Rectorale rede

Versnelling
en onzekerheid
'Het geheel van de versneld veranderende omstandigheden leidt in toenemende mate tot aanslagen op de gezondheid. in het bijzonder de geestelijke.
De indruk bestaat, dat ook bij de THE diverse vormen van disfunctioneren
steeds meer voorkomen. Dit raakt aile geledingen en beheerseenheden, ongeacht loonschaal of leeftijd. Het betreft enkelingen en groeperingen van personen; zowel de zakelijke als de persoonlijke gevolgen verdienen aandacht en
zorg.
Het afgelopen jaar stond in het teken van de tegenstelling: zekerheid onzekerheid. Naar verwachting zullen de komende jaren onder hetzelfde
gesternte staan. Naar het zich laat aanzien, zullen zowel vele zekerheden als
onzekerheden in toenemende mate een onaangenaam karakter gaan dragen'.

Herbenoemingen
Bij Koninklijke besluiten nr. 22 en
23 van 19 augustus 1977 zijn
ir. G.AL. van Hoek en dr. F.M.
Klaassen herbenoemd tot buitengewoon hoogleraar in de elektriciteitsopwekking, elektriciteitstransmissie
en elektriciteitsdistributie, resp. de
halfgeleiderselektronica (beiden
afdeling der Elektrotechniek) aan
de THE.

agenda
hogeschoolraad

Prof dr_ P. v. d. Leeden: rede in mineur

Met deze woorden begon de rector
magnificus, prof.dr. P. van der
Leeden, afgelopen maandag zijn rede
ter gelegenheid van de opening van
het academisch jaar.
In een historische terugblik gaf de
rector aan waarom er zijns inziens
terech t van een versnelling gesproken kan worden. Dat overzicht had
be trekking op het aantal w.o.-instellingen, de omvang, de diversificatie,
wetgeving en nomenclatuur van het
w.o. en-eindigde bij de WUB en de
Herstructurering, waarop hij nader
inging.

WUB
De rector wees bij zijn bespreking
van de WUB op het feit, dat er veelvuldig gebruik gemaakt is van het
experimenteerartikel, terwijl het te
verwachten effect ervan gering is.
Hij zei dat de ervaring leert dat de
wet op essentiele punten ontoereikend is. De bestuurlijke kwaliteit,
doelmatigheid en slagvaardigheid,
evenals de zelfstandigheid, zijn afgenomen. lij biedt geen garantie
voor een synthese van democratie en
deskundigheid.
'lowel binnen het onderwijs als bin-

nen het onderzoek als tussen deze
beide kunnen horizon tale, verticale
en kruisverbanden moeilijk gemist
worden. lij dienen zich binnen en
tussen afdelingen af te spelen.
De WUB biedt in dit opzicht weinig
bruikbare mogelijkheden tot sturen.
De in 1970 bestaande bestuurlijke
nood is van acuut in latent overgegaan, de onvrede is eerder ondergronds gegaan dan werkelijk verdwenen. Ik vrees dan ook dat v66r 1982
nog vele latente conflicten aan de
dag zullen treden'.
Niettemin noemde prof. Van der
(vervolg op pag. 2)

Maandagmiddag begint de hogeschoolraad om 16.00 uur met zijn
70e vergadering. Op de agenda staan
o.m.:
- mededelingen van de voorzitter;
- mededelingen van het CvB, o.m.
over het structureel formatiewerk;
- wijziging herziene begroting 1977;
- regeling handhaving gedragsregels;
- wijziging onderafdelingsreglement
Wiskunde;
- procedure behandeling samenwerkingsprojecten KHT-THE;
- rondvraa&.
Het op de agenda van de septembervergadering geplaatste punt 'kantineplan' (geplande behandeling op 26
september) zal vermoedelijk naar de
oktobervergadering verschoven
worden.

In dit nummer,o.a.

60 man weg in half jaar
Pag.3

OOP niet eens
met kantinebeleid
Pag.5

Bdk-wensen in Polen
Pag.6

De grate zaal van het auditorium tijdens de opening van het academisch jaar 1977. De muzikale intermezzi werden verzorgd door een
tweeta! Japanse harpistes.
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Operatie Exodus II afgesloten
Met het gereedkomen van de verbindingsgang tussen het IPO (lnstituut
voor Perceptie Onderzoek) en de
H-vleugel van het paviljoen, waar de
werkplaatsen en het magazijn van
het IPO gevestigd zijn, werd de operatie Exodus II afgesloten.
'Dit was echter slechts het topje van
de ijsberg', aldus ing. A. Piso, hoofd
onderhoud bij de BTD. 'Operatie
Exodus II omvatte namelijk een
veelvoud van werkzaamheden, die
alle v66r de geplande datum van
I juli - we waren door het college
van bestuur op die datum gebonden tot een goed einde zijn gebracht.
Ik moet echter wei zeggen met veel
inzet en inspanning van allen, die
daarbij betrokken zijn geweest'.
Opera tie Exodus II werd opgezet om
de afdeling der Bedrijfskunde volledig in het paviljoen te huisvesten.
lo zitten nu ook de Bdk mensen uit
gebouw 0 in het verbouwde en vernieuwde paviljoen.
De werkzaamheden hielden verder
nog in verbouwingen ten behoeve
van de afdeling der Bouwkunde aan
de luid-Westzijde van de W-hal, waar
nu de werkplaatsen en het laboratoriu m voor Materiaalkunde in bedrijf
zijn. Veel werk vergden ook de verbouwingen in het hoofdgebouw, ook
weer voor Bouwkunde, op de vloeren I, 2, 3 en 4 en een gedeelte van
van vloer 9 en 10 (centrale koeling
en de vloe·ren).
Aanvullende werkzaamheden in het

Recto rale rede

Prof.dr. J.T.L.Devreese
uit Antwerpen
buitengewoon
hoogleraar aan TH
Bij Koninklijk besluit nr. 18 van
17 augustus 1977 is prof dr. 1. T L.
Devreese, hoogleraar aan de
Universitaire Instelling Antwerpen,
benoemd tot buitengewoon hoogleraar in de fysica van de vaste star,
in het bijzonder de theorie van de
vaste stoff afdeling der Technische
Natuurkunde) aan de TH Eindhoven.

Nieuwe verbindingsgang tussen JPO en Hvleugel van het paviijoen.

kader van deze omvangrijke opera tie
waren ook nog de verlegging van het
wegtrace achter het IPO om, ondermeer van belang voor de brand weer
en de totale renovatie van het paviljoen (de nieuwe kantine is daar een
onderdeel van).
' Sluitstuk vormt nu nog het groot
onderhoud vanhet paviljoen', zegt
ing. Piso. 'De gangen moeten nog
geschilderd worden en ook de
plafonds worden vemieuwd'.

Tenslotte zij nog vermeld, dat de
hele opera tie Exodus II twee en een
half miljoen gulden heeft gekost
(koeling niet inbegrepen) en in zijn
geheel onder directie van de BTD is
uitgevoerd.
Op vrijdag 26 augustus kregen aile
medewerkers aan het project door
de directeur van het IPO, dr. H.
Bouma, een borrel aangeboden, met
daaraan verbonden een excursie in
het IPO.

(vervolg van pag . 11

Leeden besturen onder de vigeur van
de WUB boeiend en vermoeiend,
leerzaam en moeizaam, spannend en
inspannend. 'Het is eens echt wat
anders'.

Herstructurerin&.

Als positieve punten van de Herstructurering noemde de rector dat het
principe van de selectieve propedeuse met zijn meervoudige /uncUe
geaccepteerd is en dat in overgrote
meerderheid de eenjarige duur ervan
garant staat voor de beoogde vroegtijdige selectie. Voorts dat een totaIe cursusduur van 5 jaar ofminder
aanvaard werd en dat een beperkte
inschrijvingsduur acceptabel bevonden is. En tenslotte dat vele studierichtingen een bijzonder grondige
analyse hebben gemaakt van opleidingsdoel, -middelen en -mogelijkheden en deze interuniversitair hebben doorgelich t.
Teleurstelling over het feit dat in
zo'n geringe frequentie de uitkomst
van de tot ale studieduur 4 jaar
bedraagt, relativeerde hij door via
citaten aan te geven dat dat resultaat
al voorzien werd of al gesanctioneerd
is.
Vaak gehoorde opmerkingen dat de
meeste herprogrammeringsvoorstellen wei aan de letter, maar niet aan
de geest van de wet voldoen en dat
faculteiten en afdelingen hun huiswerk niet gemaakt hebben, wees hij
in hun algemeenheid als ongenuanceerd van de hand.
Ook bestreed hij - althans voorzover
het de THE betreft, dat het geher-

structureerde curriculum de vrije
ontplooiingsmogelijkheden tot nul
gereduceerd zou hebben. le zijn
volgens hem kwantitatief weinig
gewijzigd en kwalitatief verbeterd.
'De vrijheid om niet op zijn tijd te
studeren, zal wei afgenomen blijken
te zijn'.
Wei ze i hij dat de in de herstructurering gei·nvesteerde tijd goeddeels
ten koste is gegaan van het onderzoek, evenals dat het geval zal zijn
bij de - verdere - daadwerkelijke
invoering.
' Daarnaast wordt er nog gerekend
met een blijvend tijdsbeslag om het
aanhouden van de maximale studieduur en de contractgedachte door
passende begeleiding waar te maken.
Deze lasten zullen de facto noodzakelijkerwijs eveneens goeddeels ten
koste van het onderzoek gaan.
Aangezien onderzoek teveel als
sluitpost fungeert, dient het veilig
gesteld te worden, aldus de auteur
van de beleidsindicaties; dat zijn wij
met de staatssecretaris een.
AI begrijpen wij wei waarom de
staatssecretaris zijn model zo presenteert, toch kunnen wij ons niet onttrekken aan de indruk, dat het model
ook op dit punt dubbelzinnig is.
De naaste toekomst zal wei verduidelijkingen gaan brengen.
Overigens: de veiligstellingsopera tie
vangt pas in 1983 aan. Wellicht moet
er tegen die tijd niet van veiligstellen,
maar van wederopbouw gesproken
worden. Oat kan zijn nut hebben;
de haven van Rotterdam werd pas
de grootste ter wereld na de vern ietiging door het bombardement in
de tweede wereldoorlog en wei na
·vernieuwing op ander terrein'.

Rust en bezinning
In het tweede deel van zijn rede
belichtte prof Van der Leeden de
lotgevallen aan de THE gedurende
hef afgelopen academisch jaar, waarbij hij de overledenen herdacht en
aandacht schonk aan benoemingen,
onderscheidingen en het absoluut
record in de TH-geschiedenis van
35 academische promo ties.
Voorts noemde hij o.m. het contract
tussen de THE en het ministerie van
Economische laken betreffende het
MHO-project, het BMGT-symposium
en de hergeboorte van de stuurgroep
milieukunde/ milieutechniek, alsmede de ontwikkelingen op het gebied
van het informatica-onderwijs.
Ook ging hij in op het MLT-plan en
de overschrijding van het personele
deel van de begroting. Hij zei daarover o.m.: ' Voor het centrale bestuur
was het weliswaar een uiterst onaangename ervaring, maar ook een nuttige en leerzame. Wij weten nu beter
hoe en waar onze TH intern wei en
niet draait. De moeilijk.heden waren
overigens niet van locale aard, vele
zusterinstellingen kregen soortgelijke
moeilijkheden, zelfs die buiten onze
grensen'.
De rector besloot zijn rede met te
zeggen dat men zich ernstig moet
beraden op de veranderingssnelheden
en onzekerheden die democratisch
bestaande gemeenschappen nog aankunnen. 'Naast dynamiek zijn rust
en bezinning hard nodig'.
Tenslotte verklaarde hij het stud iejaar 1977-1978 geopend.

1.v.D.

Prof.dr. J.T.L. Devreese werd op
20 maarl 1937 te Knesselare (Beigie)
geboren. Hij studeerde natuurkunde
aan de Katholieke Universiteit te
Leuven en promoveerde in 1964
cum laude aan die universiteit op
het proefschrift 'Bijdrage tot de
theorie ·der Polaronen'.
Van oktober 1961 tot oktober 1966
was hij als theoretisch natuurkundige
werkzaam bij het departement fysica
van de vaste stof van het Studiecentrum voor Kernenergie in Mol,
waaraan hij thans nog als wetenschappeJijk adviseur verbonden is. Sinds
1966 doceerde hij aan het Rijksuniversitair Centrum Antwerpen
(RUCA) waar hij in 1969 tot gewoon
hoogleraar werd benoemd. Sinds
1972 is hij bovendien gewoon hoogleraar bij het departement natuurkunde van de Universitaire instelling
Antwerpen (VIA). Hij is daar tevens
lid van de Raad van Beheer. Sinds
1973 is hij bovendien wetenschappelijk verantwoordelijke voor
Antwerpen van het project ESIS
(Electronic Structure in Solids) dat
in samenwerking met de Universite
de Liege wordt uitgevoerd.
Prof. Devreese onderhoudt vele
internationale contacten, is lid van
enige wetenschappelijke commissies,
is (mede) redacteur van vier boeken
en van een veertigtal artikelen in
in temationale vaktijdschriften.
Voorts heeft hij ruim 175 voordrachten gehouden in binnen- en buitenland.

Intemationaal Studentencongres
te ·Tilburg

Universiteit en
Democratisering
Ter gelegenheid van het I Oe lustrum
wordt er van 19 tot en met 22 oktober aan de Tilburgse Hogeschool een
congres gehouden met als onderwerp
'Universiteit en Democratisering'.
Voor bijwoning van dit congres zijn
studenten uit praktisch aile WestEuropese landen (80), Nederland
(30) (Tilburg uitgezonderd) en
Tilburg (80) uitgenodigd.
Het thema van dit congres 'Universiteit en Democratisering' zal vanuit
drie niveaus besproken worden:
macro, meso, micro.
Tot IS september kan men zich nog
als deelnemer inschrijven bij het
Bureau voor internationale relaties,
Katholieke Hogeschool Tilburg,
postbox 90153, Tilburg.
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In half jaar al 60 man 'afgevloeid'

J. Reijs genoemd als
directeur
Stadsschouwburg

120 niet-bezette plaatsen moeten TH rond
f 4 miljoen opleveren
Ais het personeelsbeleid van de afgelopen jaren in 1977 ongewijzigd zou zijn
voortgezet, zou de TH dit jaar een concreet tekort boeken van am en nabij
de 4 miljoen gulden. Dankzij het 'knijpen' in het personeelsbestand en andere
maatregelen zal er nu vermoedelijk een tekort van zo'n 2 ton uitrollen.
Maar daar is wei een forse aanslag op het TH-personeelsbestand voor nodig
geweest; in het eerste halffaar van 1977 gingen 123 mensen met ontslag en
kwamen er 63 va or terug. Door niet minder dan 60 vacatures niet op te vullen, heeft de TH een bedrag aan personeelslasten 'verdiend' dat kan worden
geschat op 1,5 Ii 2 miljoen gulden.
Op de vrijdag jl. gehouden vergadering van het overleg orgaan personeelszaken zei CvB-lid mr. J. van
Eerde dat ook in het tweede halfjaar
dit 'strenge' personeelsbeleid (het
zoveel mogelijk niet 0pvullen van
vacatures) zal worden gehandhaafd.
Het niet opvullen van 120 plaatsen
zou het tekort van 4 miljoen gulden
zoals gezegd vrijwel geheel kunnen
dekken_ In ieder geval duikt de TH

dan onder het door de minister vereiste vacature-percentage van 4%,
wat neerkomt op zo'n 80 plaatsen.
De heer Van Eerde heeft in de vergadering ontkend dat er sprake is van
een prioriteitenbeleid. Enkele OOPafgevaardigden stelden vragen in die
richting, omdat af en toe in de kranten toch advertenties verschijnen
waarin medewerkers voor de hoge-

school worden gevraagd (afgelopen
zaterdag was dit bijvoorbeeld het
geval, toen in het ED een oproep
werd geplaa tst voor een tweetal
chemici). Volgens Van Eerde is hooguit sprake van zeer hoge uitzonderingen, en beslist niet van een prioriteitenbeleid. 'Deze uitzonderingen
zijn echt op de vingers van een hand
te tellen', aldus het CvB-lid. Hij benadrukte nog eens dat de TH voor
1977 geen cent extra hoeft te verwachten en dat daarom een dergelijke stringente vacaturestop beslist
lToodzakelijk is_
Van de zijde van het OOP heeft men
zich op dit moment bij de situatie
neergelegd. Het overlegorgaan vindt
het jammer dat de TH aan deze
personeelsstop vastzit, en zal tezijnertijd op de kwestie terugkomen.

