diameter, die aan
het andere einde bevestigd zijn aan een
tegengewicht. De lengte van het hellend vlak is 1.431 meter met een hel ling van 5%. Het tegengewicht rolt onder de bak op 4 sporen. Zo komtde
bak onderaan het hell end v lak, stroom - •
afwaarts. Een hydraulisch vergrendelingssysteem zorgt voor een waterdichte afsluiting tussen de bak en het
kanaalvlak. De deuren komen los en
gaan tegelijk naar omhoog zonder dat
doorlaatklepjes nodig zijn.
Het hell end vlak omvat twee autonome
bakken die, ofwel een boot van 1350
ton, ofwei verschillende boten van een
eer.. kleinere tonnemaat kunnen bevatten. Dit levert een grote be sparing voor
de gebruikers en een grotere verkeersdichtheid die thans 10.000.000 ton per
jaar beloopt in plaats van 3.000.000 ton
voordien.
Toegang gratis.

Het Zuidelijk Toneelgezelschap Globe voert op zaterdag 20 september De Gijzelaar voor U op. Dit is een chaotisch spel over de reren en hun revolutie van
Brendan Behan. Het stuk is bewerkt door Wilbert Bank, de regie is van Adrian
Brine, het decor van Nicolaas Wijnberg en de bewegingsregie van Peter Fabe r.
Aan De Gijzelaar werken mee: Jenny Arean, Wiesje Bouwmeester, Canci Ge raedts, Kitty Janssen, Jeroen Krabbe, Henk Molenberg, Huib Rooymans e.a.
Het stuk speelt als Ierland (Zuid-Ierland) al jaren een onafhankelijke republiek
is. De grote tijden van het Ierse bevrijdingsleger zijn allang voorbij. Toch kan
niet iedereen afscheid nemen van die hororsche dagen.
Een paar van die vooral komische en kinderlijke heiden vinden we terug in een
bordeel-achtig logement in Dublin, waar een Ierse oud-strijder en zijn vrouw
(Henk Rigters en Kitty Janssen) de scepter zwaaien over bewoners van nogal
divers pluimage. Naast de "heiden van het verzet tot in den dood" zijn er nog
een afgetakelde ambtenaar, een sociaal werkster, een paar lieve homofielen en
verdeI' jonge en oOde hoertjes en vitale zeelui, die het verzet liever zoeken in
drinken, zingen , dansen en vrijen.
In dit levenslustig-kluchtigewereldje \':uarovel' Brendan Behan komisch-ironisch
verteld, dreigt even een echt drama, wanneer een patriottische part-time officier - in het dageJijkse leven is hij onderwijzer - een jonge Engelse soldaat binnenbrengt . Oat is De Gijzelaar (Jeroen Krabb~), Men heeft hem opgepakt, omdat de Engelsen in Noord-Ierland een Ierse jongen hebben vastgezet en ter
dood veroordeeld. In hun nai'viteit geloven de leiders van het l.R.A. (Ierse Republikeinse Leger) dat men deze soldaat tegen hun Ierse jongen zal kunnen uitwisselen.
De bewoners van het logement leggen een liefderijk medeJijden met de jonge
Engelsman aan de dag. Ze proberen hem achter de rug van zijn bewaker van
alles toe te stoppen, niet aIleen bier en sigaretten maar ook troostrijke bijbelteksten,
Vooral de vrouwen laten zich niet onbetuigd. Zo groeit er ook een prille ro(lees verder op pag.S)

Het Reicha Quintet
(fluit, hobo, klarinet, hoorn en
fagot) speelt "lVlusique fun~bre"
op vrijdag 19 september om
20.00 uur in hal hoofdgebouw,
T.g .v. opening tentoonstelling
"Peinture;;; sur la Guerre" - Hubert Damon.
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agenda
donderdag 18 september 12.45 uur:
grote zaal Donky Monky Movy Club:
speciale eerste voorstelling
vrijdag 19 september 20.00 uur: hal
hoofdgebouw:
opening tentoonstelling Hubert Damon

Gemengd dubbel

Tentoonstell ;ngen
hal hoofdgebouw:
"4 Rotterdamse dames" (tot 15 september)
Hubert Damon: "Peintures sur la
guerre" (vanaf 19 september)

•

mance tussen de jonge soldaat en Teresa (J enny Arean), het meisje van buiten
dat nog maar kort in dienst'is in het logement. En intussen doen de officier en
de bewaker , - die van beroep tramkondukteur is - fanatiek hun patriottische
soldatenplicht, wat gezien de he Ie situatie niets anders is als een groteske parodie op plichtsbetrachting en soldatendom.
De toestand in het 'logement wordt langzamerhand steeds krankzinniger en dat
vindt zijn hoogtepunt in een komplete velds lag als de gealarmeerde politie een
inval doet. In de algehele verwarringdie dan ontstaat klinkt een oorverdovend schot.
Maar zelfs de dood blijkt maar een betrekkelijke zaak in dit komische en chaotische spel, waarin zingen en dansen een grote rol spelen en dat door De Gijzelaar met een vrolijk liedje besloten wordt.

elders
Stedelijk Van Abbemuseum:
Vladimir Tatlin: dokumentatie en maquette
City plan Eindhoven (vanaf 15 september)
vrijdag 12 september
Stadsschouwburg: Hoofdstad Operette
met "Die Zirkusprinzessin" vanE. Kalman
zaterdag 13 september
POC, Jubileumhal: Weens Concert met
Limburgs Symphonie Orkest 0.1. v. Robert stolz en m.m.v. Dora Scheyrersopraan en Heinz Hoppe-tenor.
maandag 15 september
Stadsschouwburg: Toneelgroep Centrum met "Gemengd Dubbel"
dinsdag 16 september
Stadsschouwburg: Haagse Comedie met
"4 x Anders" van Barillet en Gredy
woensdag 17 september
Stadsschouwburg: BEVRIJDINGSCONCERT met Het Brabants Orkest o.1.v.
Hein Jordans en het Bevrijdings Herdenkingskoor
Solisten: Erna Spoorenberg-sopraan,
Elisabeth Kooymans-alt, Lode de Vostenor en Jules Bastin-bas
donderdag 18 september
Stadsschouwburg: United States Air
Force Band met Singing Sergeants and
Piper Band

Opening tentoon'3telling
"Peintures sur la Guerre"Hubert Damon
op vrijdag 19 september om
20.00 u.ur in hal hoofdgebouw.
T .g. v. deze opening speelt het
Reicha Quintet (fluit, hobo, klarinet, hoom en fagot)
"Musique fun~bre".

