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,',~ .':: " Ook in Eindhoven .... ".: . 
tekort aan kamers 

Er komt voor veertig studenten een noodvoorziening aan de 
Don Boscostraat. In zeven schoollokalen is plek voor achten
twintig kamerzoekende eerstejaars, Verder worden in het 
gebouw waar vroeger het instituut voor slechthorenden St. 
Marie gevestigd was, nog eens twaalf nieuwelingen onderge
bracht. Oat gebouw is vorig jaar al verbouwd, Het biedt 
woonruimte aan twee en negentig kamerbewoners, Enkele 
leegstaande en minder bruikbare ruimten worden nu voor 
tijdelijk bewoning aangepast. Over de noodopvang is dinsdag 
met de gemeente een principe-overeenkomst bereikt. 

Walter van Hulst 

In de meeste universiteitssteden 
is dit jaar het tekort aan 
betaalbare kamers flink geste
gen, Vooral in Utrecht, Leiden. 
Delft Maastricht en Wageningen 

lijkt het onmogelijk om aile eer
stejaars tijdig aan een kamer te 
helpen , In Leiden zijn hotels 
afgehuurd en leveren makelaars 
lege panden voor noodopvang, 
Op enkele plaatsen zoals bij
voorbeeld Wageningen. worden 

studenten in caravans onderge
bracht. 
In Eindhoven was het al weer 
enkele jaren geleden dat er 
sprake was van een tekort tijdens 
de septemberpiek, De Pieter 
Zuidkampkazerne in Zeelst (Veld
hoven) is eens als noodopvang 
gebruikt en ook werd een school
gebouw aan de Hubertusstraat 
daarvoor gebruikt, Maar de laat
ste jaren kon de instroom aan het 
begin van het studiejaar toch 
redelijk verwerkt worden, Dit jaar 
blijkt Eindhoven echter ook tot de 
prableemsteden te horen, Bureau 
kamervoorzieningen van de 
Stichting Studentenvoorzieningen 

(Vervolg zie pag, 4) 

,' <3 Eerste intraslag 
vaar Hajraa 
Afgelopen maandag ging de jaar
lijkse introweek van start. Zo'n 
1250 nieuwelingen maakten deze 
week kennis met de TUE, Ze 
worden daarin bijgestaan door 
driehonderd begeleiders en orga
nisatoren, Het definitieve aantal 
inschrijvers zal naar verwachting 
oplopen tot rond 1400, Oat bete
kent, na de 1250 eerstejaars in 
1985, opnieuw een record 
Voor de eerste stunt tijdens de 
intra zorgde volleybalvereniging 
Hajraa, Zij slaagde erin om vlak 
voor het welkomswoord van rec
tor Frits Hooge met een heuse 
R4 het auditorium binnen te 
komen rijden, 

Deze week: 
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Wanen ' 
Naast ondermeer eten, drinken " 
en slapeo' is .Woneneen vande : 
essen1iele behoeften van de 
mens, Dus oak van studenten, 
De manier van wonen, heef! 'alfes 
te maker: .me~ het welzijn et) k1'ln 
een sterke invlbed hebben op de 
studie, " " 
De manier vanwonen vansfu~ 
denten .kri)gt in dit eerste ' . .' 
van Cursor veel aandacht.De ' 
prOblematiek' van de kciinern66d 
is onderwerp vanhet h,-"nfrl",rt;il/"I 

Daarnaasf'ih' hetbla'd 
na's meningen en . i 
bewoners van' ,Boutenslaa'n 
komen aan hetwoordoppag. ·4 .. · 
De woontoren aan deBoutensc 

laan is de oudste studeintenflai . 
van Eindhoven .. Op pag 5 h.et' 
verslag vari een'gesprek bije¢rr., 
studentenhuis. waar de bewoners 
het onderling lO 'goedkuhnen • 
vinden dat erz.e!fs ee(1 , o.orja~n 
een kat probleemloos kunnen :' 
samenleven. Up pag.' 6 de :: .... 
mening van een,aantalhospita's, 
Cursor vond 'no'g een:. . 'OlF:' 
derwetse moeders' en oeIUIS1:erGIS. 
dat het verhuren van ka'rriers ortr 
diverse redenen ' r.ninder aar:itrek~ ; 
kelijk geworden' is.·De spoorst\:!" ' 
dent komt uitgebreida'atl'bpdbp : 
pag. 7. Een op de drie.rUE
studenten woont thuis en Cl~I~~"'i·"' ·. 

en Joos Caris Ziiri aaa'r: 
voorbeelden vanTol slot h""TI,-,,,,I _ 
ook Theo zich met de problema" .. 
tiek (pag. 2) . . , : :,. : 0;:' ' " 
Verder in dit nummer: 

hoe en -waar . 



Honderd vrouwen bij pre-intro 
Woensdag 13 en donderdag 14 augustus waren er honderd 
vrauwelijke eerstejaars op de Technische Universiteit (TU) te 
gast voor de pre-intra. 
Oit is een speciale introductie voor vrauwen voor de algemene 
intra. De bedoeling is dat de vrauwen, die nog steeds een kleine 
minderheid vormen op de TU, elkaar leren kennen. Oaardoor 
zouden ze minder snel afvallen door gebrek aan contacten. 

Elly Jeurissen 

Behalve dat de vrouwen met 
elkaar kennis kunnen maken tij
dens die twee dagen, worden ze 
ook al een beetje wegwijs ge
maakt op de universiteit. Ze 
worden ook voorbereid op de 
positie die ze tijdens hun studie 

zullen innemen, die van een 
kleine minderheid. Verder wordl er 
ook een beeld gegeven van de 
positie van vrouwelijke ingenieurs. 
Daarvoor werd er een forum ge
organiseerd waarin vijf afgestu
deerde vrouwen zitting hadden. 