K.S.A.-activiteiten
3X kunst
3x kunst is bedoeld als een kennismaking met het werk van de studenten aan onze Brabantse kunstacademies.
M. v.d. Lugt, W. Graatsma en
W. Schijns hebben hiervoor in juli te
Breda, Eindhoven en Den Bosch
geselecteerd uit de grote hoeveelheid
en verscheidenheid aan eindexamenwerk_
Beide tentoonstellingsruimten op
vloer 3 (dus ook de bib.) zijn ter
beschikking gesteld van de exposanten die hun werk op I en 2 september zelf plaatsen en via een drukwerkje nader zullen toelichten.
KSA hoopt dat deze kennismaking
in een behoefte voorziet, tot wederzijdse contacten zalleiden en stelt
zich voor deze sociale activiteit jaarlijks te kunnen herhalen_
Eindexamenwerk van studenten aan onze Brabantse kunstacademies.

Reijs & Thijs in de wandelgangen
Wandelgangen en gossip horen bij
elkaar als water bij de vis. Beidewaren deze week rijkelijk voorhanden bij de receptie na ajloop van de
openingsplechtigheid van het academisch jaar. Het befaamde duo
Reijs & Thijs leverde voldoende
gespreksstof op om meer mensen
dan anders naar de borrel achteraf
- want waar komt het gros anders
voor nietwaar, die rede kan men de
volgende dag ook wei in de krant
lezen - in de senaatszaal te trekken.
Toch was ook de rectorale rede dit
jaar niet onaardig. Wat te denken
bijvoorbeeld van de zinssnede, waarin de rector opgetogen meedeelde
dat drs. 1. G.P Reijs 'sinds januari
1977 in [unctie is en intussen is herkozen, ditmaal voor een volledige
ambtstermijn '.
Natuurlijk stond dil intrigerende
zinnetje net in het stukje over benoemingen en onderscheidingen; het
werd derhalve niet voorgelezen.
Olider verwijzing naar deze zinssnede had drs. Reijs geen enkele maeite
gehad am al die dolkamische benoemingsgeruchten glashard te ontkennen. Maar vermoedelijk is hij gaan

twijfelen aan des rectors profetische
gaven, toen deze, ook in zijn rede, in
een zwartgallige bui als een van de
uitgangspunten van de WUB 'doemmatigheid' noemde.
Aan de andere kant zal het hem niet
zijn ontgaan, dat de beide Japanse
harpvirtuozen alles op haren en snaren stelden om hun toekomstige
broodheer in de stadsschouwburg
- tussen haakjes: wanneer eigenlijk?
op zijn gemak te stellen.
Reijs en Thijs dus; de wandelgangen
vierden feest. En waar heb je die
dingen anders voor? Opening van
het academisch jaar: het woord
aileen al vraagt om gOSSip. Het moet
gezegd, dat deel van het TH-volk
met een grote resistentie tegen
receptie-sherry kreeg waar voor zijn
geld. Professor Steenkamp, vers
terug van Istanbul, was eindelijk in
de gelegenheid am eens te informeren in wat voor fase de kabinetsformatie zich zoal bevindt; Jan Reijs
minlltenlang in een hoekje teruggetrokken samen met Van der Lee,
Eindhavens burgemeester en toekamstig.... enfin. Of Jan nu een
enkel- dan wei meervoudige baas

kiest laten we graag aan hem over.
Dat met die dominee Thijs, die het
heeft aangedllrfd om in pastoorsland
zijn mond open te doen, is eigenlijk
wei een graadje gewichtiger. De man
wordt door heel wat wetenschappers
gelaakt, dus door mensen die er een
broertje aan dood hebben om vakonbekwaam te worden genoemd.
Zij gunnen Thijs zijn pastorale kijk
achter de schermen van het studentenleven niet en roepen luidkeels dat
hun ervaringen met aankomende
ingenieurtjes wei even anders zijn.
Een impliciete ontkenning van pastorale vakbekwaamheid, het kan
niet op. Ook daar gonsten de deftige
senaatsgangen van.
Los van de vraag af dominee Thijs
gelijk heeft kun je je aforagen of al
die verongelijkte reacties (waaraan
de redactie valgende week wei meer
aandacht zal besteden) niet doen
vermoeden dat het pijltje dat Thijs
heeft lIitgegooid van heel bijzandere
makelij is....
De wandelgangen vanden het in

''''" ""I apwind,mi. ~

'Reijs voorgedragen als directeur
Stadsschauwburg' luidde de vette
kop boven een artikel in het
Eindhovens Dagblad van zaterdag jl.
Het krantebericht werd onmiddellijk
gevolgd door een mededeling van
Radio Omroep Brabant in de zaterdagmiddag-liitzending, waarin werd
gezegd dat drs. Reijs zich distantieert van het artikel in het ED. 'Ik
ben verbijsterd over de manier waarop men met mij omgaat', zo reageerde de huidige voorzitter van de
hogeschoolraad tegenover ons.
VoJgens het krantebericht zal drs.
J.G.P. Reijs binnenkort worden
voorgedragen als mede-directeur van
de Eindhovense Stadsschouwburg,
als de vacature-benoemingscommissie er tenminste mee akkoord gaat-.
Hij zou dan na een inwerkperiode
de huidige directeur B. Ullings, die
volgend jaar met pensioen gaat, opvolgen. De naam van Jan Reijs zou
al enige tijd circuleren in kringen
die betrokken zijn bij of belangstelling hebben voor deze directiefunctie.
De heer Reijs is sedert een jaar voorzitter van de hogeschoolraad. Sinds
die tijd is zijn aanvankelijke hoofdfunctie, wetenschappelijk medewerker (neerlandicus) aan de onderafdeling Wljsbegeerte en Maatschappijwete'n schappen, op een laag pitje
gezet. Hij volgde vorig jaar drs. Van
Agt op, die benoemd werd tot
burgemeester van Eersel. In januari
aanvaardde Reijs een benoeming
voor een volledige periode, d.w.z.
2 jaar.

Nog veel studenten
zonder kamer
Eind vorige week waren nog steeds
150 Eindhovense studenten zonder
kamer. Ongeveer de helft van dit
aantal studeert aan de TH. Vorig
jaar waren rond deze tijd aile studenten onder dak, zij het niet allemaal in een kamer naar wens.
Volgens de heer Moers, medewerker
van de sectie huisvesting, is dit aantal van 150 slechts het topje van de
ijsberg_ Vee I feitelijke kamernood
wordt namelijk niet zichtbaar omdat tal van studenten besluiten om
maar op en neer naar huis te pendelen, omdat zij er niet in slagen een
geschikte kamer te vinden. Zo worden door diverse studenten, aldus
de heer Moers, dagelijks afstanden
overbrugd tot 70 kilometer.
Ook vorig jaar, toen de lijst kamerzoekenden uiteindelijk tot nul was
geslonken, hebben veel studenten
tenslotte voor deze oplossing gekozen.
Een van de redenen dat de verhuur
van een kamer, hier in Eindhoven
maar ook elders, minder aantrekkelijk wordt, is het tegengas dat de
overheid overal heeft ingebouwd op
het financiele voordeeltje, dat kamerverhuur voor de meeste mensen toch
is. Hospita's zien hun huurmeevaller
in de eerste plaats al slinker door de
belastingen. Bovendien worden de
huurinkomsten gekort op socia Ie
uitkeringen die bijv. invaliden, WAOers e_d. genieten. De heer Moers hierover: 'Het is een vreemde zaak dat
deze situatie, die toch een deel van
de kamernood in de hand werkt,
nog nooit op andere universiteiten,
waar men over een juridische faculteit beschikt, aan de orde is gesteld'.
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S.C.E. (Sophie) van der 8eek over haar werkweek

Ais je vijf minuten te laat geboren bent,
haal je die nooit meer in ...
De derde bijdrage in de serie Teeha-gezichten komt van mevrouw S. G.E.
(Sophie) van der Beek. Sophie van der Beek (63) is sedert 1 januari 1958
werkzoom in de centrale bibliotheek, eerst in het paviljoen en later in het
hoofdgebouw. In deze lange TH-tijd heeft zij een uitermate heldere en
scherpe kijk gekregen op het leven op deze hogeschool. Binnen de bibliotheek
is zij belast met de collectievorming van studium generale-literatuur (oordrijkskunde, geschiedenis, politiek, kunst, letterkunde etc.).
In de rubriek Teeha-gezichten schrijft iedere week een medewerker of student
over een uit het {even gegrepen week, zowelop de TH als doorbuiten.

teeha-gezichten
Donderdag
A1s gewoonlijk kwam ik te laat op
de werkplek. A1s je vijf minuten te
laat geboren bent, haal je die nooit
meer in, ze lopen hoogstens uit.
lo'n dagboek is weI een aardig, zij
het niet origineel idee. Kijken wat
er uitkomt. Misschien een plaatsvervanger voor Stekelbokje? lou mooi
zijn, want het bokje wi! niet meer
geregeld terugkomen, hoor ik, aIleen
als het zin heeft. Krabbelbeertje dito.
lk begin met het analyseren van
nieuwe boeken d.w.z. het toegankelijk maken naar inhoud door het
toekennen van een trefwoord (woord
of begrip dat de inhoud het dichtst
benaderd) en het indelen in het
systematisch schema. Geen straf,
want studium generale-boeken bieden overwegend aangename lectuur.
De verleiding is sams groot om meer
te lezen dan nodig is; dat gebeurt
dan ook weI eens.
Met de opbouw van een studium
general e-collectie - en dat geldt voor
iedere collectie - is het zaak te streven naar evenwicht en objectiviteit.
Persoonlijke voorkeur en interesses
moeten op een laag pitje; de vlam
uitblazen lukt nooit. Collectioneren
betekent een constant tegen elkaar
afwegen van budget, bezit, vraag en
aanbod. Met 'vraag' bedoel ik de
vraag die voorkomt uit de doelstelling van het studium generale; met
aanbod: wat is er op de markt?
- De telefoon: een goede vriend uit
het Vtrechtse vraagt of de rapporten
van prof, Van Koppen over 'zonneenergie voor huisverwarming' te
koop zijn. Hij wi! een huis doen
bouwen en dat aldus verwarmen.
Heb hem aangeraden een kacheltje
bij de hand te houden. lou-ie doen.
Na enig gebel kon ik hem een jawoord geven.
Geluncht met een kantinebroodje
'zoek de boter', omdat ik de stad in
wilde. - 's Middags langdurig bezlg
geweest met .. tja, waarmee? U kent
dat weI: je bent druk bezig, maar
wat heb je nou eigenIijk gedaan?
lets opzoeken, iets navragen, niet op
een titel kunnen komen en je weet
zeker dat je pas... , post en folders
doornemen, en met collega's puzzelen : 'waar zou jij dat boek plaatsen?
Bij 'sociale actie' of bij 'Maatschappijkritiek?'. Moeten we die twee
niet op een hoop gooien? loiets kan
uitlopen op oeverloze discussies,
waarbij je goed in de gaten moet
houden dat 'il faut ridiculiser son
metier pour rester humain'.
's Avonds even gekeken naar Jeanne
d' Arc ; meer mime en expressiekunst
dan spel. Het verveelde mij. Den Uyl

geeft het op en zal weI aan een uiltje
knappen toe zijn, maar pas op,
Wiegel is klaarwakker!
Vrijdag
A1s gewoonlijk kwam ik ... (z.b.).
- Vaste prik en niet toegestaan : even
de krant inkijken. De koppen, de
dooien, boekrecensies (functioneel! )
en wat zegt H.H. van de buis-ellende/
pret. In 5 minuten bekenen. Nou, en!
- Het wordt tijd het septembernummer van Biblionieuws te maken, het

duidelijk verslag van het mentaal
veranderingsproces tljdens langdurig
verbIijf - i.c. drie jaar - in gevangenissen en concentratiekampen. Niet de
feiten, hoe afgrijselijk ook, staan
centraal, maar de mens, voor wie in
die danteske hel de dag een jaar, het
jaar een eeu w schijnen te duren.
Het is mij een raadsel hoe iemand
daar zijrr geloof - B. getuigt er bij
herhaling van - rech t overeind weet
te houden. Het wankelt weI eens,
goddank, en he t is een kritisch, niet
dogma tisch geloof. Misschien is het
waar wat B. zegt : ... en zo werd men
haast gedwongen naar God te grijpen .... ; er zat niets anders meer op
dan God'. Wie het boek willezen,
vergete niet de noten achterin!
Is dit nou een dagboek, vraagt u
misschien? Ja, want dit boek hield
mij het hele weekend bezig. Of ik
nog iets anders deed? J a hoor, stofzuigen, boodschappen, borrelen,
hei-wandelen. lo goed?

werden aangeschaft. Ik ben nu bezig,
zover het de mij toegewezen vakgebieden betreft, het hiaat op te vullen. Wi! dat klaar hebben voor ik
van de TH verdwijn!
Een paar jaar lang heb ik genoteerd
wat men mij zoal kwam vragen.
Ik doe een greep: literatuur over het
. bouwen van een paardestal, over
abacus (chinees telraam), fobieen,
Iinks-liberalisme, ijkwezen; afbeeldingen van ijsschieten, een cupidootje, Hendrik VIII, een brandkast, een
bijzondere preekstoel ergens in
Belgie. Vren kan je daarmee zoet
zijn, al of niet geholpen door collega's.
- Een meneer in een rolstoel zoekt
in de kaartcatalogus. lou hij bij de
bovenste bakken kunnen reiken?
En zouden hij en andere boekbezoekers weten dat men voor een volledig overzicht van het TH-boekenbezit de microfichecatalogus moet
raadplegen? Vanaf I jan. 1977 worden aanwinsten uitsluitend daarin
opgenomen. Borden wijzen de
gebruiker erop, maar met borden
gaat het veelal als bij de kleine
lettertjes op polissen: men ziet er
overheen.
Hoelang zou die helse afwasmachine
boven mijn kop blijven denderen,
iedere middag weer. Het ding raakt
denkelijk versleten, want het lawaai
neemt toe.
Dinsdag
Niet als gewoonlijk kwam ik vrijwel
op tijd. Een fikse stapel folders en
fondscatalogi moe ten doorgenomen.
Daarna recensies in (vak)tijdschriften. Resulteren in stapeltjes wei, of
misschien bestellen. Rest in prullemand of ter attentie van collega's.
De 'wels' en ' misschiens' checken
of ze al aanwezig of besteld zijn.
Ook in de kast met zichtboeken kijken. Dan bestellingen klaarmaken.
Tussendoor wat post en allerhande.
's Middags vrij genomen. De zon
schijnt zowaar; ik wi! mij daarin
koesteren.
Op de buis Van Agt die een krachtig
'neen' liet horen op de vraag of-ie
bereid was tot verdere concessies.
louden we een kabinet hebben als
u dit leest?