Op maandag 15 september brengt Toneelgroep Centrum een programma van 8
korte eenakters over het thema: het huwelijk op de planken onder de titel Gemengd Dubbel.' De schrijvers, van wie een eenakter wordt opgevoerd, zijn:
Ayckbourn, Bowen, Brook, Campton, Owen, Pinter, Saunders en Weldon.

De vertaling en de regie is van Walter. Kous, het decor is van Floris Guntenaar
en medewerkenden zijn: Henry Orr!, Elsje de Wijn, Jules Hamel en Frans
Vorstman.
Ieder van de auteurs heeft een klein huwelijksprobleempje of incidentje bijgedragen, het ene komisch, het ander ernstig. Alles bij elkaar een heel gevarieerde en onderhoudende avond.
Met een slechts zeven minuten durende scene toont Harold Pinter ook hier weer
zijn uitzonderlijke kwaliteiten. Onder de titel "Night" geeft hij een dialoog tussen een gelukkig getrouwde man en vrouw van middelbare leeftijd, die zich door
de stemming van een mooie zomeravond laten verleiden tot het ophalen van hun
herinneringen aan de avond van hun eerste ontmoeting en eerste intimiteit.
Maar "hij" herinnert zich alles heel anders dan "zij" en tenslotte rijst twijfel
of ze zich niet allebei vergissen en niet allebei ongewild aan een eerste ontmoeting met een andere partner terugdenken. Een bijzonder subtiel en sfeervol
geschreven "mini-play", typerend voor Pinters relativering van menselijke
verhoudingen, met een bijna expressionistisch gestileerde maar toch uiterst
gevoelige dialoog waarin elk woord een belangrijke rol vervult.
Ook John Bowen toont zich van zijn beste kant met "Sliver Wedding", een bittere
eenakter over een man die, na 25 jaar van sullige verdraagzaamheid in een
sleurhuwelijk , op de avond van de zilveren bruiloft de al die tijd opgekropte haat
tegen zijn vrouw niet langer kan inhouden .
Van de overige auteurs moet vooral David Campton worden genoemd voor zijn
"Resting place" (een bejaard echtpaar op een bankje van een begraafplaats) en
ook Alan Ayckbourn voor zijn "Countdown", een heel komisch beeld van de
wederzijdse irritatie en verve ling in een lang-versleten burgermanshuwelijk.

Theatermarkt
Op zaterdag 13 september wordt evenals vorig jaar in en om de Stadsschouwburg weer de Theatermarkt gehouden en weI van 14.00 - 17.00 uur .

De opzet van deze Theatermarkt is duidelijk te maken dat de schouwburg niet
aIleen de culturele tempel is die U theater biedt, maar dat het een plaats voor
iedereen is, waar van alles gebeurt.
Op de Theatermarkt wordt dan ook geen theater verkocht, maar de markt zelf
moet een theater zijn.
Aan deze markt nemen o.a. deel: Zuidelijk Toneel Globe, Toneelwerkgroep Proloog, Stichting Kunstzinnige Vorming Eindhoven, Van Abbe Museum, De Krabbedans, Philips Ontspannings Centrum, Eindhovens Vormings Centrum voor
Amateurtoneel, Eindhovens Muziekschool, Eindhovens Studententoneelgezelschap Asjera, Bistro du Theatre, Gemeenschappelijke Tentoonstellings Agenda, Nederlandse Comedie, Nieuw Rotterdams Toneel en vele andere toneelgezelschappen.
Ook diverse kunstenaars zullen aanwezig zijn en hun werken verkopen.

BIBLIOTHEEK
Belgische Universitaire Week
22-26 september
Ten behoeve van deelnemers aan de
Belgische Universitaire Week stelden
wij een literatuurlijst samen, waarvan
exemplaren te verkrijgen zijn in Ieenbureau en leeszaal van de Centrale
Bibliotheek.
Bericht aan bezoekers van de leeszaal
De collectie van het Studium Generale
bevindt zich voor een groot deel in de
centrale leeszaal. Door continue aan-

was is overplaatsing naar het magazijn
van tijd tot tijd noodzakelijk, Dit geldt
uiteraard ook voor de studievakken.
Wat U dus niet in de leeszaal vindt, kan
toch aanwezig zijn. Raadpleegt U daartoe de catalogi in het centraal leenbureau, die het totale bezit aan boeken
en tijdschrifteh van de THE, dus ook
van de studiebibliotheken, vertegenwoordigen. Schroomt U niet om assistentie te vragen aan de balie. Waar het
studium generale-literatuur betreft is
ondergetekende bereid U van dienst te
zijn.
S. Bokhove - van der Beek
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berichten van de afdelingen
Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen
• Veor alle eerstejaarsstudenten
Sehalve het college:
"Inleiding wijsbegeerte I - Ontwikkelingshulp al. politiek vraagstuk" van
prof. Tellegen, vanaf 24 september, collegezaal 10 zullen nog de volgende
keuzecolleges worden gehouden:
"lnleiding wetenschapsfilosofie II _ Doorman, collegezaal 15;
"Taal als verkeersmiddel" - Groep Taalkunde, collegezaal 16.
AIle colleges worden gehouden op woensdag het eerste en tweede uur.

• College Economie/Sociaal recht
De v66r-kandidaats college-eye Ius economie/sociaal recht vangt aan op
maandag 22 september.
Het is de bedoeHng dat een dezerdagen een nieuwe syllabus uitkomt, waarmee de oude syllabus vervalt .
Het college krijgt de functie van toelichting op de syllabus, behandeling van
actuele problemen en, de sgewenst, discussie .
• Werkcollege Sociologie III (Van Houten - Van der Zwaan- VanVonderen)
Selangstellenden voor dit college kunnen zich opgeven bij mej. Van de Ven,
hoofdgebouw, kamer 8.99 b.
De aanvangsdatum wordt nadet bekend gemaakt.

nisatie van rekenautomaten, structuurvanprogrammeertalen enenkele hoofdzaken van syntactanalyse, compilers en bedrijfssystemen.
Informatica II (voorjaarssemester) zal in hoofdzaak gewijd zijn aan bestandsorganisatie, informatiebeheer en iets van simulatietalen.