Vrouwen bezig met een practicum tijdens de pre-intro 

Deze vrouwen hebben allemaal 
een baan, bij overheid of bedrijfs
leven. 
Andere jaarlijks terugkerende 
onderdelen van het programma 
zijn een info-uur, een prakticum, 
een carrierespel en een sport
tournooi. 
Tijdens het prakticum komen de 
vrouwen in aanraking met ver
schillende soorten apparatuur en 
gebruiken ze gereedschap. Uit 
onderzoek is naar voren gekomen 
dat ze op dit punt vaak een 
achterstand hebben op mannen. 
Het carrierespel is een spel 
waarbij vragen gesteld worden in 
de trant van: Je gaat techniek 
studeren. In de omgeving krijg je 
reacties varierend van 'wat goed 
voor een meisje' tot 'dat is niets 
voor een meisje'. Hoe reageer je? 
Aan de hand van deze vragen 
bedenken de meisjes vragen voor 
de forumbijeenkomst. 
De meeste deelneemsters toon
den zich enthousiast. Enkele reac
ties waren: 'Ik vind het heelleuk. 
Eerst had ik niet willen kamen, ik 
kon me niet voorstellen waar het 
goed voor zou zijn. Nu zie ik dat 
het toch nodig is.' En: Vrouwen 
die niet geweest zijn hebben wat 
gemist'. 
Sommige deelneemslers zeiden 
vooraf gedacht te hebben dat ze 
tegen mannen opgezet zouden 
worden. Maar dat, zo stelden ze 
nadrukkeli jk, gebeurt gelukkig 
niet. 

i' -

Kamernood 
De jaarlijkse diffuse berichtgeving 
over de kamernood voor studen
ten staat garant voor heel wat 
sterke verhalen. Waar of niet 
waari 
Zo hoorde Theo onlangs van 
twee studenten, die ergens in 
Eindhoven een kamer deelden. 
Siapen mocht, studeren ook, als 
het maar niet hardop gebeurde. 
Zich wassen kon echter niet; 
mocht zelfs niet, want dan werd 
het wonen te duur. Eenmaal per 
week vertrokken de jongelui dus 
maar naar het zwembad. Het 
schijnt zelfs te zijn gebeurd dat ze 
door bekenden in de Oommel zijn 
aangetroffen. Oat laatste neemt 
Theo met de nodige korrels zout. 
Of het moeten nog studenten zijn, 
stammend uit de jaren zestig. 
Over die tijd valt immers zoveel 
te zeggen. Morgen komt altijd 
terug, gisteren nooit. Theo laat 
het daar dus maar bij. 
Wat wei aan de orde is, is het 
wonen in caravans op het, nu 
nog, THE-terrein. Bij andere uni
versiteiten al heel wat jaartjes 
een normale zaak. Ook het on
derbrengen in hotels is elders al 
heel gewoon. 

In Eindhoven heeft men daar 
blijkbaar nog wei wat moeite 
mee. Althans het plannetje van 
de caravans zal hoogst
waarschijnlijk geen doorgang vin
den. Goede bestuurders weten 
altijd ogenblikkelijk te kiezen. 
T oen dan ook een fors bedrag 
als basis Jlan het plan uit de 
berekeningen rolde, was het 
gauw gedaan met een eventueel 
'subkampje' naast de Oommel. 
'Geld is koren op de molen van 
de voorzichtigen', zou de oma 
van Theo hierover zeggen. 
Maar aangezien Theo zich stoort 
aan alles waarvoor hij geen ver
klaring weet te vinden, is daar 
voor hem de kous niet mee af. 
Verwaten als hij is, wil hij dan 
toch wei weten wat de kosten 
van zo'n tijdelijke camping zullen 
zijn. En ook: waar zijn de verschil
lende bedragen op gebaseerd. AI 
gauw komt men dan terecht bij 
de zieleroerselen van de een of 
andere hoge ambtenaar. V~~r 
zo'n man is al gauw een boel 
verderfelijk en dus verwerpelijk. 
Ergo dus: het idee belandt dan in 
een volslagen waanzinnige 
besluitvormingsspiraal. Geen 

schijn van kans dus om zelfs 
maar ter discussie te worden 
gebracht. 
Nu hoeven voor Theo de studen
ten ook niet ondergebracht te 
worden in containers. Oat gaat 
hem zelfs te verI Toch spreekt 
het idee van een caravankampje 
hem zeker wei aan. En als er dan 
volgens de bureaucratische plan
nen iedere caravan een che
misch toilet wordt toegedacht, 
dan heeft hij daar zijn twijfels aan. 
Een luchtige latrine kan oak 
helpen, nietwaar! Oouchen en 
baden kan altijd nog in de sport
hal. Is de noodzaak daarvan ook 
weer eens aangetoond. Een 
beetje navrant? Kan wei zijn, 
maar Theo vindt dat de mensen 
op de universiteit niet zo schrik
kerig hoeven te zijn als het om 
studenten gaat. Die weten zich 
immers nog best aan te pass en. 

-- ---- -- -- - ~~ 

Nieuw vignet 
Wezenlijk verandert er niet vee I 
aan ons instituut voor wat haar 
laken en doelstellingen betreft. 
Daarom had ook een kleine wijzi
ging van ons vignet dat kunnen 
symboliseren. 

W.Houdijk. 
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Opening 
academisch 
• Jaar 

Maandag 1 september zal prof.dr. 
Frits Hooge in de grole zaal van 
hel auditorium een rede houden 
ter gelegenheid van de opening 
van het nieuwe academisch jaar. 
Rector Hooge geeft zijn toe
spraak de titel 'Onderzoeksbeleid' 
mee. De plechtigheid begint om 
vier uur. 
Aansluitend wordt in de hal van 
het hoofdgebouw een bijzondere 
tentoonslelling officieel geopend. 
Deze expositie bestaat uit een 
seleclie van de prentencollectie 
van het Stedelijk Van Abbemu
seum en van de grafiekcollectie 
van de THE. Zoals bekend viert 
de Technische Universiteil dit 
jaar haar zesde lustrum en het 
Van Abbemuseum bestaat vijftig 
jaar. In het kader van een geza
menlijke viering van deze jubilea 
is deze tentoonstelling georgani
seerd. 
Drs. Henk ler Heege, voorzitter 
van hel college van besluur, 
verricht de officiele opening en 
drs. Rudi Fuchs, directeur van hel 
Van Abbemuseum, houdt daarbij 
een inleiding. 