Sophie van deT Beek

personeelsblad, beter -blaadje, van
de bibliotheek. Dat houdt enig loopwerk in om informatie te verzamelen
en die dan, aangevuld met wat, liefst
kruidige tekst, persklaar te maken.
Mijn oospronkelijke bedoeling om
bijdragen van personeelsleden te
publiceren die inzicht in elkaars
werk bevorderen, liep op nieuw uit.
Men doet dat niet onder de dooddoener: geen tijd, of, kan ik niet.
Dies schrijf ik mij een aap (waarom
nou een aap?). De dag raakt met
onderhandse ditjes en datjes hiermee vol en tevens de werkweek.
's Avonds was er Land zonder drempels. Ik keek vijf minuten en las iets
van naar-een-bank gaan. Wat moesten we met lege flessen doen? lk
had er drie; ze staan er nog. Ik houd
niet van dergelijke manifestaties.
Weekend
Voornamelijk een lees-weekend.
Betreft Floris Bakels' Nacht und
Nebel. Aanvankelijk wilde ik dit niet
voor de bibliotheek aanschaffen : we
hebben al zoveel W.O. II-boeken.
Nog minder was ik van plan het te
lezen : Ik las al zoveel over die oorlog
en de vraagtekens blijven . Edocht,
recensies maakten mij nieuwsgierig.
Gekocht dus en gelezen, in een ruk.
Geen boek geeft bij mijn weten zo'n

Maandag
A1s gewoonIijk kwam ik .. . (z.b.).
Waarom erger ik mij dagelijks aan
die verkeersmoeders in hun afschuwelijke oranje jassen? De verkeersbrigadiertjes yond ik leuk, maar er
ging iets mis, meen ik, en nu treden
de moeders aan. Kan er ook iets mis
gaan! Er zijn ook moeders die de
juf in de klasse helpen. Vindt zo'n
juf dat nou leuk? Ik snap noch
moeders noch juf. Ben blij dat ik
geen kleine kinderen meer heb.
- Ga verder met Biblionieuws. Er
moeten nog notuelen bij van de
Dienstraad Bibliotheek (OiBi).
- Werk aan dit dagboek. lal weI
schrappen worden, ik o.h. gauw een
eind weg. Eigenlijk hoor je als goed
ambtenaar een reeks vergaderingen,
besprekingen en gesprekken (nooit
praatjes) te registreren, maar die heb
ik zelden. Ik werk zeer solitair.
Het valt mij op dat sinds de catalogus geautomatiseerd is, men veel
minder informatie komt vragen dan
weleer. Duidelijk het gevolg van het
verbeterde en uitgebreide catalogusapparaat. Men heeft nu de beschikking over een alfabetische, systematische en trefwoordencatalogus.
Deze laatste be'treft' echter slechts
de boeken die vanaf medio 1969

Woensdag
Waarom is een gebouw met oorspronkelijk vier ingangen slechts door een
bereikbaar? Blijft dat zo? De vakanties zijn toch voorbij? Tekort aan
be waking? De zuid-ingang werd bij
mijn weten nooit bewaakt ; de noordingang soms. Oost is voor goed dicht.
Leuk als we straks in herfststromen
een loopbrug extra onderdoor moeten!
Vandaag rustig hier. De helft van
het personeel maakt. het jaarlijks
'schoolreisje'. Ik ben al geweest. Kon
het van harte aanbevelen.
- Gewerkt aan trefwoorden-project.
Nu ga ik dit dagboek persklaar
maken. Verder, och:

De dagen rijgen zich ooneen
tussen belon en glas,
met zichl op rijen bometjes
in onbesproken gras,
met zicht op rijen blik en wiel,
'Agressie': een brok steen,
geen bloemetje, geen vogeitje,
mijn god, woor goon wij heen?
Als er dan al een schepper is
die't al zo heefl beschikl,
dan heeft de mens, in al zijn woon,
toch uiterst slecht gewikt!
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Behoud arbeidsplaatsen moet voorop staan

evB niet ontvankelijk
voor bezwaren OOP tegen
kantineplan
In de vergadering van het Overleg Overgaan Personeelszaken vorige week
vrijdag heeft het college van bestuur onverkort vastgehouden aan het rapport
Restauratieve Voorzieningen, en, wat de TH betreft, aan het TH-kantineplan.
Het OOp, dat ernstige bezwaren tegen dit plan koestert, heeft geen overeenstemming met CvB kunnen bereiken.
Het toekomstige kantinebeleid, dat
gelOcht in een arbeidssfeer die uitin vorige afleveringen van THnodigt om meer werk te verzetten.
Berich ten ui tvoerig aan de orde is
Het OOP kan voorts ook een beJeid
gekomen, is lOals andere zaken in
dat gericht is op verdere automatisehet w.o., hoofdzakelijk gericht op
ring en verlies van arbeidspJaatsen,
niet accepteren. Tenslotte zit het
bezuiniging en efficiency. De nota
overlegorgaan in zijn maag met het
kantinebeleid betekent om die reden
feit dat het nieuwe kantinebeleid
onder meer dat er gekort gaat worbeschouwd kan worden als een aanden op personeel (CEMSTO), op
tasting van de secondaire arbeidsservice en op kantine-voorzieningen.
voorwaarden.
Bovendien zullen enkele prijsverhoHet OOP realiseert zich heel goed
gingen worden doorgevoerd.
dat het met het geven van een oorDaaronder vallen oak koffie en thee.
deel over de voorgestelde maatregedie in ieder geval binnen afzienbare
tijd 30 cent gaan worden. Het hele
len in de onmogelijke positie verkeert om mee te werken aan een
beleid lijkt dus gebaseerd op een
geleidelijke afbouw tot een bepaald
gedwongen keuze tussen Of vermindering van personeel Of verhoging
niveau van de restauratieve voorzievan de prijzen of het laten verdwijningen op deze hogeschooi. Het
nen van voorzieningen (service).
nieuwe pJan moet althans aan bezuinigingen opleveren een bedrag van
Daarom spreekt zij haar voorkeur
vier tien, een bedrag dat het hogeuit voor een op nieuwe leest
geschoeid kantinebeleid, waarin
schoolbestuur, zo stelde CvB-lid
bewuster de plaats die mensa en
mr. Van Eerde vrijdag, absoluut
nodig heeft, mede om de tekorten
kantine innemen, in ogenschouw
op het kantinepersoneel te kunnen
wordt genomen. Daarbij denkt het
dekken. Het OOP kwam vrijdag dan
OOP aan een sterk gecentraliseerde
ook voor een vrijwel voldongen feit
opzet ; een goed geoutilleerd cente staan en zag niet een van haar
traal uitgifte-punt met een veeJzijdig
veJe klachten over de nota kantineassortiment, gesteund door gedecenbeleid gehonoreerd. Wei zullen de
traJiseerde uitgiftepunten, waardoor
bezwaren van de personeelsdelegatie
de service niet onnodig hoeft te veraan de heer Herweijer, hoofd van de
minderen. Voorts is het OOP van
Dienst Interne Zaken en medeopsteller mening dat de onrendabele activiteivan de nota. worden doorgegeven.
ten, zoals lunches, vergaderingen,
recepties, onrendabele automaten,
Het OOP is het met name volstrekt
avonduitgifte etc. ook werkelijk aan
niet eens met de fiJosofie die achter
de desbetreffende gebruiker worden
het nieuw in te voeren beleid zit.
toegerekend en niet aan DIl.
De functie van een restauratieve
Hieronder volgen de conclusies van
voorziening is immers bedoeld om
het OOP ten aanzien van het kantinevoor de in huis gehaalde arbeidsbeleid op de TH.
kracht een goede werk- of studiesfeer te scheppen. Het rendement
- Kantinebeleid op nieuwe leest
wordt, aldus het OOP, dan ook niet
schoeien; bewuster de plaa ts
afgelezen uit de omzet van de resbeschouwen die kantine en mensa op
tauratieve voorzieningen, maar
de TH innemen.

- Overzicht geven van activiteiten
mensa en sportkantine, met daarbij
optredende verliezen. De consequenties van een restauratieve voorziening aangeven. Het THE-personeel
en de HBO-studenten moetengebruik
kunnen blijven maken van de mensa.
- Behoud van arbeidsplaatsen voorop
stellen; f. 950.000,- subsidie betekent
in ieder geval dat 28 arbeidsplaatsen
a 40 uur per week a schaal 18 bezet
moeten zijn en niet een X-aantal
automaten a raison van Y-guldens.
Alleen kantines sluiten als personeel
anders kan worden ingezet Lp.v.
afgevoerd!
- AIle toerekeningskosten per onrendabele activiteit ook werkelijk aan
de profijttrekker toerekenen Lp.v.
aan DIl. Na verrekening met verwacht tekort van f. 390.000,- pas
praten over kostenverhoging van het
basispakket en sluiting kantines c.q.
afvloeiing van personeei.
- Vergroting van de omzet nastreven
door verrijking van het assortimenl.
Bij verhoging van de prijzen eerst de
meeT 'luxe' artikelen bijstellen, pas
daarna het basispakket (koffie en
thee). De 'dubbele' prijsverhoging
van koffie en thee (hogere prijs, minder inhoud) is hier niet mee in overeenstemming. Bij verhoging van de
prijzen ook de aangeboden kwaliteit
opvoeren.
- Per werkeenheid een automaat ter
beschikking stellen. Meerdere alleen
tegen gegarandeerde omzet van 500
koppen of de werkelijke kosten
verrekenen.
Automatenservice aileen uitbesteden
als zicht bestaat op aantoonbare
voordelen zonder dat arbeidsplaatsen
worden aangetast.
- Investeringen doen om een goede
geoutilleerde centrale kantine met
behoorlijke entourage te krijgen,
waar een ruim assortiment kan worden aangeboden. Artikelen op werkelijke behoefte afstemmen.
Het aantal zitplaatsen opvoeren.
Inspelen op nieuwe kantine-activiteiten.
- Het uurloon van een werknemer
op uitzendbasis (f. 18,50) benadert
het uurloon van een werknemer in
TH- dienst.
Het verdient aanbeveling, ook al uit
oogpunt van een betere rechtspositie,
om het kantinepersoneel gewoon in
TH-dienst te nemen.

opgepikt
KoJfte en thee stuiver duurder
De prijzen van koffie en thee zullen
per I augustus met een stuiver omhoog moe ten, besliste de regering
reeds in junL De universitaire bevolking kan nu echter nog steeds van
hun bakje troost genie ten tegen de
oude prijs.
Volgens het ministerie van Onderwijs
en Wetenschappen is de circulaire
waarin de prijsverhoging wordt aangekondigd, wei in de maak of onderweg. Een lichtelijke vertraging in de
ambtelijke molens dus, waarvan de
colleges kunnen profiteren.
Aan de Erasmus universiteit in
Rotterdam vragen de koffiedames
echter al de nieuwe prijs. Een verwarrende situatie.
Daarbij komt dat de aan de universiteit aanwezige 52 automaten ook
nog niet omgebouwd zijn. De beheerders wachten nu maar rustig af tot
ze het ambtelijk schrijven van het
ministerie zullen ontvangen, eer ze
zich het hoofd gaan breken over de
vraag hoe lang de ombouw gaat
duren en wie dat moet betalen.
Het ministerie beschouwt het als een
interne zaak van de universiteiten.
Ook de stapels stuivers, die nu al
vanaf I augustus de mist zijn ingegaan, is naar de smaak van het ministerie vooral de lOrg van de universiteiten zelf.

Computer-revolutie
Wie rond 1970 de indruk kreeg ,dat
de bralverhalen over een gecomputeriseerde toekomst weI snel lOuden
verstommen, omdat kosten en bedieningsproblemen te grote barrieres
lOuden vormen,heeft zijn mening
inmiddels alweer een paar keer
kunnen bijstellen. Op het terrein van
de mini- en micro-computers voJgen
de technische ontwikkelingen eJkaar
in zo snel tempo op , dat de computer-revolutie binnenkort voJtooid kan
zijn. 25 jaar geleden kos.tte de
Univac-computer 2,5 miljoen dollar;
nu als een enkel printplaatje 500
dollar.

Gouden jubileum Waterloopkundig laboratorium
Op 5 september was het 50 jaar
geleden dat het Waterloopkundig
Laboratorium in het leven werd
geroepen. In deze 50 jaren is het
voor zijn binnen- en buitenlandse

collegas een begrip geworden.
Vestigingen zijn er in Delft, De
Voorst, Wageningen en Haren.
Het Waterloopkundig Laboratorium
doet speurwerk, d.w.z. fundamente-

Waterloopkundig Laboratorium de Voo/"Sf, Noordoostpolder.

Ie research op het gebied van de
hydrodynamica in ruime zin, steunt
en geeft adviezen.
Samen met het Laboratorium voor
Grondmechanica vormt het Waterloopkundig Laboratorium de
'Stichting Waterbouwkundig Laboratorium'. Dit is een overheidsstichting, waarin het ministerie van
Verkeer en Waterstaat, van Onderwijs en Wetenschappen en van
Financien, worden vertegenwoordigd
door wetenschapsmensen, aannemers,
economen en raadgevend ingenieurs.
De ruim 500 medewerkers, voor een
groot deeJ academici en hogere
technici, zijn gegroepeerd in adviesafdelingen en toeleverende afdelingen.
De rijksoverheid is de grootste
opdrachtgever, waarvan Waterstaat
verreweg de belangrijkste is, met
name de Deltadienst.
2 september heeft de officiele viering plaatsgevonden, waarbij aan de
minister van Verkeer en Waterstaat
een historisch boekwerk is aangeboden met de titel : 'Water, van natuurgebeuren tot dienstbaarheid' van de
hand van dr.ir. 1.M. Dirkzwager.