• Het is de bedoeling het college 2.917 Benders, Optimaliseringsmethoden
II te geven in dit najaarssemester en niet, zoals abusievelijk in de T .H.-gids
vermeld is, in bet voorjaarssemester (zie collegerooster vrijdag 8.45-10.30
uur). Diegenen die dit college willen volgen worden verzocht op vrijdag 19
september op bovengenoemde tijd eeo voorbespreking bij te wonen in een van
de instructiezalen hoofdgebouw, vloerS, waarop nader wordt ingegaan op inhoud en vorm. Er zij reeds nu op gewezen dat de nadruk zal Iiggen op de
theoretische en numerieke aspecten van de niet-lineaire programroeriog.
De andere in de Gids vermelde ondeJ."\Alerpen zullen slechts incidenteel ter
sprake kornen. Deze worden meer in detail behandeld in de colleges 2.916
en 2.945.
• De colleges Inleiding tot de kunst van programmeren (nr. 2.505) en Rekenautomaten (or. 2.921), welke gegeven worden door prof. Dijkstra vangen aan
in de week van 29 september.
• Een tussentijds tentamen Thermische Verschijnseleo. dat vOer het cursusjaar 1969/70 voorgesteld was op 4 oktober, berust op een duidelijk misverstand en zal dus geen doorgang vinden.

Bedrijfskunde
• Het werkcollege Organisatieleer III (o .l.v. dr. Feitsma/prof. Dani~ls) begint 23 september te 10.30 uur.
Plaats: hoofdgebouw, kamer 7.02.
Sehandeld zal worden:
"The Social psychology of organizations" door D. Katz/R.L. Kahn.
(New-York/London 1968).
Taakverdeling en verdere afspraken op college.
• 1 e Jaarsstudenten die zich nog niet hebben aaogemeld voar practicums in
het najaarssemesler, worden verzocht zich 10 spoedig mogelijk te melden bij
de studentenadministratie (hoofdgebouw, vloer 7, kamer 7.99b, tegenover

lift aan de zuidzijde).
• Het college 0.507: Sedrijfssociologie I van prof. Oldendorff komt dit najaar wegens ziekte van de docent te vervallen.
In plaats van dit college komt het college 0.508 : Cultuursociologie van
teclmiek en bedrijf van drs. Van Houten.

• Het tentamen organisatie-methodieken van za te rdag 27 september is verplaatst naar zaterdag 20 september.
Tijd: 9 - 11 uur.
Plaats: auditorium.

• Het college Cultuursociologie van techniek en bedri)f (0.508/drs. van
Houten) zal eerst aanvangen op dinsdag 23 september.
• Voor een mededeling omtrent oefeningen behorend bi) de colleges Inleiding Technische Mechanica I, Inleiding Technische Mechanica III raadplege
men de rubriek der Werktuigbouwkunde.
• Het werkcollege voorspellingsmethoden zal voor de eerste maal gegeven
worden in de vergaderzaal van gebouw 0, op maandag 22 september.
• Het college 3.506 Inleiding meten voor Sdk-III, N- V, W -III van prof.
Hagedoom vangt aan op donderdag 25 september om 11.45 uur in collegezaal
7 van het auditorium.

Wiskunde
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•
Informatica I
Het ligt in de bedoeling om op nader af te spreken datums vijf oefeningenen besprekingsm iddagen vast te stellen. Prof. Lunbeck verzoekt studenten,
die het voomemen hebben het college Informatica I (2.943) te volgen, dinsdag 16september om 9.00uur bijeen te komen in het hoofdgebouw, zaal 5.52.
De inrichting en de plaats van het college, dat 23 september zal aanvangen,
zullen dan besproken worden.
In Informatica I zullen behandeld worden machinetaalprogrammering, orga-

Technische Natuurkunde

•

• Het college 3.506 Inleiding meten voor Sdk-III, N-V, W-III van prof.
Hagedoorn vangt aan op donderdag 25 september om 11.45 uur in collegezaal
7 van het auditorium.
• Ee n tussentijds tentamen Thermische Verschijnselen, dat voor het cursusjaar 1969/70 voorgesteld was op 4 oktober, be rust op een duidelijk misverstand en zal dus geen door gang vinden.

e

Colle.ge "Theoretische Natuurkunde, bijzondere onderwerpen"
Het aangekondigde college "Algebra\khe methoden in de natuurkunde" kan
dit jaar niet worden gegeven.
In plaats hiervan zal, bij voldoende belangstelling, een aantal colleges worden gegeven over problemen uit de mechanica die fysisch interessant zijn.
Hierbij wordt in het bijzonder aandacht besteed aan mechanische kwesties die
een eenvoudige illustratie bieden yan wiskundige eigenscbappen die voor de
gehele mathematische fysica van be lang zijn.
De reeks colleges vangt aan donderdag 18 september om 8.45 uur in colloquiumzaal NA II - 02.49 (nieuwbouw natuurkunde).

• Natuurkunde-practicum voor 2e jaars N-studenten
Het practicum is geopend op maandagmiddag, dinsdagmiddag en morgen en
vrijdagmiddag van 1 september tot nader aankondiging. Studenten die hun
Pl-examen of minstensvoor 18semesteruren tentamens hebbenbehaald. kunnen bi) de heer Houdijk, paviljoen, kamer U .28 de volgende papieren afhalen:
1. een toelichting op de nieuwe organisatie,
2. een Itjst van standaardproeven.
3. een lijst van suggesties voor vrije proeven,
4. een syllabus over venverkingsprocedures.
Studenten worden verzocht groepen van vier te vormen om samen te werken,
speciaal voor de vrije proeven. Wanneer studenten een standaardproe-f willen
doen moeten zij deze bespreken in het bespreekboek op kamer U .26.
Over de venverkingsprocedures wordt driemaal een instructie van drie dagen
gehouden in het paviljoen zaal NI van 14.00-16.00 uur: 10, 11 en 12 september; 1718 en 19 september en 1, 2 en 3 oktober.
N.B. Deelnemers aan het inhaalpracticum kunnen op het practicum terecht
op de aan hen opgegeven dagen zonder bespreken.
• Mededeling voor tweedejaars N-studenten
Elektronica-practica worden gehouden in vier groepen van ongeveer 14 studenten gedurende 6 middagen. De eerste groep begint op 29 september.
Studenten, die zich opgegeven hebben, kri)gen een handleiding en een opgave voor half september. Zij, die zich nog niet opgegeven hebben en toch
willen meedoen worden verzocht zich zo snel mogelijk in verbinding te stellen
met de heer Kielenstein, E-hoogbouw, kamer 6.08.