Voorlichtings
bijeenkomst 
bedrijven 
De samenwerkende Kamers van 
Koophandel in Noord-Brabant en 
het Transferbureau van de TUE 
beleggen op woensdag 27 au
gustus een voorlichtings
bijeenkomst over het 'Programma 
onderzoek kleine en middelqrole 
bedrijven'. be informatiebijeen
komst wordt gehouden in de 
collegezaal van het gebouw W
hoog. De bijeenkomst beginl om 
15.00 uur en duurt 101 circa 17.00 
uur. 
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Cursor: weekblad voor personeel 
en studenten 

Dit is het eerste nummer van Cursor, de opvolger van 
TH-Berichten. Het weekblad voor personeel en studenten van 
de Technische Universiteit Eindhoven (TUE). Een naams
verandering die overigens eerst op 1 september ingaat. Cursor 
dus even een paar weken sneller dan de TUE. 
Bijna dertig jaar heeft TH-Berichten de hogeschool van nieuws 
voorzien. Soms ook een spiegel voorgehouden. Dat zal zeker 
ook na de naamswisseling blijven gebeuren. 
TH-Berichten is ongetwijfeld een begrip voor velen. Cursor zal 
zich een goede opvolger tonen. Voor de redactie, alsook de 
jarenlange vaste lezers, zal het niettemin wennen zijn. Minder 
waarschijnlijk voor de nieuwe lichting studenten. Voor hen is dit 
een eerste kennismaking met het blad. 

Van de redactie 

De Technische Hogeschool 
Eindhoven, binnenkort dus de 
TUE, is in de loop van de jaren 
uitgegroeid tot een forse ge
meenschap. Meer dan zesdui
zend studenten en ruim twee
duizend personeelsleden maken 
daar deel van uit. Een klein dorp 
eigenlijk. Verspreid over heel 
wat gebouwen en thuis op een 
groot oppervlakte, leunend 
tegen de city Eindhoven. 
Ongetwijfeld een complexe ge
meenschap ook. Zeker voor de 
nieuwe studenten. Daar zal een 
misschien wei verwarrende 
introductieweek ook niet veel 
aan hebben kunnen afdoen. Het 
zal beslrst nog wei enige tijd 
duren voor de eerstejaars zich 
werkelijk thuis voelen in de 
nieuwe omgeving. Cursor wil 
daar aan bijdragen. 
Naast het eigenlijk doel van de 
komst naar Eindhoven: de studie, 
krijgt de student immers ook te 
maken met allerlei andere 
zaken. Maatschappelijke vor
ming, sport, cultuur, politiek. AI
lemaal doorweven met de dage
lijkse collegegang. Het ene 
belangrijk, het andere minder 
belangrijk. Hierover, maar ook 
over een groot aantal op de 
universiteit betrekking hebbende 
zaken, bericht Cursor. 

Redactie en inhoud 
De redactie van Cursor bestaat 
uit een full-timer (hoofdredacteur), 

twee part-timers (eindredacteur 
en bureauredacteur) en twee 
vaste medewerkers(voor 0,2) 
vanurr de Voorlichtingsdienst. 
Wetenschapsvoorlichting en be
stuurlijke en beleidszaken beho
ren voomamelijk tot het terrein 
van de twee laatsgenoemden. 
Ook kan de redactie beschikken 
over een aantal medewerkers uit 
de eigen gemeenschap (studen
len en personeelsleden), maar 
ook van daarbuilen. Verder wor
den er regelmatig free-lance jour
nalislen ingehuurd. Cursor maakt 
ook deel uit van de Universilaire 
Pers, een samenwerkingsverband 
van lien universileilsbladen. On
derdeel hiervan is een regelma
lige kopij-uitwisseling en ook wor
den co-produkties gemaakt. De 
gezamenlijke UP-bladen houden 
ook een Yinger aan de pols in hel 
Haagse. Belangrijk polrriek nieuws 
op onderwijsgebied vindl op deze 
rnanier snel zijn weg naar Cursor. 
Redaclie, in- en exlerne mede
werkers, alsmede de Universilaire 
Pers lOrgen voor de redaclionele 
invulling van Cursor. Daarnaasl 
bestaal hel blad uit een aantal 
pagina's informalie. Voorbeelden 
daarvan zijn de faculteils
berichlen, hel programma van 
Sludium Generale en hel 
personeelsnieuws. Ook voor de 
studenlen bestaat er gelegenheid 
om belangrijke informalie aan de 
lezers kenbaar te maken. In 
hoofdzaak is dal nieuws van de 

Het redactiekantoor van Cursor op de begane grond van het 
hoofdgebouw (HG 0.40). 

sludieverenigingen en sportclubs. 
Een veel gelezen pagina is ook de 
rubriek mel 'gevraagd', 'aangebo
den', en 'kamers'. Voorheen 
onder naam 'kladjes', nu Ie vin
den als 'cursiefjes'. Een service
rubriek voor studenten en pers
oneel, die niel nader loegelichl 
hoeft Ie worden. 
In het blad is verder ook plaats 
ingeruimd voor interne 
personeelsadvertenties en ex
Ierne commerciele advertentie. 

, "-- -~ • 

Hoe en waar? 
Cursor ligt elke vrijdag, lenzij 
anders aangekondigd, op de af
haalplaalsen in de verschillende 
gebouwen. Kopij (berichten, 
nieuws, kleine advertenties) moel 
een week eerder, vrijdag v66r 
15.00 uur, aangeleverd worden. 
Bij voorkeur vroeger. 
De redactie huist in de hal van 
het hoofdgebouw kamer OAO. 
Daar kan ook iedereen lerecht 
om te overleggen over toekom
stige artikelen en berichten. 
Hoe vroeger een mogelijk onder
werp bekend is, des te groter de 
kans dat Cursor er aandacht aan 
kan besteden. Tips over 
gebeurtenissen op de faculteiten 
of uit het studentenleven zijn zeer 
welkom. 

' . . - - -

Onafhankelijk 
Cursor is een onafhankelijk blad, 
lOals ook andere universitaire 
instellingen er een hebben. Hel 
verricht zijn taak binnen de uni
versitaire gemeenschap op jour
nalistiek onafhankelijke wijze. Dit 
wordt gewaarborgd door een 
redactiestatuur en een redact ie
raad. 
Hel blad verschijnt wekelijks in 
een oplage van tienduizend stuks. 
Zo'n duizend exemplaren komen 
terecht bij andere universilaire 
instellingen, bedrijven, media, mi
nisteries en scholen. Ook een 
aantal individuelen (stagiaires, af
gesludeerden en andere belang
hebbenden) ontvangen het blad. 
Cursor wordl nlel aileen blnnen 
de poorten van de TU-Eindhoven 
gelezen. Nog meer reden voor de 
redactie om wekelijks (zo'n veer
tig keer per jaar) een journalistiek 
veranlwoord, kwalitatief goed, 
maar ook opinierend universileits
blad Ie lalen verschijnen. Dal 
daarbij ook conlroversionele 
zaken aan bod komen is vanzelf
sprekend. De Technische Univer
siteit Eindhoven staat niel op een 
eiland, is allang geen ivoren loren 
meer. Er is een nadrukkelijke 
wisselwerking met de regio. Van
daar ook voor de buitenstaanders 
een duidelijke kijk in de keuken 
van de TUE .. Duidelijkheid, die na 
het lezen van dit artikel hopelijk 
ook de kersverse TUE-sludenten 
hebben over de functie van Cur
sor. 