Waf antlers
Uit de rede van rector Van der
Leeden, maandag ji. bij. de opening
van het academischjaar 1977-1978:
'Niettemin dames en heren: besturen
onder vigeur van de WUB is boeiend
en vermoeiend, het is leerzaam en
moeizaam, het is spannend en inspannend. Het is echt eens wat anders'.
En:
'De veiligstellingsoperatie vangt pas
in 1983 aan. Wellicht moet er tegen
die tijd niet van veiligstellen maar
van wederopbouw gesproken worden. Dat kan zijn nut hebben ; de
haven van Rotterdam werd pas de
grootste ter wereld na de vernietiging door het bombardement in de
tweede wereJdooriog en wei na vernieuwing op ander terrein'.
En:
'Acht TH-medewerkers gingen dit
jaar met pensioen; voor twee van
hen betrof het invaliditeitspensioen.
Dat slechts drie leden per dtiizend
van het personeel met ouderdomspensioen gingen, illustreert overduidelijk de ongelijkmatige leeftijdsopbouw bij de THE'.
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Bedrijfskunde-studie in Polen

Zes leden Industria op symposium in Poznan
Op 4, 5 en 6 mei vond er in het Pooise Poznan het 4e symposium voor
studenten enjonge wetenschappers in de organisatiekunde en het management
plaats. Dit symposium werd bezocht door 6 leden van de studievereniging
Industria, die hiervoor door het organiserende comite waren uitgenodigd.
In het volgende za/ een uiteenzetting gegeven worden over de opzet van het
symposium, waarna kort zal worden ingegaan op de studie 'bedrijfskunde' zoa1s die in Polen wordt gedoceerd. Tot slot volgen nog enkele opmerkingen
over het systeem in Polen.
Bedrijfskunde, of Iiever organisatiekunde en management, wordt in
Polen aan een 8-tal universi tei ten en
hogescholen gedoceerd, waarvan de
polytechnische school van Poznan
er een is.
Elk van deze instellingen heeft een
of meer vertegenwoordigers die zitting hebben in het comite voor
organisatiekunde en management.
Dit comite houdt zich voomamelijk
bezig met het organiseren van het
symposium (zoals door ons belOcht),
alsmede met het opzetten van een
aantal kampdagen gedurende welke
wetenschappelijke excursies plaatsvinden.Het symposium dat wij
bezochten en dat een jaarlijks terugkerend evenement is, werd geheel
gevuld met referaten, voornamelijk
gehouden door studenten. Deze referaten waren ondergebracht in een
aantal secties, die elk een wetenschappelijk gebied omvatten.
Industria koos voor de sec tie
systeemleer waarin o.a. voordrachten werden gehouden over de general systems theorie en over informatiesystemen. De referaten werden
binnen elke sec tie beoordeeld door
een aantal professoren c.q. wetenschappelijk medewerkers. De beste
referaten werden bekroond met een
diploma met daarbij een materiele

beloning die varieerde van 25 tot
100 gulden.
De laatste middag van het symposium werd bijna geheel in beslag
genomen door een vergadering van
het organiserend comite, waarop
ook wij waren uitgenodigd. Op deze
vergadering werd besloten dat het
symposium het volgend jaar in
Stetting gehouden lOU worden,
waarbij gepoogd zou worden een
in tema tiona Ie bijdrage te bewerkstelligen.
De studie bedrijfskunde in Polen
Zoals reeds vermeld, wordt bedrijfskunde gedoceerd aan lOwel universiteiten als aan technische hogescholen. De universiteiten leggen meer
de nadruk op het gedragswetenschappelijk aspect, terwijl de technische
opleidingen meer het technische
aspect benadrukken (vergelijkbare
situatie als die in Nederland).
Voor wat betreft de studie in
Poznan hebben de mensen van
Industria de volgende indrukken
opgedaan.
De studie kent 2 eindspecialisaties,
te weten:
I. de organisatie van het produktieproces;
2. informatiesystemen van de

organisatie.
De afstudeerspecialisatie wordt voor
de student bepaald aan de hand van
de vra'ag uit de praktijk. Het cursorisch gedeelte komt in hoge mate
overeen met dat van Bdk in
Eindhoven.
Niet verrassend is het \'akken als
marxistische filosofie, militaire opvoeding en sport aan te treffen.
Het 'systeem' van Polen
Bui ten het congres hadden we de
gelegenheid om wat te praten met
Pooise studenten over het Pooise
economische systeem.
Om te beginnen: Er heerst geen
werkeloosheid, het hebben van werk
is een recht. Er werd ons dan ook
verzekerd, dat er niet efficient
gewerkt werd, hetgeen je b.v. ook
zelf kunt waamemen bij het betreden van een warenhuis, waar gemiddeld meer personeelsleden dan klanten aanwezig zijn.
De ongelijkheid in (netto) lonen
verschil t niet veel van die in
Nederland. Het maximumloon is
driemaal zovee! als het minimumloon. Het minimumioon is ongeveer
f 250,- per maand. De eerste levensbehoeften zijn echter ook dienovereenkomstig goedkoop (een kg.
brood kost 32 cent).
Luxe artikelen daarentegen zijn van
vergelijkbare prijs als in Nederland ,
dus voor Polen duur. Deze artikelen
zijn in speciale buitenlandse-valuta
winkels een stuk goedkoper en dat
is me de de reden waarom de zwarte
markt voor deze valuta welig tiert.

Studenten-vormilngswerk van StlK in najaar '77
De Stichting Inter Kommunikatie
(StlK) is een organisatie die zich
bezig houdt met vormingswerk voor
en door studenten. leder voor- en
najaar organiseert de StlK them a- en
relatiegroepen, waaraan door iedereen kan worden deelgenomen.
Hieronder volgen de vier thema's
plus een omschrijving van het doel
dat iedere groep nastreeft.
"Bet karakter van iedere groep zal
voor een deel ook afhangen van de
inbreng van de deelnemers.
I. Wie doet me wat?
In deze groep staat het relationele
aspect centraal. Vaak vertonen mensen de neiging een gesprek niet op
zichtzelf te betrekken. Wie doet me
wat? Velen houden hun gevoelens
in, dat is wei zo veilig bij dagelijkse
contacten. Probeer jezelf open te
stell en, samen met anderen.
De groep zal tien keer bijeen komen
op donderdagavonden, te beginnen
op donderdag 29 september.

2. Communiceren: moeilijk doen of
aardig zijn?
Het in contact treden met anderen
lijkt een hele levenskunst. Soms verloopt het moeizaam en onprettig,
een andere maal gaat het moeiteloos
en prettig. Gaat ook vaak een richting uit die ik niet gewenst had.

Hoe doen mensen dit in de regel?
Hoe pak ik het gewoonlijk zelf aan?
Hoe kan ik het effect verhogen en is
dit altijd mogelijk?
Het is de bedoeling 8 a 10 keer hier
met elkaar over te 'communiceren' .
Waarschijnlijk eens per week op
maandagavond van 20.00 tot 22.30
uur.
3. Menselijkerwijs ..... gedaan en
gesproken!
Uitgangspunt voor deze groep zal de
universele verklaring van de rech ten
van de mens zijn. Op mondiaal
niveau mag dit onderwerp zich verheugen in een bijzondere belangstelling. De groep zal zich bezig houden
met deze mondiale aspecten, maar
vooral zullen de led en van de groep
zich bezig houden met de naleving
van deze Rechten door henzelf binnen de eigen dagelijkse om geving,
zoals huisgenoten, vriendenkring, en
anderen.
Vragen als : 'Wat breng ik er eigenlijk
zelfvan terecht?', 'Wat zijn voor mij
de werkelijke rechten van de mens?',
enzovoorts, zullen aan de orde
komen. Maar, wie zijn rechten heeft,
heen- ook zijn plichten! En hoe zit
het daarmee?
Deze groep zal op maandagavonden
bijeen komen, tien weken achtereen.
Op maandag 26 september start de
groep.

4. Anderhalf procent ontwikkelingshulp, op afbetaling
Wie is er geihteresseerd in ontwikkelingshul,p, wi! er meer over weten,
wil er over praten? Het StlK biedt
de mogelijkheid om in groepsverband
te denken en te discussieren rond de
volgende vragen:
- Is ontwikkelingshulp wei nodig?
- Vanuit welke achtergronden wordt
ontwikkelingshulp verleend?
- Hoe wordt momenteel ontwikkelingshulp verleend?
- Wat is voor jou eigenlijk het doel
van ontwikkelingshulp?
- Beantwoorden bestaande ontwikkelingsprojecten aan de gestelde
doelen?
- Mogen politieke motieven meespelen?
- Hoe kunnen mensen uit een westerse beschaving op verantwoorde wijze
hulp verlenen in landen met andere
gewoonten en cultuur?
Als je zin hebt om samen mee naar
antwoorden te zoeken geef je dan op.
Deze groep komt 8 a 10 keer bijeen
op donderdagavonden, te beginnen
op donderdag 29 september.

Als je aan een van deze groepen wilt
deelnemen, kun je je opgeven bij de
StIK-kamer, auditorium 02. 19,
telefoon 47 2785.
De inschrijving sluit op dinsdag 20
september.

Op zondag II september a.s. zijn de
diensten in de Studentenkapel
(Kanaalstraat) :
10.30 uur: Eucharistie-viering; voorganger N. Luypen
12.00 uur: Oecumenische dienst ;
voorganger E.Th. Thijs, thema:
Blijven als een kind. (n.a.v. Matheus
18)

Openingstijden secretariaat
Findhovens Studentenpastoraat
maandag en dinsdag: 9.00 - 12.00 uur
vrijdag: 8.30 - 12.30 uur
De pastores zijn op de TH (HG 8.06)
in ieder geval te bereiken op:
dinsdag 12.30 - 13.30 uur: P.Q. van
Dongen
woensdag 12.30 - 13.30 uur: A.J.M.
van Kempen
donderdag 12.30 - 13.30 uur: N.T.
Bakker
vrijdag 12.30 - 13.30 uur: E.Th. Thijs

opgepikt
Meer afgestudeerden,
minder kandidaats
In het studiejaar 1976-1976 zijn
10.000 studenten geslaagd voor hun
afsluitende examens bij het wetenschappelijk onderwijs. Dat waren er
ruim 200 meer dan in het jaar daarv~~r. Het aantal met goed gevolg
afgelegde kandidaatsexamens daalde
met 400 tot ruim 12.200.
Het aantal afgestudeerden was het
grootst bij de maatschappijwetenschappen: bijna 4200, bij de exacte
wetenschappen waren het er een
dikke 3200, bij de medische wetenschappen bijna 1900 en bij de godgeleerdheid, letteren en wijsbegeerte
samen 750.
Deze gegevens zijn gepubliceerd
door het centraal bureau voor de
Statistiek.

Zwarte lijst
Duizenden studenten zijn in deze
tijd op zoek naar kamers. Vooral in
Amsterdam is de nood erg hoog.
Van de 3000 nieuwe studenten kunnen er door de Dienst Studentenhuisvesting maar hooguit 500 aan een
kamer worden geholpen.
Samen met de OBAS en de Dienst
Voorlichting heeft de ASVA een
advertentie in een groot aantal dagbladen en huis aan huis bladen
geplaatst. Wat hier dikwijls op af
komt tart aile beschrijvingen meldt
Folia Civitatis het weekblad van de
universiteit van Amsterdam.
Twee universiteitsvoorlichters moeten dagelijks hun best doen.om fotografen af te poeieren die alleen
enigszins rijpere meisjes willen huisvesten. Ze hebben voor deze nieuwe
taak de 'zwarte lijst' van het ASVAkamerbureau geleend, waarop de
namen van een vijftigtal malafide
verhuurders staan met toevoegingen
als 'belachte!ijke eisen', bijbedoe!ingen', ongekleed studeren', 'knettergek', 'verhuurt de gang', en (over
een echtpaar) 'maken elkaar af.
Het aantal betrouwbare verhuurders
lag deze week nog ruim onder de
tien.
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Cyclus Dood-gewoon
In onze cultuur rust een taboe op
machteloosheid: dingen, gevoelens,
situaties waar we geen raad mee
weten worden weggestopt: Je denkt
er liever niet aan, je ontvlucht ze.
Door dit taboe op de machteloosheid rust er ook een taboe op lijden,
sterven en de dood. Vragen over
leven en dood worden in onze tijd
verdrongen. Ze worden wei gesteld
maar niet ten einde toe gedacht en
beantwoord. Doordat we niet met
die vragen klaarkomen, blijven ze
ons achtervolgen. Dat niet-klaarkomen hindert ons voortdurend.
We zitten beklemd tussen twee toestanden: we zijn ontgroeid aan de
naieve vanzelfsprekendheid van
primitieven, die leven en sterven een
natuurlijke zaak vinden. En we zijn
nog veraf van een volledige d oord enking en verwerking van de problematiek van leven en dood, waardoor
we - opnieuw - in staat zullen zijn
leven en sterven als een normale en
doodgewone zaak te aanvaarden.
De mens denkt over geboorte, ziekte

en meer van die dingen die bij het
leven horen, echter denkt hij nooit
over de emotionele bedreiging van
de dood. Toch is het beter je leven
voorbereid te beeindigen, dan om
plotsklaps (of via een langdurig
stervensproces) - zonder er ooit
bewust over nagedacht te hebben te sterven.
Op dinsdag 13, 20, 27 september en
4, II oktober (20.00 uur grote zaal
auditorium) zal ach tereenvolgens
worden ingegaan op filosofische.
sociologische beschouwingen van de
dood, de praktijk van de stervensbegeleiding, de systeembelemmeringen, de cultuurverschillen en de
recente inzichten en bevindingen
rond deze problematiek. In het kader van dit lezingenprogramma zal
op maandag 10 oktober (20.00 uur
grote zaal auditorium) de film 'Ies
dernieres fiancailles' gedraaid worden en op donderdag 20 oktober
(eveneens grote zaal 20.00 uur)
speeIt het Werkteater haar stuk over
de dood. Voorafgaande aan elke
lezing worden gedichten over de
dood geprojecteerd.
Onderstaand treft u de samenvatting
aan van prof.dr. R.F. Beerling die op
de eerste avond 13 september zijn
lezing zal houden.
Dood en samenleving
Wat de dood is of dood·zijn wil zeggen (rus
het iets wil zeggen) weten wij niet. Wat wij

ik door te spelen vorm aan wat ik
wil zeggen.
Daarnaast biedt de cursus, op deze
manier onderverdeeld, je ook een
kans om met de verschillende werkwijzen van docenten kennis te maken.
De cursus zal worden afgesloten met
een hele zaterdag gezamenlijk werken rond een thema.
Docenten: Jan Rauh, Pierre Ballings,
Carla v.d. Waarsenburg en Waiter de
Laat.
Duur: 12 avonden van 2% uur plus
I zaterdag.
Begin: donderdag 6 oktober en
13 oktober 1977.
Kosten: f. 127,50.

Spel-Ies
Donderdag 15 september,
13.30 - 16.30 uur, collegezaal 14a.
Docent: Pierre Ballings, speldocent
SKVE.