•

• Werkcollege "Mathematische Fysica"
In het komende semester zal de stof van het college 3.500 "Inleiding tot de
Mathematische Fysica" in de vorm van een werkcollege behandeld worden.
Degenen die hieraan deel willen nemen worden uitgenodigd voor een voorbespreking op maandag 22 september om 8.45 uur in collegezaal 13 van het
auditorium. Deze bespreking is aIleen bedoeld voor studenten die in dit sem ester voldoende tijd en aandacht aan die onderwerp kunnen besteden. Later
inhel academischjaar zullen, naarbehoefte en mogelijkheid, verdere werkcolle ges over hetzel(de onderwerp worden gegeven.
• De afdelingNatuurkunde en de studieverenigingJ.D.van derWaals organiseren op 16 september in collegezaal 5 (auditorium) van 9.00 tot ongeveer
16.00 uur een openbare bijeenkomst vocr eerste jaars N-studenten met allen
die betrokken zijn bij het eerstejaars N-onderwijs.
Op dele bijeenkomst 2al ten eerste besproken worden het wat, hoe en waarom
van colleges, instructies, tentamens en practical Ten tweede zal gediscussieerd
worden over m e thoden waardocr de eerste jaars studenten medeverantwoordelijkheid kunnen dragen en kwlnen meebeslissen in zaken die vocr hun van
belang zijn. Belangstellenden zijn welkom •.

Werktuigbouwkunde
• Het college Transportinrichtingen en hefwerktuigen (4.764) van dr. ir.
Peschl, zal op woensdag 17 septembe r het 3e uur, wegens omstandigheden,
kamen te vervallen.
Het eerste college zal dus worden gegeven op woensdag 24 september.

•

Oefeningen behorende hij het college Inleiding Technische Mechanica I,
Inleiding Technische Mechanica III
De oefeningen die behoren bij de bovengenoemde colleges hebben tot <iDe1
de studenten behulpzaam te zijn bij het zich eigen maken van kennis en intellectuele vaardigheden die bij de betreffende exam ens worden gemeten.
Veor de oefeningen is door de afde ling tijd en ruimte gereserveerdj nadere
afspraken worden op college gemaakt.
In plaast van de tot nu toe gebruikelijke o e feningen in de vonn van vra a.gstukken-colleges worden thans de volgende mogelijkheden geboden:
1. Er worden een aantal uitgewerkte vraagstukken ter bestudering beschikbaar
gesteld;de nadruk zal hierworden gelegd op de manier(en)waarop tot een
oplossing gekomen kan worden.
Daamaast worden eok niet-uitgewe rkte vraagstukken uitgereikt.
Deze vraagstukken worden niet meer op de tot nu toe gebruikelijke vl ij ze
besproken. Individuele moeilijkheden met de stof of de vraagstukken kunnen in de uren die zijn gereserveerd voor de oefeningen met de instructeurs worden besproken.
2. Driemaal in het semester (rond midden oktober, midden november en
midden december) wordt een studietoets afgenornen.
De score van elke deelnemer aan deze studietoets wordt hem bekend gemaakt benevens de score-karakteristieken van de gehele groep deelnemers.
Het doel van deze studietoetsen is:
a. de student te confronteren met de vraag hoe hij staat ten aanzien van
de voortgang van zijn studie en zijn plaats in de groepi
b. de docent een indruk te geven van het effect van zijn onderwijs. Door
de w ijze waarop in de groep Technische Mechanica de exam ens worden
afgenomen bestaat de garantie dat geen van de toetsingsresultaten vertroebelend kan werken op de examenresultaten.
3. De resultaten van de studietoets zullen spoedig nad.at zij bekend geworden
zijn in detail worden besproken en in discussie gebracht.
• Afstuderen bij de groep Constructies en Mechanismen
In verband met het aan het eind van de cursus 1969-1970 te verwachten aftreden van prof. Schmid, wordt medegedeeld dat men mag verwachten dat:
a. in de mogelijkheid tot afstuderen bij prof. Van derHoek geen verandering
van betekenis korntj
b. eindstudie in de subrichting mechanismen, thans vocrnamelijk begeleid
door dr. Dijksman en de heer Bulten, obgestoord zal kunnen worden voortgezet, waarbij prof. Erkelens bereid is de verantwoordelijkheden van prof.
Schmid over te nemen;
c. eindstudie in de subrichting transportwerktuigen, thans voornamelijk be geleid door dr. Peschl, ongestoord zal kunnen worden voortgezet, waarbij
prof. Horowitz bereid is de verantwoordelijkheden van prof. Schmid over
te nemen.
De hoofdvakcolleges 4.763 en 4.764 worden dit jaar geheel of grotendeels
gegeven worden door respectieveliJk dr. Dijksman en dr. Peschl.

• De studenten die de colleges 4.774 - Fabrieksbouw voor de procesindustrie
en 4.781 - Hogedrukinstallaties van prof. Nieuwenhuizen wensen te volgen,
worden verzocht zich op te geven bij mej. Van Oosten, gebouw vocr Wannte
en Stroming, kamer 01.12, tel. 3154 of 3153.

• Het college 3.506 Inleiding meten voor Bdk-III, N-V, W-III van prof.
Hagedoorn vangt aan op donderdag 2S september om 11.45 uur in c ollegezaal
7 van het auditorium.
•

Mededeling voor eerstejaars W-studenten met einddiploma H.T .S.-werktuigkunde betreffende het practicum Technische Metaalkunde A
Het is de bedoeling dat de bovengenoemde studenten 3 proeven van het practicum Technische Metaalkunde A doen.
(Tota le duur 3 middagen).
Het practicum zal waarschijnlijk gehouden worden van oktober tot december
1969, 's-middags van 13.30-17.45 uur op de dagen dat er geen wiskunde instructie is.
Zij, die willen deelnemen worden verzocht zich op te geven door middel van
~~n lijst die aanwezig is bij de heer WeiJers, kamer 1.11, hoofdgebouw (vlak
bij lift zuidiijde).
Bovenstaande geldt ook veor werkstudenten.
Werks.tudenten die een uitgebrcide industrUHe ervaring opmetaalkundig gebied
bezitten kunnen eventueel vrijstelling van het practicum verkrijgen.
Zij die hiervoor in aanmerking menen te kornen moeten dit in de betreffende
kolom vermelden. Zij worden opgeroepen voor een gesprek met de practicumleider.
Het rooster van het practicum zallo spoedig mogelijk na 16 september gepublice erd worden op het mededelingenbord tegenover kamer I,ll, hoofdgebouw.
De practicumleider
ir, P.J. Kramer