Prijsvraag 
woonvormen 
Op 31 oktober sluit de inschrij
ving voor de prijsvraag 'Geef 
nieuwe woonvormen de ruimte'. 
BijlOnder aan deze prijsvraag van 
de gemeenle Eindhoven is dat de 
winnende ideeen ook werkelijk 
zullen worden uitgevoerd op acht 
locaties die nu al bekend zijn. 
Door het gekozen motto geeft de 
gemeente toe dat andere woon
vormen dat het gezinshuis ook 
aandacht verdienen. 
Deelname aan de prijsvraag staat 
open voor ingeschrevenen in het 
architectenregister en voor stu
denten van de academies van 
bouwkunst en de technische uni
versiteiten van Eindhoven en 
Delft. Deelnemers moeten het 
prijsvraagprogramma aanvragen 
door 150 gulden te storten op 
giro 1086695 van de gemeente 
Eindhoven onder vermelding van 
'DSO/prijsvraag'. De ontwerpen 
moeten voor 6 maart 1987 zijn 
ingeleverd. 
De gemeente Eindhoven heeft 
met de prijsvraag een tweedelig 
doel. Enerzijds wordt er aandacht 
gevraagd voor de huisvestingsrru
atie van bepaalde groepen van 
woningvragers, en voor de op
komst van nieuwe woonvormen. 
Anderzijds zrr de gemeente ook 
met een aantal plekken in de 
stad die moeilijk invulbaar zijn. 

AG + DA - agenda 
De AG+DA, een bekende ver
schijning inmiddels, is gereed. 
Deze nuttige, handzame en goed
kope agenda bevat niet aileen 
informatie waarmee slechts (aan
komende) eerstejaars hun weg op 
de TUE vinden. Daarom is de 
AG+DA ook nu weer verkrijgbaar 
voor ouderejaars; de AG+DA 
'86-'87 is te koop, voor slechts 3 
gulden, bij de TU-boekhandel. 

Promotie 
ir. Anwar Osseyran 
Ir. Anwar Osseyran urr Eindhoven 
zal ter verkrijging van de graad 
van doctor dinsdag 2 september 
van vier tot vijf uur in de grote 
zaal van het auditorium van de 
Technische Universiteit Eindho
ven zijn proefschrift en stellingen 
verdedigen. 
Promotoren zijn de TU
hoogleraren dr.ir. Henk' Hage
doom en dr. Frans Sluijter. . 
LJe tltel van het proefschrift luidt: 
'Computer aided design of mag
netic deflection systems'. 
De promovendus presenteert: hier
in een nieuwe ontwerpmethode 

. voor magnetische afbuigsyste
men voor kathodestraalbuizen. 

, Anwar Osseyran werd 5 januari 
1955 in Beiroet (Libanon) gebo
reno In 1979 behaalde hij aan de 

. Ecole Centrale in Lyon he\ inge-
I nieursdiploma elektrotechniek. Hij 

werkt zeven jaar bij het Philips 
laboratorium in Eindhoven aan de 
ontwikkeling van deflectiespoelen. 



Eindhovens oudste studentenflat 

Boutenslaan nr. 28 lapt eens per 
maand de ramen 

De verlichting in de lift doet het niet. Met linkerhand de deur 
open houden eerst het interieur verkennen dus. Schakelpaneel 
ontdekt, rechter duim en middelvinger op alarm respectievelijk 
noodrem geplaatst. Knop voor de bovenste verdieping zit daar 
tussenin, en die vinden we ook vlot met linker wijsvinger als we 
de deur hebben laten schieten. Boven zit de deur aan een 
andere kant, maar dat zien we gelukkig omdat er een beetje licht 
onderdoor komt. 
Een bezoek aan flat 28 in studentenhospitium De Looyackers 
aan de Boutenslaan in Eindhoven. 

Dons Reerink 

Zeven koekepannen in verschil
lende afmetingen hangen er 
boven het aanrecht in de keu
ken. Speelt het spiegelei - bij 
feestelijke gelegenheden opge
luisterd met een tomaatje of een 
plakje kaas - nog steeds de 
hoofdrol in het studentenmenu? 
Om de dooie dood niet. Hooguit 
vervult het ei een 'heel' rOl/etje 
in een Indische rijsttafel , want 
de bewoners van flat 28 zijn 
meer van het type gourmet. Ze 
eten in groepjes, koken bij toer
beurt, en schromen daarbij de 
buitenlandse keuken niet: op 
tafel ligt naast iels ingewikkelds 
over aulomalisering een Grieks 
kookboek. 

zo ja hoe ze hun zaakjes voor 
elkaar houden. 
In flat 28 is voor gang en keuken 
een werkschema opgesteld, 'en 
dat gaat redelijk goed. Oat kun je 
niet van al/e flats zeggen. Som
mige zijn totaal vervuild, in andere 
komt alles op het hoofd van een 
bewoner neer. Wij lappen hier in 
de keuken zelfs een maal per 
maand de ramen!' aldus enkele 
bewoners. 

Geen ballotage 
Kamers worden leeg opgeleverd, 
eigen meubilair meebrengen dus. 
Ook eige" levensmiddelen, ten
minsle in flat 28. Een gezamen
lijke voorraadkast is een bron van 
ruzie, heelt men daar ontdekt. Ais 
je je uitsluitend met alcolhol wilt 
voeden is dat prima, maar niet 
via de beurs van geheel
onthouders. Warme maaltijden 
worden omgeslagen. 

(Vervolg van pag. 1) 

De. bewoners van Boutenslaan 28 zijn van het type gourmet, de 
bwtenlandse keuken wordt niel geschroomd. 