Met een spelles wil de toneelcommissie van SG wat meer aandacht
geven aan een van de vele cursussen
van de SKYE. Het gaat hier om de
orientatiecursus spel. In deze cursus
wordt gewerkt met de basistechnieken van het spel. De cursus is onderverdeeld in 4 blokjes van drie avonden die door verschillende docenten
gegeven gaan worden. Elk blokje wi!
je in korte tijd een manier waarop
met spel kan worden omgegaan
laten zien. Spel is nl. een middel dat
je met verschillende bedoelingen
kunt gebruiken. Daarom is er een
blokje over spel en spelplezier, je

wei weten is dat wat wij dood noemen een
einde maakt . a1thans lijkt te maken . aan
elk individueel bestaan. Wat wij verder
weten is, dat de mens onder de levende
wezens zich daarvan nadrukkelijk of onna·
drukkelijk bewust is en dat het in geen
enkele menselijke samenleving ontbreekt
aan interpretaties van dit fundamentele
gegeven. De mens maakt rich 'bezorgd'
over de kortstondigheid en eindigheid van
het leven en vraagt zich af of de dood voor
het betreffende individu inderdaad het
einde van alles is.
Vergaat de gestorvene zonder meer, blijft
er nog iets van hem over en gaa t hij misschien ergens anders heen? Staat hem nog
iets te wachten en, . is er misschien van
hem nog iets te duchten? Kunnen er bij
het leven rnaatregelen worden genomen
om daar invloed op uit te oefenen?
Is het raadzaam om bij het leven de
gedachte aan de dood die iedereen te
wachten staat (zonder te weten hoe en
wanneer) levendig te houden - het 'memento mori' - of 'gedenk-te-sterven-standpunt' of is het verstandiger die gedach te illt te
bannen - het 'carpe diem' - of 'pluk-dedag' ·standpunt)?
Kunnen samenlevingen structureel worden
getypeerd en onderscheiden naar de dienaangaande geldende opvattingen?
Is het waar, zoals zo dikwijls wordt gezegd
en de een de ander graag napraat, dat de
mensen vroeger 'aandachtiger' tegenover
de dood stonden en dat hij in onze tegenwoordige, bedrijvige en materialistische
beschaving wordt doodgezwegen?
Dit a1les hoort tot de vragen, die rich bij
het thema 'dood en samenleving' opdringen.

kennismaking met spel. Een blokje
over spel, en hoe je door spel persoonlijk kunt groeien. Een over spel
en de structuren waar je vaak deel
aan hebt (school, kantoor, fabriek).
En een over spel en vorm: hoe geef

De bedoeling van de spelles op
15 september is om TH-Ieden alvast
een voorproefje te geven van deze
cursus.
Voor meer informatie kan men bellen: toestel 2070, Studium Generale.

Dinsdag 13 september grote zaal
auditorium 12.45 uur.
De Studium Generale Filmgroep
start dit semester met 'Punishment
Park', een film van Peter Watkins
van wie al eerder 'The War-game'
gedraaid werd. Evenals 'The wargame' heeft 'Punishment Park' de
vorm van een semi-documentaire; de
fIlm heeft het uiterlijk van een documentaire, maar is echter gemaakt
met medewerking van acteurs.
Door middel van zijn fIlms wil
Watkins waarschuwen voor wat
komen kan. Hij signaleert bepaalde
tendenzen, isoleert ze en verwerkt
ze dan in zijn films.
In Punishment Park mag een televisieploeg opnamen maken van proces,
veroordeling eI1 strafvoItrekking, ZOo
als de Amerikaanse overheid die
wenst toe te passen op staatsgevaarlijke jongeren.
De schuldig bevondenen mogen
kiezen tussen 20 jaar gevangenis of
drie dagen Punishment Park. Ze kiezen het laatste.
Ergens in de woestijn staat de
Amerikaanse vlag. AIs ze deze binnen drie dagen· te voet weten te
bereiken zonder dat de (gemotoriseerde en gewapende) politie hen
achterhaaIt, zijn ze vrij.
De televisie-camera registreert deze
hele procedure: het 'proces' de
kannibalistiese politie-achtervolging,
de uitzichtloze vrijheidsren van de
veroordeelden.

Cyclus: consument,
Slaaf of Koning?
Op woensdag 14 september zal in
het kader van de Studium Generale
cyclus Consument: Slaaf of Koning?
Jm 11.45 uur in de grote zaal van
het auditorium een lezing worden
gehouden door drs. H.W.C. van der
Hart.
Drs. Van der Hart is een aantal jaren
in de marketingsector werkzaam
geweest en sinds enige jaren wetenschappelijk hoofdmedewerker bij de
vakgroep Bedrijfseconomie van de
afdeling Bedrijfskunde der THE.
Onaanvaardbare marketingpraktijken,
agressieve verkoopmethoden en misleidende reclame leiden tot kritiek
van de buitenwereld op de onderneming, die deze method en gebruikt.
Hoe komt de onderneming tot deze
ongewenste vorm van marketing en
hoe is dit te voorkomen? Dit is de
vraag die in de inleiding wordt
gesteld.

Expositie
'Sport-Blik'
Het tentoonstellingsprogramma van
Studium Generale start dit najaar op
13 september in de hal van het
hoofdgebouw met een wat vreemdsoortige expositie: 'Sport-Blik'.
In deze expositie, met als thema
sportverdwazing, wordt niet veel
heel gelaten van de sportheld en zijn
fans.
Met veel vindingrijkheid, een flinke
dosis sarcasme en overdrijvingen tot
op het macabere af, maken drie
Haarlemse kunstenaars hun mening
over de sport kenbaar en laten zij
zien op welke wijze mensen (bezoekers) bij het sportproces betrokken
worden. Bij de makers leeft o.a. de
gedachte dat een aantal mensen
duidelijk slachtoffer wordt van het
sportgebeuren en dat de slachtoffers
zich zowel onder de spelers als onder
het publiek bevinden.

Film
'Punishment Park'
van Peter Watkins

Cursus
'Wetenschapsvoorlichting'

Voor de uitwerking van dit idee hebben de makers aile registers van het
medium 'expositie' opengetrokken
(schi!derijen, objecten, dia's, video,
etc.).

Openingstijden:
werkdagen van 9.00 tot 18.00 uur
dinsdags van 9.00 tot 22.00 uur
in het weekeinde van 14.00 tot
18.00 uur.

Deelnemers aan de cursus 'WetenschapsvoorIichting' - studenten en
personeelsleden van aile afdelingen kunnen zich tot uiterlijk maandag
12 september a.s. opgeven op het
bureau Studium Generale (tel. 2070).
Daar is, evenals op het bureau Voorlichting, ook een inforrnatieve folder
met uitgebreide informatie te verkrijgen.
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Luisteren naar volksmuziek
In het muziekprogramma van
Studium Generale wordt dit najaar
bijlOndere aandacht geschonken
aan de Nederlandse volksmuziek.
In het kader van de cyclus 'Luisteren
naar volksmuziek' worden er op vijf
woensdagochtenden lezingen met
o.a. levendige voorbeelden over het
volkslied en de verschillende vormen
daarvan gehouden. Op de donderdagavonden ligt de nadruk op de muziek
zelf. Een reeks bekende en minder
bekende groepen en solisten zullen
dan voor een gezellige sfeer zorgen.
De lezingen op de woensdagen
beginnen om 11.45 uur. Navolgend
data en titels van de voordrachten:
14 september - Inleiding door Ate
Doombosch en Henk Kuyer
21 september - Het thema in het
volkslied door Coby Schreyer
28 september - Oude instrumenten
en oude muziek door Folkcom
5 oktober - Nieuwe liedjes over en
voor het lager onderwijs door Peter
Koene en Jan Smeets
12 oktober - Wat er verder nog aan
Nederlandse volksmuziek i~ door
Jaap Oudesluijs

13 oktober - Nieuwe vormen van de
volksmuziek met o.a. Veulpoepers.
Deze activiteiten vinden plaats in de
Senaatszaal resp. grote zaal van het
auditorium. Het programma is voor
iedereen gratis toegankelijk.
De cyclus 'Luisteren naar volksmuziek' start woensdag 14 september a.s. - aanvang 11.45 uur in de
Senaatszaal - met een inleiding
gehouden door Ate Doombosch.
Ate Doombosch onderhoudt door
middel van zijn in 1957 begonnen
radiorubriek 'Onder de groene linde'
contact met zeer veel, voor het
merendeel bejaarde landgenoten.
Zijn luisteraars verschaffen inlichtingen over de betekenis van het
mondeling overgeleverde lied in het
dagelijks leven in het laatst van de

vorige eeuw en in de eerste decennia
van deze eeuw. Bij bezoeken aan de
zegslieden kon een groot aantal
bandopnamen worden gemaakt.
In 1966 trad Doombosch in dienst
van de Koninklijke Nederlandse
Akademie van Wetenschappen te
Amsterdam, waar hij in 1973 drs.
Marie Veldhuyzen opvolgde als
hoofd van het Nederlands Volksliedarchief.
Navolgend een korte samenvatting..
De mageJijJcheden voar mondelinge over·
levering van liederen worden bepaald door
de betekenis van het zingen in het dageJijks
leven. De kans op ongewijzigd voortbe·
staan van een lied is het groatst als he!
dikwijls en bij verschillende gelegenheden
wordt gezangen, vooral als de mondelinge
averlevering gesteund en gecarrigeerd
wardt door overlevering in handschrifte·
Hjke of gedrukte vorm. Opzettelijke,
meestaJ niet zeer ingrijpende veranderingen

De volksmuziekavonden vinden
plaats op navolgende donderdagen
en beginnen om 20.00 uur.
IS september - Vanuit de traditie
naar strijdcultuur met Coby Schreyer
en Hutspot
22 september - De folkrevival in
Nederland met o.a. Rob Smaling en
Pieremachochel
29 september - Traditionele
Brabantse volksmuziek met o.a.
Utmuziek, Klocht en Moek
6 oktober - Eigentijdse Brabantse
volksmuziek met o.a. Fluitekruid,
Mie Katoen en Koalstampers

Hutspat brengt aer-Neder/andse muziek: liederen, bal/aden en dansen van de midde/·
eeuwen tat de twintigste eeuw.

kunnen worden aangebracht om een lied
aan lte passen aan bijzondere omstandig·
hedeTi. of inzichten. Treedt, bijvoorbeeld
door wijzigingen in de maatschappelijke
verhoudingen, functieverlies op, dan gaat
het overleveringsmechanisme haperen en
neemt de kans op corrupties toe .
Het ontstaan van varianten werd in \ orige
eeuwen wellicht bevorderd door het anal·
fabetisme; oak het gebruik van stereo·
tiepen en leenmelodieen kon veranderingen
tengevolge hebben.
liederen met motieven en symbolen waar·
van de betekenis niet meer wordt begrepen
lopen het gevaar tot zinloasheid te verval·
len en verloren te gaan. In uitzonderings·
gevallen kan door hergroepering en her·
interpretatie van motieven een nieuw
geheel ontstaan.
Donderdag, IS september - aanvang
20.00 uur in de grote zaal- zullen
Coby Schreyer en Hutspot een optreden verzorgen onder het motto:
vanuit traditie naar strijdcultuur.
Coby Schreyer zingt al meer dan een
halve eeuw. AIs kleuter zat ze al op
een koortje in de Amsterdammer
Spaamdammerbuurt. De laatste
jaren zingt ze naast balladen en
volksliedjes veel feministische liederen als 'Rebelse meid', 'Meisjes op
fabriek', 'Abortuslied'. Ze treedt al
sinds de oorlog op voor Plattelandsvrouwen, Rooie Vrouwen , bejaarden,
gezinsverzorgsters, onderwijsverenigingen enz. en ze zingt de laatste
jaren ook in Vrouwenhuizen.
Het verwijt, dat ze via feminisme
carriere probeerde te maken, wijst
ze resoluut terug. Iuist door het
maken van feministische liederen en
het zingen over maatschappelijke
problemen heeft ze haar carriere op
het spel gezet. Door bepaalde groepen en verenigingen wordt Coby
Schreyer dan ook niet meer gevraagd.
(Interview in de Groene Amsterdammer, no . 29).

evB stelt geen ruimte voor discussie-meeting beschikbaar

Groep medewerkers/studenten verontrust
over ontwikkelingen binnen w.o.
In een open brief aan het college van bestuur heeft een groep medewerkers en
studenten van de TH haar 'emstige verontrusting' uitgesproken over de ontwikkelingen binnen het onderwijs in het algemeen en het wetenschappelijk
onderwijs in het bijzonder. De groep had graag in een openbare vergadering
op de hogeschool over deze problematiek willen praten, maar tot teleurstelling van de initiatiefnemers heeft het college van bestuur geweigerd een ruimte voor een dergelijke meeting beschikbaar te stellen.
Het college vindt dat de geplande
bijeenkomst duidelijk een politiek
karakter lOU dragen. Ook het feit
dat de vergadering openbaar lOU zijn,
heeft tot de afwijzende beslissing
van het CvB bijgedragen. Voor de
bijeenkomst zouden sprekers van de
aigemene ambtenarenvakbond
ABV A en de CPN worden uitgenodigd. Onderwerp van gesprek zou
zijn: hoe moeten wij ons tegenover
de ontwikkelingen, die met name
ook op de TH aan de gang zijn, opstellen.
De initiatiefgroep noemt het 'onbegrijpelijk' en 'volstrekt onaanvaardbaar' dat het Eindhovense CvB heeft
i!eweigerd een ruimte beschikbaar te
stellen. temeer omdat het college
.:: - ",2.al gesproken 'de goede
g~ l':o o nte' heeft om aan studenten
en medewerkers de nodige faciliteiten te bieden om allerlei activiteiten

te organiseren, zoals orgelconcerten
en maatschappelijk/politieke activiteiten van Studium Generale.
AI die activiteiten dragen een openbaar karakter. Nu heeft dat beschikbaar stellen van faciliteiten echter
een 'selectief karakter' gekregen, aldus de initiatiefgroep.

In de open brief, die wordt ondertekend door F . Werry, H. Wetzer en
I . Lantinga, wordt stelling genomen
tegen de bezuinigingsmaatregelen,
met name de vacaturestops, die niet
alleen in Eindhoven maar ook op
andere universiteiten zijn doorgevoerd. 'In het afgelopen voorjaar
werden op de THE lo goed als aile
uitzendkrachten de laan uitgestuurd
en vorig jaar kregen aile studentassisten ten 10% minder in hun loonzakje. En dat alles bij een gelijkblijvend , en op bepaalde afdelingen zelfs
toenemend aantal studenten.

Door de vakbonden is berekend, dat
door de invoering van een soort nullijn van de personeelsuitbreiding,
aileen al in 1977 zo'n 1000 a 1500
arbeidsplaatsen op Nederlandse
universiteiten en hogescholen
gewoonweg nie t worden opgenomen.
Verborgen werkloosheid dus, concludeert de initiatiefgroep, met als
resultaat dat er voor h et personeel
een aanzienlijke taakverzwaring is
opgetreden, die dan weer ten koste
gaat van de kwaliteit van het werk.
De open brief-schrijvers vrezen dat
een en ander emstige gevolgen dreigt
te krijgen voor het onderwijs en
onderzoek, maar ook voor de inkomens- en rechtspositie van de
THE. Ook de omstandigheden waaronder studenten hun studie moeten
volgen zouden verslechteren.
De initiatiefgroep vindt een openbare discussie met de direct betrokkenen in de 'huidige crisisperiode' van
groot belang. Dit standpunt wordt,
aldus de groep, gedeeld door de
ABV A, ABOP en KABO, die aan
hun veron trusting uitdrukking zullen geven via een demonstratie op
24 september. De CPN organiseert
een (niet aileen op het w.o. gerichte)
manifestatie op 17 september.