Elektrotechniek
• Op 2S oktober vindt er een tussentijdse tentamen-zitting plaats van het
vak Grondslagen elektrische energietechniek (5.607).
• De uitreiking van de P-diploma's van de examen-zitting .september 1969
vindt plaats op donderdag 25 september om 16.00 uur in de grote collegezaal
EH van de E-hoogbouw.
• Afstudeervoordracht op donderdag 18 september
Spreker
D. Daub
Onderwerp
spectrum analyse van microgolfemissie uit indium antimonide
Uitgevoerd bij: prof. Van der Maesen
AanvangstiJd
17.00 uur
Plaats
collegezaal II in het pavilJoen
• Stagevoordrac ht op 19 september
Spreker
P.G. Jansen
Onderwerp
temperatuur- en drukmetingen in een MHD-Kanaal
Uitgevoerd bij: prof. RietJens
Aanvangstijd
14.00 uur
Plaats
zaal H.14
• Het college Practische Verlichtingskunde I (5.717 van prof. de Boer) zal
aanvangen op vrijdag 19 september, le en 2e uur, E-hoogbouw, laal H.17.
• 5.711 Informatietheorie (prof. Eykhoff)
In de nieuwe TH-gids (1969-1970) dient de onder dit collegevak genoemde
zin : (Het is gewenst dat het college 5.804, Voortzetting Regeltechniek, gevolgd is) te vervallen.
• Afdelingscolloquium op woensdag 17 september
Spreker
prpf. dr. R. Tomovi~,
hoogleraar aan de Faculty of Electrical Engineering, University of Belgrade, Joegoslavi~
Man-Machine Control
Onderwerp
15.00 uur
TiJd
Onderwerp
TiJd
Plaats
Spreker

Structual properties of Dynamic Systems
16.00 uur
zaal EH van de E-hoogbouw
: prof. dr. R. Tomovi~
I

Het college Opwekking en Distributie I (5.710 - prof. Stigter) zal aanvangen op maandag 22 september, 3e en 4e uur in collegezaal H.14.
• Het college 5.706 Telecommunic atie IV (pulstransmissie) zal in tegenstelling tot de vermelding in het rooster en de gids '69/70 gegeven worden
door ir. J. van der Plaats .
Het college start op dinsdag 23 september (Ie en 2e uur collegezaal H.18).
• De tussentiJdse tentamen-zitting Eigenschappen van de Vaste Stof (3.401)
is verplaatst van 20 september naar 11 oktober.
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• Het college 5.713, Capita Selecta uit de regel- en informatietheorie, zal
dit semester weer gewijd zijn aan de theoretische, experimentele en pract ische aspecten van de Proces parameter en toestand-schatting.
Als uitgangspunt wordt het manuscript voor een boek gebruikt.
Er zullen ori~nterende voordrachten worden gehouden over het gehele vakgehied. Daamaast wordt van deelnemende studenten verwacht dat zij in kleine
werkgroepjes en diepergaande theoretische studie en simulatie van I'!~n OD-

derwerp maken.
Veor nadere bijzonderheden wordt verwezen naar: een aaokondiging die verkrijgbaar is bij de secretaressen van de groep ER en naar materiaal dat ter
inzage ligt in de sectiebibliotheek E-hoogbouw, kamer 3.21.
• Een tussentijds tentamen Thermische Verschijnselen, dat voor het cursusjaar 1969/70 voorgesteld was op 4 oktober, berust op een duidelijk misverstand en zal dus geen doorgang vinden.

• Het college H"ogspanningstechniek I (5.707 - prof. Ter Horst) zal 2a,,vangen op donderdag 25 september, 3e en 4e uur in collegezaal H.16.
Het college van 25 september zal bij uitzondering gehouden worden des namiddags te 14.1Kl uur in de collegezaal van de Hoogspanningshal, E-1.
• Het college van prof. Stigter (5.710) wordt gegeven in zaal H 14 van de
E-hoogbouw.
• Het college van prof. Ter Horst (5.707) wordt gegeven in zaal F 10 van
de E-hoogbouw.

Scheikundige Technologie
•

Corrosie practicum Sectie Elektrochemie

Het practicum corrosie (15 middagen) is m.i.v.
september verplicht voor
kandidaten die de S-richting hebben gekozen.
Het word, als blokpract.icum 's-m iddags gevolgd.
De begindata voor het komende studiejaar zijn:
15 september, 13 oktober, 10 november, 12 januari, 23 februari, 23 maart
20 april en 25 mei.
Opgave bij mej. B6gemann, CT -hal, kamer 1.42, tel. 3587.
• Het college "Anorganisch chemische industrie" van prof. Hoogland vangt
aan op 22 september om 9.30 uur, Sixmazaal, T -hoogbouw.
Het college "Ionenreacties" van prof. Hoogland vangt aan op 23 september
om 10.30 uur in collegezaal 4 van het auditorium.

• ZiJ, die het practicum TV 11- TV III voor de kerstvakantie wensen te doen,
moeten zich hiervoor tijdig opgeven biJ mej. Latour, paviljoen M 10, toestel
2420.
• Prof. Stevels deelt mede dat het eerste college "Keramische Materialen 11,
door hem gegeven zal worden op woensdag 24 september.
Aanvang 8.45 uur in de colloquiumzaal van het gebouw T -laag.
Diegenen die dit college wensen te volgen, worden verzocht naam en adres op
te geven bij de secretaresse van Anorganische Chemie.

• Het college 3.503 Technische metingen veor T -V van prof. Haged09rn
vangt aan op dinsdag 23 september om 8.30 uur in collegezaal I van het Auditorium.

DEKATE MOUSA

8

De Eindhovense Filmkring "Dekate
Mousa" (voortgekomen uit een fusie
tussen "burg-er" - en studenten-liga)
begint haar eerste seizoen met een
cyclus, welke tenminste zestien voorstellingen zal omvatten. Een actueel
programma dat een zo compleet mogelijk beeld wil geven van de moderne
cinema.
Elke twee weken confronteert de kring
haar leden met een filmg~be\i.ren van
de eerste orde. Dat gebeurt steeds in
de grote zaal (800 zitplaatsen) van het
P .O.C., waar letterlijk aUes kan worden gedraaid, van 16 mm-copieen tot
reedbeeld-spektakels; waar bovendien

• College bedrijfseconomie
In de studiegids staat onder het viJfde semester abusieveliJk vermeld 3 semesteruren Wemelsfelder 0.5 11 Bedrijfseconomie.
Dit college wordt niet gegeven.
In plaats hiervan leest men 2 semesteruren Wemelsfelder 1.605 Technische
economie in het 4e of 6e semester. Dit vak, behorend tot het kern kandidaatsprogramma, veNalt daannee automatisch als keuzevak.
• College en practicum Materiaalkunde van drs. Nieuwenhuisl (5e semester)
Studenten die het college en het practicurn dit semester willen volgen worden verzocht zich zo spoedig mogelijk te melden bij mej. Bakkers, F.T .-hal,
kamer 1.21.
•

Cursus werktuigkundig schetsen en tekenen (Se semester) van drs. Nieuwenhuis
Studenten die deze cursus willen volgen worden verzocht zich 20 spoedig mogeliJk te melden biJ mej. Bakkers, F.T.-hal, kamer 1.21.