De Looyackers kent geen zelfdiscipline opbrengen om aan 
ballottagesysteem. 'Oat zie ik ook het werk Ie bIJlven. Voordeel is 
helemaal niel zitten, ' zeggen de dal je dingen kunt vragen, dan 
meesten van nummer 28. 'Je kun je tenminsle vooruit a/s je 
leert iemand toch pas na een iels niet snapt.' 
paar maanden een beetje ken- 'Geluidsoverlast? Daar hebben 
nen. Het komI weI eens voor dat wij geen last van. Door de muren 
iemand verhuist omdat hij zich hoor je weinig van elkaar. WeI 
niet thws voelt.' van boven naar beneden, maar 
V66r een tentamenperiode werkt wij zillen op de bovenste verdie-
een flat best stimulerend, je zit ping! Geruchten over plassen 
al/emaal in het zelfde schuitje, ' vanaf de balkons? Oat doen we 
vinden deze bewoners van hel pas om drie uur 's nachts, dan 
studeren. 'Maar buiten de tenta- loopt daar beneden toch niemand 
mens moet je weI de nodige meer?' 

. Het is goed toeven in deze 
woonkeuken. Er staan drie ban
ken waar je niet anders dan lui 
in kunt wegzakken en die uit
zicht bieden op de televisie. Wie 
de muren van zijn -vrij kleine -
kamer te zeer op zich af voell 
komen, of een adempauze 
wensl tijdens het studeren, loopt 
de keuken even binnen. Er is 
altijd wei iemand om een praatje 
mee te maken. 

Kamernood in Eindhoven 
huur betalen van honderdvijltig 
gulden per maand. Ook vraagt de 
stichting een borg van tweehon
derd gulden. 

Werkschema 
De Looycker werd in 1957 ge
bouwd. Bepaald niet moeders 
mooiste, deze eersteling van de 
studenten wooncomplexen die 
Eindhoven rijk is. De dertien 
bewoners per gang moeten het 
doen met twee WC's twee dou
ches en drie wastafels. Terwijl 
aan de 's-Gravesandestraat 
bijvoorbeeld iedere bewoner zijn 
eigen WC, douche, en kookruimle 
heelt. De Stichting Studenten 
Huisvesting (SSH) heeft echter 
plannen klaarliggen om de 'Bou
tenslaan' te verbouwen en de 
kamers groter Ie maken. 
De Looyackers staat aan de rand 
van net Stadswandelpark. Je 
hoelt de deur maar uit te stappen 
en je zit al in het groen, en dat 
wordt door de bewoners hoog 
aangeslagen. Bovendien is iedere 
kamer voorzien van een balkon 
dat weliswaar klein is, maar toch 
ruimte biedt aan twee stoelen 
plus hun bezitters. 
Een kamer in De Looyackers 
kost, alles inbegrepen, rond de 
f240,- per maand. Douches en 
WC's worden door een werkster 
schoongemaakt, verder moeten 
de bewoners zelf maar zien of, en 

Eindhoven (SSE) spreekt van 350 
a 400 TUE-ers en IHBO-ers die 
verder dan vijltig kilometer weg 
wonen en nog niel onder de 
pannen zijn. Het bureau heelt op 
ruime schaal de publiciteit ge
zocht om het probleem onder de 
aandacht van de Eindhovense 
bevolking te brengen. Het liet een 
reclamevliegtuigje boven de stad 
cirkelen (zie foto). In een eerder 
stadium is gedachl aan een 
caravankampje op het TUE-

lerrein. De begroting die de 
Bouwtechnische Dienst (BTD) 
voorrekende ging echter ruim 
boven het budget van de SSE. 
Met de gemeente is men nu tol 
overeenstemming gekomen over 
het tijdelijk onderkomen aan de 
Don Boscostraat. 

Noodvoorziening 
De noodvoorziening gaal de SSE 
ongeveer twintigduizend gulden 
kosten. De sludenten moeten een 

Hans Keulen (/) en Wil Gulpers (r) assisteren Bureau Kamerbemiddeling 

'Ie moeten met vieren bij elkaar 
in een school/okaal, niet echt 
ideaal dus. We proberen de 
noodvoorziening dan ook zo kort 
mogelijk aan te houden', aldus 
Hans Keulen, bestuurslid van de 
Stichting Studentenhuisvesting 
(SSH). Hij zei Ie hopen dal de 
bewoners er hel laatste weekend 
van augustus, net voor de aan
vang van de colleges in kunnen 
en dal rond november iedereen 
definitief onder de pannen is. 
Hans Keulen en Wil Gulpers 
(beheerder studentenflat 
Boutenslaan) assisteren het Bu
reau Kamerbemiddeling in deze 
drukke peri ode. 
'Het wordt voor veel mensen 
steeds minder aantrekkelijk om 
kamers te verhuren', slelt Gulpers. 
'De sociale dienst conlroleert 
steeds strenger waardoor steeds 
meer kamerverhuurders gekort 
worden op hun huursubsidie of 
hun uitkering. ' 
En aangezien studenten voor het 
nieuwe beurzensysteem verplicht 
zijn om een adres in hun studies
tad op te geven wordt controle 
eenvoudiger. Een uitkerings
gerechtigde wordt bij verhuur van 
kamers met ruim hondervijftig 
gulden gekort. 



Studentenhuizen 

'Je kunt altijd van iemand 
een fiets lenen' 

Studentenhuizen zijn er in aile maten en soorten. Vaak ook met 
leuke of vervelende namen zoals 'ir. Sullemans' , 'Ad Absurdum' 
en 'Huize Altijd Wat' , om er maar eens een paar te noemen. 
Wonen in een groep vraagt aardig wat aanpassingsvermogen 
van de leden. Maar dat is dan ook meteen het grote voordeel 
ervan: studie en persoonlijke vorming gaan hand in hand. 

Rob Weijs 

'Je hebt studentenhuizen en 
studentenhuizen tussen aanha
lingstekens,' zegt Toine van Lijm
beekstraat 245. Het verschil zit 
hem in de selectie van nieuwe 
huisgenoten. Hebben de bewo
ners daar iets over te zeggen of 
niet. De huizen van de Stichting 
Studentenvoorzieningen worden 
zonder inspraak van de bewoners 
aangevuld. Oat maakt het moeilijk 
om als groep te leven. Je kunt het 
niet met iedereen eens worden 
over gevoelige punten zoals hoe 
schoon het huis moet zijn, hoe 
vaak er afgewassen moet wor
den, en hoe veel het eten mag 
kosten. 