Maandag 12 september

Aspergesoep
Rosbief - uienburger . slavink
Gek. aardappelen
Rode kool . sperciebonen . andijvie
Wortelsla
Chocoladevla Of fruit
Dinsdag 13 september

IUppesoep
Spaghettischotel met tomatensaus en kaas
Bahmi gareng met pindasaus
Komkommersla
Yoghurtvla Of fruit
Woensdag 14 september

Tomatensoep
Pepersteak . tartaar . kotelette
Gek. aardappeIen
Spinazie . savoyekooI . snijbonen
Witte kool/paprikasla
Abrikozenvla Of fruit
Donderdag 15 september

Uiensoep
Portugees menu
Nasi goreng Sopa Portiguesa
Pindasaus
Bacalkan a Portiguesa
Aard. sla
Kroepoek
Atjar
Boca de Amendor
Yoghurt Of via
Vrijdag 16 september

Soep van de dag
Champignonburger' geb. vismet .
2 frankforters
Geb. aardappelen
Wortelen/ doperwten
Gem. sla
Appelmoes
Fruit
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berichten van de afdelingen

Bestemd voor aile afdelingen
• De buitenland-excursie van Van der Waals naar Dublin (Ierland) is voor elkaar_Er kan
worden ingeschreven tot 24 september voor deze reis, die duurt van 15 tot 22 oktober.
De kosten bedragen ongeveer fl. 225,-. Het vervoer is per trein en boot .
De intekenlijst is te vinden op het prikbord in de Van der Waals kamer NA 01.69 N-Iaag.
Op 13 september is er een Van der Waalslunch, waarin Harry Lintsen informatie zal geven
over stages bij de Fysikawinkel en De Naakte Wetenschap.
De lunch duurt van 12.45 uur tot 13.30 uur en de plaats is NA 2.49 N-Iaag. Voor aile
belangstellenden is er gratis koffie.

• Het college cultuur/iloso/ie van prof.dr.ir. E_ Schuurman vangt aan op donderdag
15 september a.s_ in zaal15a van het auditorium, 3e en 4e uur.
Het college is een keuzecollege voor studenten van aile afdelingen (kandidaats- en
ingenieursexamen).
Verschillende wijsgerige visies op de ontwikkeling van de moderne techniek komen aan
de orde . Dit jaar zullen we met name onze aandacht richten op de ehtiek van de techniek.
Daarvoor gaan we na hoe in verschillende wijsgerige stromingen gefllosofeerd wordt over
de verantwoordelijkheid van de mens voor de techniek. Vanuit de beantwoording van de
vraag naar de zin van de techniek zal op een aantal actuele ethische kwesties worden
ingegaan.

Bedrijfskunde
• Tussentijdse voordracht afstudeeronderzoek van J .G.P_Hofste
Onderwerp
: verbetering van een signaleringssysteem ten behoeve van het kwaliteitsbeheer in de prod uk tie van Koolfllmweerstanden_
: N.V_ Philips, HIG Elcoma
Bedrijf
: vergaderzaal C.17 , 9.00 uur
Flaats en tijd
: 13 september.
Datum
• Afstudeervoordracht van A.L.J_van Esch
Onderwerp
Bedrijf
Datum
Tijd en plaats

: het vormen van autonome fabricagegroepen in een machinefabriek.
: N.V. Philips Machinefabriek A2 te Acht
: donderdag IS september
: paviljoenC.17, 14.00uur.

• Keuzevak Ergonomie van de werkplek (1.722 .1)
Het vak wordt gestrekt gegeven in het najaarssemester 1977 op woensdagmiddagen van
13.30 - 15.30 uur_ Aanvang: 21 september. Totaall2 middagen, exclusiefpractica.
Flaats BS, paviljoen_ Studiebelasting: 3 SE.
Het keuzevak bestaat uit drie gedeelten:
I. Een introductie met een aanta! (vrijwillige) responsies die betrekking hebben op de
(verplichte) syllabus (1.722.1)_ Dit gedeeJte wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen. Er zal gelegenheid worden geboden voor een herkansing. Bij onvoldoende resultaat
wordt men uitgesloten van verdere deelname.
2. Een werkcollege waarin cases, excursies, voordrachten van/discussie met deskundigen
en literatuurbesprekingen aan de orde komen. Dit gedeelte wordt georganiseerd door
groepjes van twee studenten in overleg met de docenten.
Actieve deelname aan en aanwezigheid bij het werkcollege zijn verplicht. Tentamenbiefjes
voor aileen het theoretisch gedeelte (I) worden niet verstrekt, ook niet als het tentamen
met goed gevolg is afgelegd .
3. Een practicum waarin het gebruik van meetinstrumenten aan de orde komt en eenvoudige belastingmetingen worden verricht.
In totaal zal dit gedeelte drie middagen beslaan. Het practicum gaat volgens afspraak met
docentenen/of student-assistent in groepen van twee studenten. Ook het practicumdeel is
verplicht.
Inschrijving tot 15 september 1977 bij het secretariaat van de vakgroep Organisatiepsychologie, Marleen van Baalen, paviljoen U13, tel. 040 - 472493 (max. 20 deelnemers).
Desgewenst kunnen nadere inlichtingen worden verkregen bij :
R.J_ Foeken, paviljoen U42a, tel. 2291.
P.H_Paternotte, paviljoen U9 , tel. 2197.

• Er bestaat weer de mogelijkheid dit semester bij de Fysica Winkel stage te lopen.
Daartoe zijn een aanta! stageonderwerpen in voorbereiding, m.b.1.:
- verkeerslawaai;
- verkeersveiligheid;
- fabriekslawaai.
Men dient zich voor IS september op te geven bij Jos Smit (N-Iaag Na 99.11). Voor meer
informatie kan men terecht in het Natuurkunde en Samenlevingsbulletin en bij de Fysica
Winkel zelf.
Voorts wordt er 13 september een Van der Waalslunch gehouden waarin de ~tagemogelijk
heden bij Fysica Winkel en Naakte Wetenschap worden toegelicht. Voor plaats en tijdstip :
zie affiches.
• De reglementen van de po, K- en I-examens zijn gereed gekomen. Te verkrijgen op het
afdelingssecretariaat, NA 01.44_
De afdelingsgids 1977/1978 bevat veel oude maar ook veel nieuwe regelingen. In het verleden bleek de kennis van de door de afdeling gestelde regels en in ieder geval het naleven
ervan veel te wensen over te laten. Studenten, docenten en medewerkers van de afdeling
worden geacht deze regels te kennen en toe te passen_
Zoals op het college rooster en in de afdelingsgids te zien is, is het college Kernfysica
verschoven van het 4e naar het 5e semester. Tevens is een verandering gekomen in de z.g.
verplichte keuzevakken. De verzameling vakken waaruit men kon kiezen is vervangen door
een uit drie del en bestaande cursus waarvan het eerste deel behoort tot het P2-programma.
Zie de afdelingsgids 3.15 en 4.2, ook voor de overgangsregelingen.
Eind september/begin oktober zal de onderafdeling W&MW een bijeenkomit organiseren
voor allen die in dit cursusjaar iets met de cursus WM te maken krijgen, dus ook voor de
studenten die juist hun P2 behaald hebben. Op deze bijeenkomst wordt een 'gids' uitgereikt aan de aanwezigen. Verzuim dus niet deze bijeenkomst bij te wonen.
• Voor een mededeling over Algemene Relativiteitstheorie; zie bericht onder Wiskunde.

Werktuigbouwkunde
• Het eerste college 'Kleine Werktuigen' (4.503 .0) wordt gegeven op donderdag 15 september van 13.45 - 15.30 uur in zaal W-hoog 4 .125 .
Degenen die dit college willen volgen, maar op genoemd tijdstip verhinderd zijn, worden
verzocht dit te melden aan mej . Klander, W-hoog 3.113, tel. 5181.
• Met ingang van het najaarssemester J 977 begint voor tweedejaarsstudenten van de
afdeling Werktuigbouwkunde de nieuwe voorkandidaatscursus W + M.
Deze cursus is van geheel andere opzet dan de voormalige 'voorkandidaatscyclus'.
Voor aile studenten die in hun derde semester deze cursus gaan volgen, wordt een
voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd . Docenten van W + M zullen informatie geven
over de wijze van studeren, over het toetsen, etc.
Bovendien zal een studiehandleiding worden uitgereikt, die noodzakelijk is om de cursus
te kunnen volgen.
Plaats: GZ auditorium, datum en tijd: maandag 12 september, 10.45 uur.
• Keuzepakket Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen voor K2
AIle studenten die in nieuwe W-curriculum studeren, volgen de nieuwe voorkandidaatscyclus Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen zoals deze in het voor hen geldende
W-programrna is opgenomen.
Voor studenten, studerende in het oude W-curriculum, gelden de volgende regelingen:
I. Studenten, die met voldoende resultaat een tentamen van de oude cyclus Wijsbegeerte
en Maatschappijwetenschappen hebben afgelegd, volgen twee vakken uit het keuzecollegeprogramma van de nieuwe cyclus, aangevuld met extra literatuur.
2. Studenten, die met voldoende resultaat twee tentamens van de oude cyclus Wijsbegeerte
en Maatschappijwetenschappen hebben afgelegd, volgen een vak uit het keuzecollegeprogramrna van de nieuwe cyclus, aangevuld met extra literatuur.
3. Studenten, die nog geen tentamen met voldoende resultaat in de oude cyclus Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen hebben afgelegd, volgen op dezelfde wijze drie vakken.
In alle vakken dient men tent amen c.q. examen af te leggen. In de vakken van de oude
cyclus - zie studiegids 76/77 - bestaat injuni 1975 de laatste mogelijkheid om tentamen
c.q. examen af te leggen.
Het keuzecollegeprogramma van de nieuwe cyclus - dat men in het studiejaar 1978/1979
voor de laatste maal op deze wijze kan volgen - omvat de volgende vakken:

Najaar

Wiskunde
• Algemene Relativiteitstheorie (3.185 .0)
Gedurende het voorjaarssemester zal bij voldoende belangstelling dr. F_W_ Sluijter wederom
een college Algemene Relativiteitstheorie geven. Hen, die voornemens zijn dat college te
volgen, wordt dringend aangeraden gedurende het huidige najaarssemester het college
Tensorrekening (2.970.0) van prof.dr. J. Seidel te volgen (vrijdags Ie en 2e uur, auditorium
zaalI4).

Technische Natuurkunde
• Belangstellenden voor het college Molecuulfysica, bijzondere onderwerpen (3.520.0)
van prof.dr. N.F. Verster worden verzocht zich op te geven bij Therese-Anne van
Amelsvoort, kamer N-laag NA 01.84, tel. 4376.
Tevens worden zij uitgenodigd op dinsdag 13 september a.s. om 10.00 uur aanwezig te
zijn op .de kamer van prof. Verster, N-Iaag NA 01.S6 teneinde een datum en onderwerp
v~~r het college vast te stellen.
_. Colloquium van afdelingscolloquium
Spreker
Onderwerp
Datum en tijd
Plaats

: S.P_Lin
: Transient Viscous Flows About a Circular Cylinder
: vrijdag 16 september, 11 .00 uur
: W&S, zaaI A.

Dr. J.J.M. Bakker
Prof.dr. Ch.J.L. Bertholet
Dr. J.D. Sneed
Diverse docenten

: Taal als communicatiemiddel
: Problemen van ontwikkelingslanden
: Filosofie van de natuurwetenschappen
: Actuele economische problemen

Voorjaar
Prof.dr. H. den Hartog
Prof.dr. B.C. van Houten
Prof-dr. W_A.T. Meuwesel
Mevr.dr. M.L van Vonderen
Dr. A. Sariemijn

: Kwantitatieve economie
: Onderwerpen uit de sociologie
: Onderwerpen uit de sociale psychologie
: Logica

In deze vakken wordt in juni 1979 voor de laatste maal op deze wijze tentamen c.q.
examen afgenomen.
• Afdelingscolloquium op maandag 19 september om 16.00 uur in de grote collegezaal W.
Spreker: ir. A.M.e. Visser
Onderwerp: k1eine waterkrachtcentrales in Indonesia
Maandag 19 september zal ir. A.M.C . Visser een colloquium houden over het onderwerp
'k1eine waterkrachtcentrales in Indonesia'. De heer Visser is van maart 1974 tot maart
1977 werkzaam geweest aan de afdeling wtb van het Institut Teknologi Bandung, in het
kader van het inter-universitaire samenwerkingsproject Nuffic THD/E/T-S.
• Om eventueie drukte in het voorjaar te vermijden kan het Se semester-keuzevak
Lastechniek (Techn. Metaalkunde 0, no. 4.170.1) gedurende het gehele jaar op afspraak
worden gegeven.
Aanmelden, liefst in groepen van 4 of 5 man, bij J.H. Odendaal, W-hoog 98.123 of 9S.01.
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• Installaties voor de wannwatervoorziening en ruimteverwanning met behulp van
zonne-energie.
In het kader van het college Warmtetechniek B.O. (4.564.0, prof.ir. C.W.J. van Koppen),
zal in het komende najaarssemester het bovengenoemde onderwerp worden behandeld .
Voor het volgen van het college (13 uren) is een behoorlijke voorkennis van de fy sische
transportverschijnselen en met name van de warmteoverdracht vereist. Het college wordt
gegeven in zaal 02.10 in het gebouw W & S, en wei op woensdagmiddag van 15.30 - 16.15
uur, te beginnen 14 september a.s.
Belangstellenden worden verzocht zich vooraf te meld en bij ir. J.P. Simon Thomas,
tel. 2125.

• Introductiebijeenkomst voorkandidaatscursus W&Mw
Alle t~eedejaarsstudenten van de afdeling Elektrotechniek, die in hun derde semester de
nituwe voorkandidaatscursus gaan volgen, worden uitgenodigd voor een introductiebijeenkornst. Op deze bijeenkomst zal een toelichting op de cursus worden gegeven en de studiehandleiding worden uitgereikt.
Datum
Tijd
Plaats

: donderdag 15 september
: 10.45 - 11.30 uur
: auditorium - grote zaal.