• In de studiegids 1969/70 is op bladzijde 147 onder het hoofd "Colleges en
ochtendinstructies Se semester" een ernstige fout g~slopen.
Er worden daar onder nr.0.511 3 college-uren bedrijfseconomie vermeld.
Een en ander moet als voIgt worden gecorrigeerd:
onder hetzij het hoofdje "Colleges en ochtendinstructies 4e semester tl , herzij
onder hetzelfde hoofdje voor het 6e semester dienen te worden opgenomen:
2 uur Technische Economie (collegenummer 1.605) in het veorjaarssemester.
De onderdat nummer gegeven college-omschrijving en aldaar genoemde semester- en afdelingsaanduidingen vervallen.

• Het college Petroleumtechnologie (6.886) van prof. Slotboom zal op woensdag 24 september beginnen.
Het is de bedoeling om ditmaal bij de behandeling van de stof het accent te
leggen op die proces- en productkundige ontwikkelingen welke van be lang
zijn voer de toekomstige energievoorziening van de samenleving.
Belangstellenden voordit college gelieven zich op te geven bij mej. Schellekens, CT -hal, kamer 1.7, opdat in overleg met hen de meest doelmatige
venn voor dit college nader kan worden vastgesteld.

• Laboratorium voor Organische Chemie
Het college "Organische Chemie I" (6.321) vangt aan opdinsdag 16 september
te 8.45 uur in de collegezaal T -laag.
Zij die dit semester zijn ingedeeld bij de "Werkgroepen organische chemie"
(6.322.5), ontvangen nader bericht over datum van aanvang en plaats van
biJeenkomst.
In afwiJkingvanvroeger zullen de colleges "Macromoleculaire stoffen I en II"
(keuzevakken voor T-richting; kern- ofwel keuzevakken voor S-richting) niet
meer uitsluitend (en bovendien om het andere ja:u) in het voorjaarssemester
worden gegeven.
Deel I (nr. 6.624 van de gids) wordt verplaatst naar de oneven semesters (ter
keuze V of VII); deel II (nr. 6.625) blijft gehandhaafd in de even semesters
(ter keuze VI of VIII).
Aanvang college over deel I vrijdag 19 september (10.45-12.30 uur) in de
Sixma-zaal (T -hoog; niveau 10).

• Het college 6.719, fysisch chemische eigenschappen van water, zal beginnen op donderdag 18 september in colloquiumzaal B.G. 32 (badkamer) gebouw T-L.
Het collegedictaat deel I, is te verkrijgen biJ de studentenadministratie.

volop tijd en ruimte zal zijn voor discussies en waar men, af en toe, de
filmers zelf zal kunnen ontmoeten.

Donderdag 25 september
gaat de cyclus van start. De spits wordt
afgebeten door een toonbeeld van de
jonge, Japanse cinema: RED ANGEL.
Een harde, ijzersterke, wrede, eerlijke film. Een werkstuk van de talentvolle regisseur YASUZO MASUMURA
(hier reeds bekend van "Manji" en "An
Idiot in Love")
RED ANGEL. Een film die - ten onrechte - is weggemoffeld in de Nederlandse sex-bioscopen. Een film die
- terecht - wordt geprezen door de al-

Ujd alerte critici van Cinema 69 en de
Cahiers du Cinema.
RED ANGEL. Een schot in de roos of
een miskleun. Een kwakkel-mening
tussen deze bijde uitersten lijkt onmog-elijk.
RED ANGEL. Een film om over naar
huis te schrijven.
De voorstelUng begint om 20.30 uur.
AIle voorstellingen van de Eindhovense
Filmkring "Dekate Mousa" hebben dezelfde aanvangstijd.
Half negen IS avonds.
Toegang uitsluitend voor leden. Toegangsprijs: f 1,50 p.p. per voorstelling.
(lees verder op pag.9)

•

•

(vervolg van pag.8)

Het ltdmaatschap staat open voor iedereen.
De Udmaatschapsprijzen zijn:
echtparen f 10,-individueel ltd f 7,50.
Studenten, cultureel paspoorthouders
en kernleden van Dekate Mousa f 5,--.
De bewljzen van lidmaatschap zijn als
voigt te verkrijgen:
1: door stortlng van het verschuldigde
bedrag op gironummer 1104976 t.n.
v. Elndhovense Filmkring, Norbertuslaan 9, Eindhoven
2· v66r iedere voorstelling van de kring
aan de P.o.C.-kassa, vanaf 19.30 uur
3: vanaf 15 september dagelijks bij het
secretariaat van de Stichtlng Kunstzinnige Vorming , Bilderdijklaan 19,
Eindhoven (uitsluitend voor cult:lreel
pas poorthouder s)
4: in de week van 14 tot en met 20 september bij de volgende adressen
binnen de TH:
mej. van Oosten
Wen S, 01. 12
mej.Aarts
EH H07
de hr. van Doorn
HG B05
mevr. Doomen
HG 6-13
mej. Thoonen
FT 1-21
mej. Langenhuyzen CT 1-26
mej. van Barschot W-hal 1-58
mej. Vermeulen
BTD kamer 5
mej. Willems
T-hoog 01-04
5: van 14 tot en met 25 september in
de Mensa en van 12.30 uur tot 13.30
uur in de kantine van het Auditorium

•

Als vertrekpunt voor het eerste seizoen
heeft de filmkring de volgende mms
gereserveerd:
CHRONIK DER ANNA-MAGDALENA
BACH (Jean-Marie Straub)
I PUGNI IN TASCA (Marco Bellocchio)
ECHOES OF SILENCE (Peter Goldman)
WALKOVER (Jerzy Skolimowski)
REBELLION (Masaki Kobayashi)
INVASION OF THE BODYSNATCHERS (Don Siegel)
SHOCK CORRIDOR (Samltel Fuller)
ELVIRA MADIGAN (Bo Widerberg)
LOIN DU VIETNAM (Ivens, Godardc.s.)
GERTRUD (Carl Th.Dreyer)
RELATIVITY (Ed Emshwiller)
HOT APPLE (Tony Morgan)
LA CHINOISE (Jean-Luc Godard)
FREAKS (Tod Browning)
ST. VALENTINE'S DAY MASSACRE
(Roger Corman)
plus
PARANOIA (Adriaan Dltvoorst) en
MONSIEUR HAWARDEN (HarryKU!1lel)

N ieuwe mensa

Uit deze films zal een eerste keuze
worden gemaakb Daarbij hebben de
leden inspraak. De lijst is op geen enkele manier bindend. De cyc1us bUjft
optimaal flexibel. Het programma bezit per definitie alle openheid die het
mogelijk moet maken in te haken op de
actualiteit. Daarom ook is er een ilechte
samenwerking gezocht met andere,
actieve filmliga' s in Nederland; met
name met de combinatie Amsterdamse
Filmliga/Filmmuseum.