Huiskamer 

Schoonmaken 
Op het moment van dit interview 
is het nog duidelijk vakantie voor 
de schoonmakers van de huis
kamer, maar de afwas is lOjuist 
dankzij een gezamenlijke inspan
ning overmeesterd. 
Harrie: 'We hebben aile systemen 
al geprobeerd. En dan blijkt dat 
het niet aan het systeem ligl. 
Onze best schoonmakende huis
genoot zit in Schotland.' 
De bedoeling is om elke week 
schoon te maken. In de praktijk 
komt het neer op iets minder. 
Voordelen van studentenhuizen 
zijn er legio volgens de bewoners. 
Je leert bijvoorbeeld elkaars 
vrienden kennen waardoor je 
kenn issenkring veel groter wordt. 
Je kunt samen de kosten voor de 
krant, de koelkast en de was
machine delen. 

In de Lijmbeekstraat hebben ze 
daar weinig problemen mee. Acht 
jaar geleden zetten drie studenten 
een advertentie voor een huis. Zij 
kregen drie aanbiedingen. Aan
vankelijk woonden ze er met zijn 
zevenen. In die 8 jaar hebben er 
achttien verschillende mensen 
gewoond. En de meesten houden 
nog steeds contact. 

Toine: 'Ooor sociaal met elkaar 
bezig te zijn, ga je ook jezelf 
vormen.' Hij heeft niet veel op met 
spoorstudenten; 'Oat soort men
sen blijven probleemmensen. ' 
Harrie bekijkt het wat minder 
extreem; 'Ik weet niet of het moei
lijker is om die sociale vorming 
later nog op te doen, maar in een 
studentenhuis kun je er veel 
eerder mee beginnen. ' T oine kan 
niet nalaten om toch nog op te 
merken dat mensen die in een 
studentenhuis hebben gezeten 
een voorsprong hebben. 

Studentenhuizen hebben deurbellen in aile soorten en maten. 

'Een gemeenschappelijke huis
kamer is een groot goed als je 
tenminste iets meer wilt dan 
aileen maar wonen,' filosofeert 
Toine. 
Nu ze de groep hebben inge
krompen tot zes, blijft er een 
woonkamer over. Oat zou de 
onderlinge contacten aileen maar 
ten goede zijn gekomen, zo 
stellen ze unaniem. Ais nu iemand 
op zijn eigen kamer zit, weet je 
ook meteen dat die niet gestoord 
wil worden. 

Sfeer vergallen 
T och is het maar de vraag of 
groepswonen voor iedereen zo 
goed is. Sommige mensen lOU
den aileen maar grote problemen 

In de telefoongids vindt men een indrukwekkende lijst met studenten
huizen met de meest vreemde namen. Er zijn ook huizen die hun 
naam zeer nadrukkelijk aan de buitenwereld kenbaar willen maken 
zoals hier het huis op Leenderweg nr. 243. 

veroorzaken. Op 245 zal iemand 
die onhandig is in de omgang 
daarom ook niet zo snel een kans 
krijgen. Maar ook met mensen die 
wei door de selectie komen, kan 
het misgaan. Een persoon kan de 
sfeer al behoorlijk vergallen. Daar 
hebben ze in de Lijmbeekstraat 
ook hun ervaring mee. Op een 
gegeven moment bleek bijna 
iedereen een andere kamer aan 
het zoe ken te zijn . Toen ontdekten 
ze dat het sl immer was die ene 
dwarsligger te vragen om te ver
huizen. 
Lies, die Lijmbeek 245 twee 
maanden geleden verruilde voor 
een andere woongroep, noemt 
ook nog een nadeel van een 
studentenhuis: 'Het is een soort 
surrogaatgezin. Ik heb het moeilijk 
gehad om weg te gaan. Ais je bij
voorbeeld een lekke band hebt, 
kun je altljd van iemand een fiets 
lenen. Je vangt elkaar wei heel 
sterk op.' 

Goedkoop 
Wonen in een studentenhuis kan 
erg goedkoop zijn. In de Lijm
beekstraat varieren de kamerprij
zen van 155 tot 227 gulden per 
maand, afhankelijk van de grootte. 
Inclusief gas, water en licht. Daar 
komt dan nog 40 gulden per week 
voor eten, wc-papier enzovoort. 
Wie in de mensa eet, is in vijf 
dagen voor de warme maaltijd 

aileen al 28 gulden kwijt. Elke 
week zorgt iemand anders voor 
aile inkopen. Daardoor krijg je 
meteen wat variatie. Die variatie 
ontstaat ook al bij het koken. Lies 
heeft lange tijd moeten aanhoren 
dat er bij haar vegetarische maal
tijden geroepen werd: 'Jongens, 
wie gaat er mee een frikandel 
halen. ' 
Er wordt wei rekening gehouden 
met elkaars voorkeuren. Toine 
bijvoorbeeld lust geen rozijnen. Hij 
krijgt daarom altijd een apart 
kommetje pudding. 

Stimuleren 
Toch is het natuurlijk niet altijd 
koek en ei. Dan kan een huisver
gadering de ruimte bieden om 
ongenoegens te spuien. Op 245 
loopt het de laatste tijd zo goed 
dat dat soort zaken informeel 
wordt geregeld, tijdens het eten 
bijvoorbeeld. Toine: 'Het huis 
werkt zo prettig dat er zelfs een 
hond en een kat kunnen rond
lopen.' 
In de begintijd zou het er allemaal 
heel wat chaotischer aan toe zijn 
gegaan, maar sinds er enkele zijn 
afgestudeerd en een baan heb
ben, is er meer regelmaat ge
komen. V~~r Patricia is dat niet 
altijd een voordeel. Zij is op dit 
moment de enige met tentamen
periodes. Zij zou het stimulerend 
vinden als na het eten nog een 
paar anderen zouden opstappen 
om te gaan studeren. 



Kamer verhuren minder aantrekkelijk 

Populariteit hospita daalt 
Ze zijn er nauwelijks meer, die ouderwetse hospita's die als een 
soort tweede moeder zorg dragen voor kost en inwoning zodat 
de student zich onbekommerd kan wijden aan studie en 
studentenleven. En ook het aantal mensen dat wat afstandelijker 
verhuurt, neemt at. Daar zijn ook redenen voor. 