Scheikundige Technologie
Elektrotechniek
• Het keuzecollege 5.070.0 'Capita Select a uit de Netwerktheorie' voor E-VII, wordt dit
najaarssemester 's maandags op het 3e en 4e uur gegeven in zaal 1.09 van E-hoog, aanvang:
maandag 19 september; en wei in twee gedeelten.
Docent voor het eerste deel (6 ochtenden) is ir. S. Tirtoprodjo, die zal spreken over het
onderwerp 'Een speciale realisatie van 3e- en 4e-orde RC-actieve laagdoorlaatmters'.
Het tweede deel (eveneens 6 ochtenden) wordt gegeven door ir. L.R.G. Versfeld, die zal
spreken over het onderwerp 'Netwerksynthese bij ·constante frequentie'.
• Practicum voor Elektromechanica I (5.390.3)
In oktober/november wordt een inhaalpracticum georganiseerd. Kandidaten die voldoen
aan de toelatingseisen en zich nog niet hebben opgegeven voor dit practicum kunnen tot
16 september alsnog voor dit practicum inschrijven op het secretariaat van de vakgroep
Elektromechanica.
Op 26 september zal het rooster voor dit inhaalpracticum via de publikatieborden worden
bekend gemaakt.
• Practicum Elektronische Bouwstenen
Studenten met diploma HTS-E zijn op grond van het raadsbesluit nr. 123.4 d.d.
1977 -06-13 niet meer vrijgesteld van het practicum Elektronische Bouwstenen (K I).
Deze bepaling is van toepassing op de studenten van de generatie 1976 en volgende.
• Afdelingscolloquium op 14 september
Spreker
Onderwerp
Plaats en tijd

: dr.ir. J.H. Blom
: het MHD blow-down experiment
: collegezaal EH - hoog, 16.00 uur.

Samenvatting
- De demonstratie van het enthalpieextractie van 20% gedurende minstens 10 seconden .
Oit betekent dat de gesloten systeem MHO generator bij een thermisch ingangsvennogen
van 5 MW een elektrisch vermogen van 1 MW aan de belasting moet leveren.
- Het besturen van de fysische processen die optreden in een gesloten systeem MHO
ge nerator met een ingangsvermogen van 5 MW thermisch en een werkingsduur van 10
seconden.
- Het verifieren van het model dat de werking van gesloten systeem MHD generatoren
beschrijft. Oit ten behoeve van het ontwerpen van toekomstige generaties MHD generatoren.
De ontwerpfase van het experiment is vrijwel afgesloten. Het experiment zal volgens de
planning aan het einde van 1978 in bedrijf worden gesteld. Het huidige contract met het
Ministerie van Economische laken loopt tot 31 december 1980, zodat een meetfase van
twee jaar wordt voorzien.
Het ontwerp van dit experiment zal worden besproken. De werking van enkele belangrijke
componenten zal nader worden toegelicht.

• AJgemene bekendmaking
Programrna- en roosterwijzigingen

Programma
In het kandidaatsprogramrna zullen m.i.v. het cursusjaar 1977/1978 met be trekking tot de
niet-technische vakken de navolgende wijzigingen worden ingevoerd.

1. Het college 0.500.0 InIeiding tot de Economie en Sociaal Recht wordt vervangen door
het college 0.934.0 Actuele Economische Problemen.
Oit college wordt in het najaarssemester gegeven op maandag het 3e en 4e uur.
2. Het college 0.400.0 InIeiding tot de Sociologie wordt vervangen door het college
0.936.0 Onderwerpen uit de Sociologie.
Oit college wordt in het voorjaarssemester gegeven.
Voor de studenten die op of na 04-07-1977 het propaedeutische diploma hebben behaald
of zullen behalen ziet het programma er als voIgt uit:
a. verp/icht
0.520.0, Technische Economie - T V, donderdag Ie en 2e uur.
b. een yak kiezen uit:
1.322.0, In!. tot de Organisatiekunde - T III , dinsdag 3e en 4e uur en
0.934.0, Actuele Economische Problemen - T V, maandag 3e en 4e uur.
c. een yak kiezen uit:
0.150.0, In!. tot de Wetenschapsmethodologie - T V, vrijdag 3e en 4e uur en
0.936."0, Onderwerpen uit de Sociologie - T IV.
De studenten die voor 04-07-1977 het P-examen hebben behaald en reedshet college
0.400.0 InIeiding tot de Sociologie en/of het college 0 .500.0 Inleiding tot de Economie en
Sociaal Recht, hebben gevolgd en nog geen voldoende tentamen resultaat hebben behaald,
worden in de gelegenheid gesteld om tot en met de examenperiode van juli 1978 tentamen
af te leggen in beide vakken.
lndien in juli 1978 nog geen voldoende resultaat is behaald, dient men de colleges uit het
programma van na 04-07-1977 te volgen.

Rooster
In verband met bovenstaande vinden tevens de navolgende roosterwijzigingen plaats;
College 3.710.0 InIeiding Meten op vrijdag 3e en 4e uur Rekencentrum zaal 1
College 6.311.0 Kinetiek van Reacties in de Gasfase op donderdag 3e en 4e uur Castor.
• Practicum Fysische Technologie en loutlijn 6.611.3, najaarssemester 1977
In het najaarssemester 1977 zal in de volgende perioden FTO-practicum en zoutIijn
gegeven worri.en.
FTO-practicum

: dL 4 oktober t/m vr. 14 oktober
dL 15 november t/m vr. 25 november
: rna. 7 november en di. 8 november

• Voor een mededeIing over Algemene Relativiteitstheorie; zie bericht onder Wiskunde.

loutlijn

• Stagevoordracht op donderdag 15 september

Aan het FTO-practicum, dat als blokpracticum gegeven wordt, kunnen per blok maximaal
9 koppels (dat zijn 18 practicanten) deelnemen.
Inschrijving voor beide practicumonderdelen geschiedt uitsluitend op vertoon van de door
de studentenadministratie geparafeerde practicumkaart.

Spreker
Onderwerp
Uitgevoerd bij
Tijd
P1aats

: M.T.L. Boer
: theoretische beschouwingen over modulatie van een kleuren-televisiesignaal
: ing. G.P. Heijsdijk (vakgroep EEB) en ir. J.J. Veldhoven (vakgroep EEB)
: 16.30 uur
: zaal 1.08, E-hoog.

• Stagevoordracht op vrijdag 16 september
Spreker
Onderwerp
Uitgevoerd bij
Tijd
Plaats

: A.C.M. de Visser
: integrerende fotometers
: prof. J.B. de Boer (vakgroep bijzondere leerstoel der verlichtingskunde)
drs. A.J.F. Rutten (vakgroep bijzondere leerstoel der verlichtingskunde)
: 14.00 uur
: zaal 1.08, E-hoog.

• Stagevoordracht op maandag 19 september
Spreker
Onderwerp
Uitgevoerd bij
Tijd
Plaats

: P.J .0. Sorber
: het ontwerpen en realiseren van een Eyemarker video patroon generator
: ing. P.H.A. v.d. Putten (vakgroep digitalesystemen)
prof.ir. A. Heetman (vakgroep digitalesystemen)
: 14.00 uur
: zaal 9.04, E-hoog.

• Vakgroep ER, Practica EPIV
Verslagen van het practicum regeltechniek (91-92-93) over het voorjaarssemester 1977
kunnen vaar I oktober 1977 worden afgehaald bij AJ.W. Sweep EH 2.06.
Niet afgehaalde verslagen worden na I oktober a.s. vemietigd!
Verslagen van de proeven analoog rekenen (94 en 95) tot en met voorjaar 1976 kunnen
tijdens de practicummiddagen worden afgehaald bij de student-assistent in de practicumzaal (EH 4.05). Niet afgehaalde verslagen worden na I oktober a.s. vemietigd!
Diegenen voor wie geen plaats is gereserveerd in het rooster en die toch in het najaarssemester 1977 (een dee I van) de proeven 91 t/ m 95 moe ten doen, dienen er voor te
zorgen dat afspraken hierover tijdig worden gemaakt met de betreffende student-assistent.
In verband met de krappe toewijzing van student-assistentschappen zal er aan 't eind van
en na het semester geen ruimte zijn voor Inhalers.
• Het college Transmissie van Infonnatie (docent: J. v.d. Plaats) zal op dinsdag 13
september niet worden gegeven.

Men kan zich vanaf heden dagelijks tussen 9.00 en 11.00 uur inschrijven bij de practicumleider, FT-hal, kamer 1.10.
Sluitingsdatum voor inschrijving:
a. voor het FTO-practicum in oktober: vrijdag 23 september
voor het FTO-practicum in november: vrijdag 4 november
b. voor de zoutlijn: vrijdag 14 oktober
Aanmelding is uiteraard niet meer mogelijk indien vear de bovengenoemde sluitingsdata
het blok resp. de zoutlijn volgeboekt is. V~~r de zoutlijn is het vereiste minimumaantal
deelnemers: 15. Maximaal: 18 deelnemers.
NB: inschrijving voar de zoutlijn is weer mogelijk in het voorjaarssemester 1978.
• Werkcollege Massaspectrometrie (6.514. 1)
Belangstellenden voor het werkcollege Massaspectrometrie van dr.ir. P.A. Leclercq worden
verzocht zich vaer 24 september aan te melden bij de secretaresse van de vakgroep
Instrumentele Analyse, tel. 3026.
Een orientatie-bijeenkornst zal plaatsvinden op dinsdag 27 september om 13.30 uur in het
colloquiurnzaaltje SH 2.10, alwaar onderwerpen gekozen kunnen worden.
• Overgangsregeling Lv.m. het vervallen van het eindcijfer voor het vak Algemene Chemie .
Bij besluit van de examencommissie voor Algemene laken dd. 05-04-1977 is met ingang
van de propaedeutische examenzitting van juli 1977 de eindbeoordeling voor het vak
Algemene Chemie vervallen.
Voor de vakken Werkgroepen Algemene Chemie (A.C. I) en Basisbegrippen in de Chemie
(A.C. II) worden nu twee afzonderlijke cijfers gegeven.
Voor de studenten van de generatie 1976 en die van de generaties voor 1976 met een
ontheffing van de P-regeling, geldt nu nog, dat zij die bijv. v~~r het tentamen A.C. I een
cijfer 7 of hoger hebben behaald en voor het tentamen A.C. II ~en cijfer 5, dit laatste
tentamen niet opnieuw behoeven af te leggen.
Tevens geldt de regel dat ook het tentamen A.C. I niet opnieuw behoeft te worden afgelegd indien voor A.C. I een cijfer 5 en voor A.C. II een cijfer 6 of hoger is gescoord.
• Het keuzecollege Capita Selecta (6 .624.0) van prof. Thijssen zal dit jaar de 'unit
operation' drogen als onderwerp hebben. Orogen komt in aile takken van de procesindustrie voor en wordt daar op grote schaal toegepast.
Het college zal op woensdag het 2e en 3e uur gegeven worden in het colloquiurnzaaltje
van de vakgroep Fysische Technologie. Het eerste college vindt plaats op 7 september a.s.
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Bouwkunde
• Tussencolloquium
Op vrijdag 16 september zal F. Jongen een tussencolloquium houden met als onderwerp:
Een onderzoek naar de relatie ontwerpen·uitvoeren.
· de ontwikkeling van het bouwwerk 'Schedeldoekshaven' van ontwerp tot uitvoeren
· passingsproblemen bij gevelelementen.
I'laats : HG 2.81
Tijd
: 14.00 uur.
• Eindcolloquium
Op vrijdag 30 september zal Hans Alma een eindcolloquium houden met als onderwerp:
Voetplaten onder stalen kolommen.
Plaats : HG 2.47
Tijd
: 15.30 uur.

Erasmus Universiteit:

Deel personeel zomaar afwezig
Quod Novum, het weekblad van de Erasmus Universiteit publiceert in het
nummer van 31 augustus de resultaten van een 'onderzoek' dat het Vrije Volk
onder 240 academicie van Erasmus heeft ingesteld.
'Op de Erasmus Universiteit is een groot aantal hoogleraren en wetenschappers zonder duidelijke reden afwezig', zn meldt het in Rotterdam toonaangevende dagblad het Vrije Volk.
Het onderzoek komt erop neer, dat
op een maandag in juni een verslaggever door de hoogbouw op Woudestein is rond gegaan en de aanwezigen heeft geteld. Daaruit bleek dat
de helft van de 240 academici inderdaad aanwezig was. Van de nietaanwezigen is nagegaan of anderen
wisten waar ze waren. Van de 58
hoogleraren bleken er op die maandag 24 op de universiteit te vinden,
aldus HVV, twaalf hadden vrijaf,
waren ziek of bezochten symposia.
Van de 22 overigen kon niet worden
gezegd waar ze op dat ogenblik
verbleven.
Het Vrije Yolk bericht verder dat
het college van bestuur heeft geprobeerd het onderzoek te verijdelen.
De kran t schrijft: 'Onze conclusie:
de Rotterdamse universiteit functioneert slechts voor de helft. Hooguit
46 procent van de 240 door ons
geenqueteerde wetenschappers bleek
aanwezig. En dat het college van
bestuur niet gelukkig is met deze
situatie, maar nog minder gelukkig
is met de manier waarop de vuile
was wordt buiten gehangen, bleek
uit een brief. Het Vrije Yolk werd

gesommeerd het onderzoek onverwijld te staken'.
Nadere informatie leert dat een van
de hoogleraren aan de economische
faculteit, prof.drs. C. van Eijk, bij
het college van bestuur zich in mei
erover had beklaagd dat hij zonder
voorafgaande mededeling door een
medewerker van Het Vrije Yolk, een
student economie aan de faculteit,
was benaderd in het kader van dit
onderzoek. Daarbij had deze medewerker te kennen gegeven dat het
college van bestuur toestemming
had verleend v~~r dit onderzoek.
Drs. Oldenhoff, ondervoorzitter van
het college, heeft in een gesprek met
de medewerker van Het Vrije Volk
duidelijk gemaakt dat van toes temming geen sprake kon zijn. Later is
dat in een brief nog eens bevestigd.
Het college schrijft de medewerker
van HVV dat het er niet in kan toestemmen 'dat u binnen de universitaire terreinen activiteiten als de
onderhavige ontplooit zonder dat
het college dat weet en daar toestemming toe heeft gegeven'.
Overigens heeft het college van
bestuur er geen behoefte aan com-

TH verloedering

mentaar op de verslaggeving van Het
Vrije Yolk te geven. Wei is men, op
verzoek van staatssecretaris Klein
bezig met het ontwerpen van een
regeling ten aanzien van de aanwezigheid van het person eel. Een taakgroep van het ministerie heeft daar
indertijd al materiaal voor aangedragen, op basis waarvan aile universiteiten zich nu beraden over concrete
maatregelen, die in overleg met aile
betrokkenen tot stand moe ten
komen.
Uit het onderzoek van het HVV valt
af te leiden dat de afwezigheid van
wetenschappers het grootst was op
de sociale faculteit: slechts een
kwart van de ·vijftig wetenschappers
was aanwezig, zeventien procent
was niet-aanwezig wegens ziekte,
vakantie of congresbezoek, meer dan
de helft bleek zonder ach terhaalbare
reden afwezig, zo meldt het
Rotterdamse dagblad. Bij de juridische faculteit bleek veertig procent
niet te achterhalen. De economische
faculteit kwam er het best van af:
daar gold voor 32 procent geen verklaring voor hun afwezigheid.
HVV heeft ook getracht een verklaring te vinden voor de veelvuldige
afwezigheid van het wetenschappelijk personeel. Theo van Diem, directeur van de juridische faculteit, zegt
desgevraagd dat het grote ruimtegebrek ertoe leidt dat velen een
kamer met meer mensen moeten
delen, met als gevolg dat de concentratie op het werk bar lastig wordt.

ander nieuws

,

Reaeties worden binnen
een week ingewaeht via het formulier
·1 ntern sollieiteren:
Ook kunnen tevoren informaties worden
ingewonnen bij de
vertrouwensman, 1st 5225, en bij de in de
advertenties genoemde informatie·adressen.
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Afde/ing der Scheikundige
Technologie
Vakgroep Chemische Technologie

Jong scheikundige (drs.of ir.)
(V 3385)
Taak:

De funclionaris lal wetenschappelijk
onderzoek verrichten op het gebied van
de Fischer Tropsch reacties, in het bijlon·
der met betrekking tot de vorming van
olilinen uit CO en H2.
Speciaal lal aandacht besteed worden aan
bepaalde stappen van het reactienetwerk
dat leidt tot de vorming van een mengsel
van kleine olifinen en paraffines.
Dit onderzoek maakt dee I uit van het
energiegelieerd onderzoek dat binnen de
SON·werkgemeenschap voor Katalyse
wordt verricht.
Vereist:

Scheikundig ingenieur of doctorandus in
de chemie met kennis en belangstelling
voor katalyse en technologie.
Goede experimentele vaardigheid.
Aanstelling zal geschieden in een tijdelijk
dienstverband met de Nederlandse Organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk Onder·
zoek (ZWO) voor een periode van 3 jaar,
in het wetenschappelijk ambtenarenrangen·
stelsel.
In forma ties:

· betreffende de functie: prof.drs. H.S. van
der Baan, tel. 3579.
· betreffende de arbeidsvoorwaarden:
P.Z., H.A. Grote, tel. 5262.