VerIate aanvragen van rijksstudietoelagen kunnen door het ministerie van
Onderwijs en Wetenschappen alleen nog
in behandeling worden genomen indien
door een plotseling opgetreden verandering in de omstandigheden de noodzaak
van financiele hulp is ontstaan en zonder deze hulp de voortzetting van een
reeds aangevangen studie, die tot dusver door ouders of uit eigen middelen
werd bekostigd, onmogelijk dreigt te
worden.
Een dergelijke situatie doet zich voor
bijvoorbeeld bij een plotselinge ingrijpende daling van het gezinsinkomen of
bij een tegen verwachting verkregen
vervroegd ontslag uit militaire dienst
(in dit laatste geval moet worden aangetoond dat ondanks het verIate begin
met de studie, het normale studieprogramma toch kan worden gevolgd). Wie
in de loop van het studiejaar in het huwelij)<: treedt en meent voor het resterende deel van het jaar aanspraak te
kunnen maken op een studietoelage, zal
het ministerie moe ten duidelijk maken
dat zonder directe financiele hulp de
voortzetting van zijn studie in gevaar
komt. Indien een verIate aanvraag in
behandeling kan worden genom en , zal
een toelage aileen kunnen worden toegekend met ingangvan de betalingsperiodevolgende op die van de datum van indiening (toekenning van een bijvoorbeeld
in september ingediende aanvraag geschiedt dus aHeen voor de periode januari - september).
Met vragen over en naar aanleiding van
het bovengestelde, kunt U zich wenden
tot mr. R. Romme, studentendecaan
(hg, kamer B.42, toestel2263).

Universitaire leergangen ontwikkelingsproblematiek 1969/1970
Angola, Cuba, IndonesHi, Nigeria, Suriname en Viet-Nam worden dagelijks
onder onze aandacht gebracht; wij ontkomen niet aan de vraagstukken van arme
tegenover rijke, van zuidelijke tegenover noordelijke landen. De tegenstellingen
daartussen worden steeds groter, de kansen op een oplossing kleiner.
Hoe komt dat en wat kunnen wij er aan doen? Om hierop een antwoord te vinden
is studie nodig, een zich inleven in de problemen. Voor het bepalen van Uw
mening en Uw houding willen de Leergangen Ontwikkelingsproblematiek materiaal lever en.
aVoor deze Universitaire Leergangen Ontwikkelingsproblematiek, die sinds het
Wlcademische jaar 1961 / 1962 telkenjare worden georganiseerd door de NUFFIC
(Stichting der Nederlandse Universiteiten en Hogescholen voor Internationale
Samenwerking), heeft steeds een grote belangstelling bestaan: tot nu toe hebben
er ruim 5000 personen aan deelgenomen.
In het academische jaar 1969/1970 worden vier leergangen gehouden, respectievelijk in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht en Nijmegen. De colleges worden
gegeven op zaterdagochtenden:
in Rotterdam van 4 oktober 1969 tot en met 21 maart 1970;
in Amsterdam van 11 oktober 1969 tot en met 21 maart 1970;
in Utrecht
van 10 januari 1970 tot en met 9 mel
1970;
in Nijmegen
van 10 januari 1970 tot en met 9 mei
1970;
met een onderbreking in de Kerst- en Paasvakantie.

De leergangen zijn toegankelijk voor studenten van aIle studierichtingen en voor
andere belangstellenden, die tenminste voUedig voorbereidend wetenschappeUjk
onderwijs, of daaraan gelijkwaardig onderwijs, hebben genoten.
Het inschrijfgeld bedraagt f 10,- voor studenten en f 25,- voor niet-studenten.
Nadere inlichtingell en aanmeldingskaarten zijn verkrijgbaar bij de NUFFIC,
Molenstraat 27, 's-Gravenhage, tel. 070-630550.

J . F. Kennedy laan 3
geopend vanaf 1 september.
Openingstijden: 12.30-13.30 uur
17.00-19.00 uur

Technische films
Filmprogramma georganiseerd door
Thor, SimonStevin en J.D. v .d. Waals,
te houden op vrijdag 19 september om
12.45 uur in de Grote zaal van hetauditorium.
1. In a mist
(4 minuten)
2. Het wonder van het licht(15 minuten)
(16 minuten)
3. Over olie gesproken
4 .. Vijftig jaar v liegen
(19 minuten)
AHe belangstellenden zijn bij dit programma welkom.

Verlate aanvraag
Rijksstudietoelagen

,.

th-berichten verschijnt e/ke vrijdag;
van juni tot september naar behoe(te;
kopij (getypt) dient een week voor de

verschijningsdatum (vrijdags 17.00 uur)
in het bezit te zijn van de redactie;

Thor jaarboek 1969
De leden van de e.t.s.v. Thor kunnen
vanaf heden hun jaarboek komen afhalen op de Thor-karner, E-hoogbouw,

kamer 0.15. Tevens wordt hen ruimschoots de gelegenheid geboden eventuele nog niet betaalde kontributies te
voldoen.

bureau voorlichting (tel. 2441 en 2278;
hoo(dgebouw B./S).
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geestelijke zorg

IRA: Interkerkelijke Raad
voor Academiediensten
Deze week willen wij graag uwaandacht
vestigen op de door de IRA georganiseerde kerkdiensten en cursussen.
Volgende week zal in het kort de problematiek van de intercommunieviering
aan de orde komen.

Cursussen
Dit jaar voor het eerst worden ook
catechisaties en kringen samen voor
aile student en georganiseerd. in de
vorm van een uitgebreid programma
van cursussen. Iedere cursus wordt
geleid door een of meer van de studentenpastores. en is open voor iedereen
zonder aanzien des geloofs - of des ongeloofs. Natuurlijk zijn de thema's
ontleend aan de huidige problematiek
in en tussen de verschiBende kerken.
De nadruk zal worden gelegd op het
verschaffen van informatie enerzijds,
en op discussie en het vormen van inzicht anderzijds.
Enige titels: 'Introductie' (speciaal bestemd voor eerstejaars studenten), 'De
moraal is zoek, leve de moraal:',
Kierkegaard, Israel, 'Profetie ineen
technocratische tijd' ...
Heeft u belangstelling voor het werken
en denken in en om de kerk, aarzel dan
niet om u op te geven via de antwoordkaart. die in de IRA-folders (Informatie A-r/) te vinden is~ Door de indeling
van het najaarssemester in 2 perioden
met ieder een cyclus van cursussen.
kan ieder aan 2 cursussen deelnemen .
Duur:
4 weken. 1 avond per week
Kosten: f 2,50 per cursus
Data:
van 6 t/m 30 oktober (eerste
cyclus)
van 10novembert/ m 4december (2e cyclus)
Plaats: Vaste Burchtkapel of Remonstrantse Kerk (zie folder)
U vindt een uitgebreid programma met

een korte inleiding voor iedere kring in
de IRA-folder.