Rob Weijs 

'Dat kan ik u wei sr:Jel zeggen ', 
antwoordt mevrouw Brunas. 'Ik 
vind het verschrikkelijk. Ze blijven 
hier een of anderhalf jaar en dan 
gaan die jongens naar zo 'n 
studentenhuis. Daar krijg je een 
hekel aan. ' Mevrouw Brunas 
beschouwt zichzelf als een van 
de laatste hospita's want in haar 
omgeving hoart zij niets anders 
dan klachten over de korte ver
blijftijd van studenten. Vijfen
eenhalf jaar is bij haar een een
zaam record uit het verleden. Ze 
vindt dat het bureau kamerbe
middeling de studenten moet ver
plichten om langer te blijven. 

Bezoek 
Een vraag naar de bewegingsvrij
heid van studenten bij haar maakt 
al snel duidelijk waarom het 
studentenhuis zo populair is. Bij
voorbeeld het bezoek van een 
vriend of vriendin : 
'Daar begin ik niet aan. Dan kan 
ik meer verdienen. ' 
Nou, dat soort bezoek bedoelde ik 
nu ook weer niet, maar hoe zit het 
als er 's avonds gewoon iemand 
even langs komt? 
'Voor een enkele keer kan dat 
wei,' antwoordt ze. 
Die ene student die er nu nog 
woont, is de laatste. Het probleem 
zit 'm echt in dat snelle vertrek 
want met het gedrag van haar 
onderhuurders heeft deze hospita 
nog nooit problemen gehad. En 
voar die 200 gulden per maand 
hoeft ze het beslist niet te doen 
want vorig jaar nog moest ze 
1773 gulden bijbetalen voar gas 
water en licht. 

Geen hotel 
Mevrouw Geerts heeft geen last 
van een grote doorstroming: 'Ooit 
heb ik er eentje weI 7 jaar gehad.' 
Zij herinnert zich maar een huur
der die al na drie jaar vertrok. Hij 
koos inderdaad voor een stud en-

tenhuis omdat daar zijn vriendin 
ook zou kunnen blijven slapen. 
Net als mevrouw Brunas is ze 
over dat overnachten zeer reso
luut: 
'Daar begin ik niet aan. Het is 
geen hotel hier. En zelfs dan zou 
ik het nog niet doen. ' 
Ook bezoek dat voor middernacht 
vertrekt, ligt gevoelig: 
'Ooit kwam ik op de trap een 
meisje tegen dat ik nog nooit 
gezien had. Ik schrok me rot.' 
Deze hospita heeft er geen be
zwaar tegen dat bekende vrien
den of vriendinnen langskomen, 
als de student dat van te voren 
maar even meld!. 

Kieskeurig 
In de loop der jaren is bij haar 
onder~uurders maar een ding 
dUldeilJk veranderd: ze zijn kies
keuriger geworden. Vroeger 
kwamen ze met een bureautje en 
een kleine radio. Tegenwoordig 
brengen ze een video, een tele
visie en een koelkast mee. Ge
lukkig zijn de kamers van me
vrouw Geerts groot genoeg dat 
dat er ook allemaal kan staan. 
Gebruik van haar keuken laat 
deze hospita niet toe. De studen
ten moeten maar op de mensa 
eten . Telefoneren mogen ze wei 
af en toe: 
'Je hebt er bij die elke dag willen 
bel/en. En dan nog een uur ook. 
Daar heb ik bezwaar tegen, maar 
dat zeg ik dan ook.' 

Gezelligheid 
Een heel gemoedelijk beeld van 
de hospita schetst mevrouw 
Dankers. Haar vorige student is 
achtenhalf jaar gebleven. Ze yond 
het jammer dat hij na zijn promo
tie behoefte kreeg aan een eigen 
huis. Toch heeft ze er geen 
moeite mee om nu weer te wen
nen aan een nieuwe huurder: 
'Ik verwen ze een beetje. Oat mag 
etgenlijk wei niet, maar ze zijn 
toch ook al van huis weg. Je moet 

Het prikbord in de mensa hang! vol met briefjes van kamerzoekenden 

een beetje gemoedelijk zijn, dan 
zijn ze het ook voor mij. , 
De nieuwe huurder zit er inmid
dels al weer een maand of vijl. Hij 
eet meestal ook in de mensa, 
maar in de vakantie kookt hij zelf 
en mevrouw Dankers helpt hem 
daarbij . 

Belasting 
Oat de animo om kamers te ver
huren afneemt, heeft zeker ook te 
maken met de strengheid van de 
belastingen en eventueel de 

sociale dienst waardoor vaak niet 
veel overblijft. Mevrouw Dankers 
zit daar niet mee, want zij wil 
graag iemand in huis hebben om 
niel aileen Ie zijn. De grote kamer 
die zij verhuurt, hoeft daarom ook 
maar 150 gulden per maand op Ie 
brengen. Geen problemen verder 
ook met de telefoon of over
nachten: 
'Ik heb een opklapbed achter 
staan. Dan hoeven ze niet op de 
grond te slapen. ' 

Een op de drie TUE
studenten woont thuis 
De afgelopen tien jaar heeft zich een forse verschuiving voorgedaan in 
de behuizing van de TUE-studenten. Tien jaar geleden woonde een op 
de drie studenten zelfstandig (getrouwd, samenwonend) en een op de 
vijf thuis. Vorig jaar was dat beeld omgekeerd. Het aantal kamerbewo
ners en het aantal studenten in studentenhuizen steeg licht. Bijgaand 
de verdeling van de TUE-studenten over de verschillende woonsitu
aties procentueel en in absolute aantallen (bron: Statistische Jaarboe
ken THE). 
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Moeder van twee spoorstudenten: 

Hun enige zorg is dat ze 
op tijd de trein halen 

Het Limburgpad, een begrip op de Technische Universiteit 
Eindhoven. Elke ochtend maken honderden studenten de gang 
over het modderige paadje, 's morgens richting collegebanken, 
s' avonds terug naar moeders pappot. Een op de drie 
TUE-studenten woont thuis, veel van die tweeduizend studen
ten wonen in het Limburgse en sporen elke dag 'naar school'. 
Walter van Hulst maakte een trip in omgekeerde volgorde naar 
Roermond en bezocht de familie Caris. Roberta studeerde vlak 
voor de vakantie af als scheikundig ingenieur. Vier jaar lang om 
kwart voor acht van huis. Vorig jaar kreeg ze gezelschap van 
haar broer Joos die op de TUE met wiskunde begon. 