Afdeling der Scheikundige
Techn%gie
Vakgroep Anorganische Chemie

Heren horloge gevonden
Di t horloge is gevonden in het toilet
in de bunker/studentencentrum op
vrijdag 26 augustus. De eigenaar kan
het terug krijgen als hij/zij contact
opneemt met mij. Ik ben te bereiken
per telefoon van 12.30 tot 13.30
uur op de Van der Waalskamer

(47) 4379.
Petra van Zutphen

Mededelingen ESMG:

Het TH-terrein binnenriidend bii de Insulindelaan (ziide Karpendonkse Plas) treft de
bezoeker dil haast onleesbare richtingbord aan.

interne vacatures

a. de koorrepetities zijn hervat.
Ze staan o.l.v. onze dirigent Nigel
Durrent. Uitbreiding van het koor is
nog steeds gewenst, het niet kunnen
zingen is geen bezwaar.
Kom je ook? Maandagavond om
18.00 uur in de ESMG-kamer is er
een repetitie.
b. op 19 september zal een algemene
vergadering belegd worden; alle
belangstellenden zijn van harte welkom. Op deze avond zullen o.a. de
nieuwe activiteiten aan de orde
komen alsmede het vormen van
nieuwe ensembles.
Wil je graag samenspelen al dan niet
onder leiding, dan verwachten we je
19 september om 20.00 uur op de
ESMG-kamer (boven Demos).

Jong scheikundige (drs. of ir.)
(V 3386)
Taak:

De lunctionaris lal wetenschappelijk
onderzoek verrichten op het gebied van
de heterogene katalyse; in het bijzonder
de vorming van aromaatrijke koolwater·
stofmengsels uitgaande van methanol,
ethanol e.d., met behulp van speciale
zeolieten.
Dit onderzoek maakt deel uit van het
energiegelieerd onderzoek dat binnen de
SON·werkgemeenschap voor Katalyse
wordt verricht.
In het werk spelen de synthese en karakte·
risering van de benodigde zeolieten en het
onderloek van hun katalytische eigenschappen met behulp van modelreacties een
gei"ntegreerde rol.
Vereist:

Scheikundig ingenieur of doctorandus in
de chemie met kennis en belangstelling
voor anorganische chemie en katalyse,
Goede experimentele vaardigheid.
Aanstelling zal geschieden in een tijdelijk
dienstverband met de Nederlandse Organi·
satie voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek (ZWO) voor een periode van 3 jaar,
in het wetenschappelijk ambtenarenrangen·
stelsel.
Informaties:

· betreffende de functie: dr.ir. J.H.C. van
Hooft, tel. 3069 of 3078.
· betreffende de arbeidsvoorwaarden:
P.Z., H.A. Grote, tel. 5262.

.

th·berichten

mensen

• Vrijdag 2 september jl. vierde
Tonnie Brouwers, hoofd van het
bureau Biomedische en Gezondheidstechniek, in kleine kring het feit dat

hij 25 jaar in overheidsdienst was.
Die kring bleek overige ns niet zo
heel klein; vele tientallen TH-collega's en vrienden spoedden zich op
de bewuste vrijdagmiddag naar
W-hoog waar Tonnie, die al II jaren
hogeschoolleven achter de rug heeft,
veel warme gelukwensen in ontvangst
mocht nemen.

the
09-09
12-09
16-09

20-09
26-09
30-09

Nieuwe uniformen bewakers
'Mtekb'ad voor personeelsleden en studenten

07-10

van de th eindhoven

verschijnt elke vrijdag;
in de vakanties onregelmatig

promotie ir. J. H.C. Cappus
Hogescho~raadsvergaderjng

P-examenvergadering afdeling E
P-examenvergadering afdeling T
K-examenvergadering afdeling N
promotie ir. T. L. Wei zen
Hogeschoolraadsvergadering
Pl- en Pzexamenvergadering afd. N
Intreerede dr. R. Metselaar (afd. T)
P-examenvergadering afdel ing Sdk

10-10

Hogeschoolraadsvergadering

14-10

Promotie diph.phys. J.H. Dautzenberg

P-, K- en I-examenvergadering onderaldeling Wsk
1&12

redactie

I-examenvergadering onderafdeling Wsk

17-10 5tudiekeuze-voorlichtingsdag V.W.O. leerlingen

harry de bot
jan ummels
joop van dongen (medewerker)
brugt groenevelt (medewerker)

18-10 5tudiekeuze-voorlichtingsdag V.W.O.leerlingen

vormgeving en druk
reproduktiedienst th eindhoven
de foto's in dit blad zijn, tenzij anders
vermeld, afkomstig van de fotografische
dienst van de t.h.e. (c.t.d.)
redactie - adres
bureau pers en voorlichting
technische hogeschool eindhoven
W-haI1 .28
postbus 513
eindhoven
tel. (040-47) 2551/2441/2278

toezending aan werkstudenten:
bureau centrale studentenadministratie;
hoofdgebouw, B.12; tel. (040-47) 2509;
interne bezorging:
bewakingsdienst, hoofdgebouw: tst. 2097
toezending aan gepensioneerde th-medewerkers:
dienst personele zaken ; W-hoog, tst. 5242
overige aangelegenheden:
redactie-adres (zie hierboven)

lezersbrieven voor de rubriek 'open
opinies' (jngezonden stukken) worden
geplaatst als ze kort en zakelijk zijn.
aile kopij dient te zijn voorzien van de
naam en eventueel het telefoonnummer
van de afzender.
bij overneming van artikelen uit dit blad,
gelieve duidelijk te vermelden :
'overgenomen uit th berichten, weekblad
van de technische hogeschool eindhoven'.

interne vacatures
Onderafdeling der Wijsbegeerte en
Maatschappijwetenschappen
Vakgroep Gedragswetenschappen i.o.

(V 3336)

Taak:
het verrichten van secretariaatswerkzaamheden ten behoeve van de vakgroep.

Sinds een paar weken [apen steeds meer bewakers en bades rand in een nieuw unifarm.
Het aude zwarte umfarm heeft plaats gemaakt vaar een meer spartieve uitrusting, die
daar de betrakkenen zelf is uitgekozen: een blauw jasje, grijze braek en rode strapdas.
Nag niet aile 33 partiers en bodes hebben hun nieuwe autfit a/ ontvangen; eerst maet het
aude unifarm warden opgesleten. Giel van Raaijen (buitenbade) en Car van Empe/ (bewaking) met tussen zich in 'ijzeren Hein' shawen de nieuwe unifarmen.

lichamelijke
vorming en sport
Zaalvoetbal-competitie
Begin oktober starten we weer met
dit grootse TH-breed tesport evenement. Maximaal 66 teams, verdeeld
over 4 klassen, kunnen deelnemen
aan deze competitie, die gaat duren
tot april 1978.
De wedstrijden worden gespeeld in
het Studentensportcentrum; over
het algemeen tussen 12.00 en 14.00
uur.
De teams geeindigd in de I e, 2e of
3e klasse zijn bij inschrijving zeker
van een plaats in hun klasse. Nieuwe
teams, en zij die geeindigd zijn in de
4e klasse , worden indien nodig via
loting al of niet geplaatst.
Inschrijving a raison van f 7,50 bij
de portier van de Sporthal en tot en
met donderdag 22 september a.s.

Deze werkzaamheden houden onder meer
in:

- het verzorgen van de correspondentie van
de groepsleden;
- het verzorgen van het archief;
- het verrichten van typewerkzaamheden ;
- het aannemen van telefoongesprekken en
het ontvangen van bezoekers.
Opleiding:
bij voorkeur op MAVO/HAVO-niveau.
Rang en salaris:
aan de functie is een maximale bezoldiging
van f. 2.101,- per maand verbonden, in de
rang van administratief ambtenaar C2,
schaal 32.
In forma ties:
- betreffende de functie: de heer B. Zwama'
toestel 2189;
- betreffende de arbeidsvoorwaarden: P.Z.,
H.A. Grote toes tel 5262.

K-examenvergadering aldeling T

20-10
21-10

I-examenvergadering afdeling S
I-examenvergadering afdeling N

24-10
25-10

Hogeschoolraadsvergadering
Promotie ir. J. W. 51otboom

2& 1 0
27-10

I-examenvergadering afdeling T
I-examenvergadering afdeling Sdk
I-examenvergadering afdeling E

28-10

Promotie ir. Th.F.J. Lenssen

01-11
J4-11

Promotie ir. S.M.P. Mutsers
K-examenvergadering afdeling Sdk

14-1·1

kopij
dient (getypt) een week voor de verschijningsdatum (vrijdags 17.00 uur) in het
bezit van de redactie te zijn.
advertenties worden niet opgenomen.

19-10

11-11

administratie en bezorging

Vakgroepssecretaresse
halve dagen n.m.

agenda

Extra dag conditietraining
op muziek
Het conditietraining-programma in
het TH-sportcomplex, dat er in grote
lijnen net lo uitziet als het voorgaande jaar, kent met ingang van deze
week een belangrijke uitbreiding:
iedere donderdag 'tussen' de middag
kunnen trimmers een half uur
conditietraining op muziek doen.
De dinsdagmiddag, die afgelopen
jaar druk bezocht werd, blijft bovendien voor hetzelfde doel gereserveerd ,
zodat men nu tweemaal per week
tussen 12.45 en 13_15 uur in de
sporthal terech t kan voor een half
uur muzikale conditietraining.

Zaalhockey-competitie
van start
Naar aanleiding van de opgedane
ervaringen en het redelijke succes in
het af.'~elopen jaar, wit de hockeyclub ook dit jaar weer een zaalhockeycompetitie organiseren op de woen5dagavond , tussen 21.00-23.00 uur.
Elk team dat zich wil opgeven kan
bestaan uit lOwel dames als heren,
geoefende- also ok niet geoefende
speelsters of -spelers. Een team moet
bestaan uit minimaal zes mensen
waarvan cen keeper en een speelster
of speIer die in staat is de fiuit voor
minimaal Y, uur (dezelfde avond als
het team zelf speelt, echter tijdens
een andere wedstrijd) te hanteren.
De contact-persoon kan haar/ zijn
team opgeven bij de portier van de
sporthal tegen een beta ling van f 3,en het opgeven van de sportkaartnummers van aile deelnemers.
Sluitingsdatum is: 30 september
1977.
Voor verdere informatie: Max de
Vries, Ho ogstraat 71, Eindhoven en
Robert Eijkemans, Rochusstraat 14,
Eindhoven. Tel.: 020 - 110053.

~

agenda

12-09 5G-Actueel
13-09

14-09

15-09

1245 uur, GZ. film : Punishment Park
20.00 uur, GZ, lezing : Doad-gewoan,
prof,dr. R.F. Beeding
11 .45 uu r, S2, luisteren naa r votksmuziek. lazing: Ate Doornbosch
11.45 uur, GZ,lezing : Consument,
slaaf of koning. drs. H.W.C. v.d. Hart
20.00 uur, GZ, lu is ten naar volksmuziek. optreden: Coby Schreyer en

Hutspot
13.30 uur, collegezaal 14a. Spat-Ies:
Pierre 8all ings

Tentoonstellingen
Vanaf 13 september tIm 5 oktober hal hoafd-

gebouw'5port-Blik·.

Afscheidscollege prol.dr. G.A. Veldkamp
londeraldellng Wsk)
Intreeredeprol.drs. C.W.w. v. Lohu lzen
laldeling B)
Hogesch 001 raadsvergaderi n9
K-examenvergadering afdeling Sdk

15-11

Promotie ir. J.M. F. van Dijk

18-11
25-11

Promotie ir. J.E. van Aken
K-examenvergadering afdeling N

26-11
02-12

Hogeschoolraadsvergadering
afscheidscollege prol.dr. H. Bremmer
laldeling E)

12-12

Hogeschoolraadsvergadering

14-12

I-examenvergadering aldeling T
'-examenvergadering aldeling Sdk

15-12

Eerste Halstiezing

16-12

I-examenvergadering afdeling N
I-ex amenvergadering afdeling B

19-12

Hogeschoolraadsvergadering

16-02
13-04
15-06

D-diplorTl&uitreiking aldeling B
D-diploma-uitreiking aldeling B
D-dlploma-uitreiking aldeling B

De Vrije Academie - SKVE
Onder de naam 'De Vrije Academie'
vat de Stichting voor Kunstzinnige
Vorming Eindhoven SKYE haar
cursussen samen. Cursussen voor
jongeren vanaf J 7 jaar en voor volwassenen. Cursussen op het gebied
van beeldende expressie, beweging
en dans, drama, foto, film , video en
bandrecorder. Er zijn basiscursussen
waarbinilen een algemene orientatie
mogelijk is.
Daarnaast de meer gerichte cursussen, als je j e voorkeur al hebt
bepaald. De SKYE organiseert een
informatieavond , eveneens op 15
september, maar dan's avonds om
20.00 uur in haar ruimte aan de
Stratumsedijk 57.

Ter inzage
Awards for Postgraduate Study
Overseas. Scholarships, fellowships
and grants for study leave open to
Australians for study overseas.
Postdocorate Fellowships, for
applied research in science and
engineering in Norway.
The British Council. Short courses,
1977-1978.
Stichting IIASA-Nederland .
1977 Photovoltaic Solar Energy
Conference 27-30 september in
Luxemburg.

Openingstijden kas
Met ingang van maandag 12 september zijn de kasuren 's middags van
14.00-16.30uur.