Kerkdiensten
Dit jaar wordt iedere week in de Vaste
Burchtkapel een (reformatorische) Academiedienst gehouden, waarbij om
beurten de studentenpredikanten zuBen
voorgaan. Voorganger en thema zuBen
de vrijdag tevoren in de TH-Bericllten
worden aangekondigd.
Reformatorische dienst:
datum: zondag 14 september
plaats: Vaste Burchtkapel. Smalle Haven 1a
tijd:
19.00 uur
voorganger: ds. A.T. Besselaar
thema: Genesis I: 26-31.

Discotheek
De discotheek zal tot 15 september aileen op vrijdag geopend zijn.
De uitleningsuren blijven ongewijzigd,
nl. \'an 12.30-13 .30 uur en van 17.00!O 18.00uur.

Zaalvoetbal

I.P.O.-COLLOQUI UM

De E.S.V.V. Pusphaira gaat voor de
komende wintermaanden een zaalvoetbalcompetitie organiseren die onder
auspicien van de Eindhovense Student en
Sport Federatie valt.
Aan deze. competitie kunnen studenten
van de Technische Hogeschool deelnemen, mits zij in het bezit zijn van een
inschrijvingsbewijs van de Sectie Sport.

Spreker
: H. Duifhuis
Onderwerp: De hoorbaarheid van zeer
hoge harmonischen in een
periodiek pulsvormig geluidssignaal.
Tijd:
Vrijdag 19 september om
11.00 uur.
Plaats:
Colloquiumzaal 1. P.O.

Aan de competitie die medio oktober
van start zal gaan kunnen 40 teams
deelnemen. terwijl in april de finalewedstrijden gespeeld worden.
De wedstrijden worden gespeeld op
maandag. woensdag en vrijdagmiddag
tijdens de pauzes en woensdag en donderdagavond steeds van 22.00-23 . 00 uur.
Teams (bestaande uit maximaal10 spelers) die belangstelling voor deze competitie hebben. dienen zich zo spoedig
mogelijk op te geven bij de portier van
de sporthal.
Het programma en de spelregels worden zo snel mogelijk na inschrijving
toegestuurd.
Voor eventuele nadere inlichtlngen kan
men zich wenden tot ondergetekende of
tot de heer H. Spermon. tel. 433222
tst. 3267 .
De mogelijkheid om ook teams van het
personeel van de Technische Hogeschool aan deze competitie te laten
deelnemen wordt nog bekeken. Hierop
wordt eventueel later terug gekomen.

Toelichting:
Het gehoororgaan kan in beperkte mate
een complex signaal in spectrale componenten analyseren.
Lage harmonischen van een periodieke
puis kunnen aldus gescheiden worden
waargenomen. Zeer hoge harmonischen
blijken waarneembaar te worden wanneer zij in het spectrum onderdrukt of
versterkt worden. Het tijdpatroon van
de stimulus blijkt dan een rol te spelen.
Aan de hand van een model worden de
waargenomen verschijnselen beschre-

Yen.

Schouwburgabonnement
Met ingang van donderdag 18 september kunt tJ Uw toegangskaarten voor de
schouwburgvoorstellingen voor het seizoen 1969/1970 afhalen bij de balie
van het leenbureau van de Centrale
Bibliotheek in het hoofdgebouw.

•

mededelingen
ten behoeve van het personeel
In de maand juni zijn in dienst getreden:
L. T.F.M. van Herpen (Bibl.); ir. J. Hajek (Rek. Centr.); A.C.van Deursen(D.I.Z.);
P. van Ledden Hulsebosch(B.T.D.);mej. M.A.W.G. Pingen (D.F.A.); A.B.P.v.d.
Sommen, dr. E.F. Godefroi en drs. W. Kohsiek (T); A. de Jong (W); mej. M.J.
Weegels en ir. W.L.M.M. Senden (Wsk) en mej. W.A.G. Delmee (B).
In de rna and juni werd ontslag verleend aan:
£.J. Janssen (pt:!nsioen) (D.I.Z.); Inej. M.M.C. Slaets (C.P.D.); C.P.C. van Keulen (CTD); G.C.M. v. Eijk (Rek,Centr.) en mej. C.A.E. Spruyt en mej. M.A.M .
Jansen (Wen M).
In de maand juli zijn in dienst getreden:
R.C.A.M. Koevoets (Rek. Centr.); H.W. v. d. Wal (CTD); mej. E.V.M. Pijls, mej.
H.J.M. van Loosdregt en mej. E.W.A. Kraak (T); J.B. Geheniau (E); A.G . Post,
ir. A.J. Peynenborgh, ir. A.J. Vialle, ir. L.C.J. Baghuis en drs. P.J. van Hall
(N);prof. ir. J.K. Nieuwenhuizen (W);ir. J.H. Verkoeijen (BDK); mej. E.G.H.F.
van de Yen (Wen M) en ir. D.A. Roosenburg (B).
In de maand juli werd ontslag verleend aan:
drs. P.Th. van Eijk (Stud. Dec.);W.J. Ledderhof(DFA); W.W. Heesakkers(DIZ);
mej. A.M.J.M. Liefkens (Rek. Centr.); A.P.H. van Noort (CPD); mevr. W.J.J.E.
Maasen van Vegchel (T); ir. R.L. Leopold (W); ir. C.J.M. Lasance (N); ir. M.
Leewis, drs. vi.F. Heinemeyer, ir. W.M. de Roo en mej. W.A.G. Delmee (B) en
T.A. Boesveld (E).
VACATURES

Vac.nr. Functie:

Afd.! Dienst:

Groep:

1905

mag. bediende

T

1906
1908

T.A.
electronicus

N
N

TM/TZ/TG praktijkervaring in .
chern. lab. /drog. bedr.
NV
HTS-niveau
Lage temp. dipl. HTS/E of electronica
Hoger Electronicus
PBNA of gelijkw. opl.

Vereist:

Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij de centrale personeelsdienst
(mededelingenbord bij lift vloer 6, zuidzijde hoofdgebouw of tel. 2308).

•