Walter van Hulst 

'Ik zou niet weten wat er in 
Eindhoven is wat ik niet thuis 
heb'. Joos is erg duidelijk in zijn 
uitspraken. Het bevalt hem goed 
thuis. Wat dat laatste betreft is 
Roberta het helemaal met hem 
eens. Ook zij heeft het goed 
naar de zin bij pa en ma. De wat 
krasse uitspraken van Joos nu
anceert ze enigszins: 'Het kan 
natuurlijk ook heel Ie uk zijn om 
op kamer te wonen'. En vervol
gens somt ze een aantal voors 
en tegens van het kamerbewo
nen op. 'Je wordt natuurlijk wei 
wat eerder ze/fstandig, maar 
lakens leren wassen kan op je 
22ste of nog later ook nog wei,' 
is een van de afwegingen die ze 
maakt. 

Vrije tijd 
En ove[ het maken van contac
ten filosofeert Joos: 'Als je op 
kamers gaat wonen krijg je 
nieuwe vrienden. Oat is zoo Maar 
je verliest er ook veel.' Bovendien 

leert hij in de trein ook veel 
medestudenten kennen, stelt hij. 
Later in het gesprek geeft hij een 
uiteenzetting over twee heuse 
studentenkroegen in Roermond. 
Uit Utrecht, Nijmegen, Tilburg en 
Eindhoven spoeden de vrienden
vanaf-de-middelbare-school zich 
elke vrijdagmiddag naar hun 
stamcafe om elkaar te treffen. 
Ook pa en ma vinden het prima 
ZOo Ze kunnen nu zonder zorg 
studeren. Ze hoeven geen bood
schappen te doen, ze vinden 
geen berg was en ze komen niet 
thuis op een zolderkamertje dat 
nodig gepoetst moet worden. Hun 
enige zorg is dat ze 's morgens 
op tijd de trein halen', meent 
moeder. En vader Caris voegt 
daar aan toe dat thuis-studenten 
op die manier ook nog eens 
meer vrije tijd hebben dan kamer
studenten. Om nog maar niet te 
spreken van de veel ruimere 
behuizing. 
Bij Roberta en Joos heeft het 
zorgeloos kunnen studeren in 
ieder geval de nodige vruchten 

Roberta en Joos: goed naar de zin thuis 

afgeworpen. Roberta behaalde in 
juli, na precies vier jaar dus, haar 
Ingenieursdiplopma. Ze was daar
mee, \wee en twintig lentes jong, 
de eerste student nieuwe stijl die 
de scheikundestudie tot een goed 
einde bracht. En dat met en 
daverende eindlijst waar drie tie
nen op prijken. Ze is inmiddels 
gestart met een promotie
onderzoek in de polymeerchemie. 
Broer Joos vergaat het ook goed 
op de TUE. Op een enkel yak na 
heeft hij zijn propaedeuse op zak. 

Financien 
Gevraagd naar de oorzaken van 
de drastische stijging van het 
aantal spoorstudenten komen er 
snel een aantal argumenten op 
tafel. De fin ancien blijken reden 
nummer een te vormen. Wellicht 
toch iets voor minister Deetman 
om over na te den ken als een 
familie die zo op het eerste 
gezicht in de middenklasse inge
deeld kan worden, het argument 
geld al zo nadrukkelijk noemt. 
Roberta denkt dat vooral de 
nieuwe \wee fasen structuur de 
oorzaak is: 'Oe studenten worden 
al meteen in de introweek bang 
gemaakt. Je voelt je onzeker of je 
het op kamers wonen wei aan 
kunt en je kijkt als tegen een 
berg tegen je studie aan. Tijd om 
te val/en en op te krabbelen krijg 
je niet meer. Je kiest er dan al 

snel voor om het thuis maar even 
aan te kijken. T egen de tijd dat je 
er aan gaat denken om op 
kamers te gaan ben je al halver
wege de studie.' 
Het fen dat mensen gemakkelijker 
reizen dan een aantal jaren gele
den speelt volgens de familie Caris 
ook mee. 'Het hele gezin gaat 
's ochtends van huis en zwermt uit. 
Oat is het gewone beeld van tegen
woordig. Met de auto of met de 
trein, het is al/emaal veel gemakke
/ljker geworden', meent vader 
Caris. 
Moeder Caris stelt dat kinderen 
tegenwoordig op vee I jongere 
leeftijd zelfstandig worden. '80-
vendien word! er meer getole
reerd. Z e zijn thuis veel vrijer dan 
vroeger. Ze hoeven niet meer 
van huis weg om onder het 
gezag uit te komen'. 
Oat laatste beaamt Joos volledig: 
'Het is niet meer zo dat de 
ouders eenvoudigweg de baas 
zijn. Je leeft samen in een huis 
en als het je niet bevalt, kun je 
altijd gaan'. 
Roberta en Joos hebben een 
duidelijke keus gemaakt, dat 
moge blijken. De redacteur mag 
vervolgens nog met een vleug 
van Limburgse familie
bezorgdheid kennismaken bij zijn 
vertrek, nagezwaaid door de 
halve familie: 'Je vind de weg wei 
weer terug M? ... ' 



I Advertentie 

Aan ons StudentenTotaal 
Pakket hOll je geld en tijd over. 

.'-----.-.-;-~-)---- .. 
I Stuur mij meer informatie over het Amro Studenten , 
I Totaal Pakket. • 

I I I Naam: I 
• Voorletters: MIV II 
I I I Adres:_ 

I Postcode: I 
I Woonplaats: 15 I 
I In ongefrankeerde envelop sturen naar: I 
I Amro Bank, Antwoordnummer 9000,8300 VB Emmeloord. I 
• Of afgeven bij een Amro Bank In je buu rt I L ;;_ ;·.; ___ .• u_; _____ ; __ ; • .1 

Om je administratie een beetje overzich
telijk te houden, kun je het beste al je geld- en 
verzekeringszaken bij een instelling onder
brengen. Dan is de Amro Bank een uitstekende 
keus. 

Want die heeft daarvoor speciaal het 
Studenten Totaal Pakketontwikkeld. Metdaarin 
de Amro Studentenrekening, het Studenten 
Verzekeringspakket en de Studenten Ziekte
kosten verzekering. 

Drie heel voordelige studentenvoor
zieningen waar je trouwens ook afzonderlijk 
gebruik van kunt maken. 

Bij deAmro Studentenrekening krijgje 
tien betaalchegues. Om betalen makkelijk te 
maken. Of om eens een krap weekje te 
overbruggen. 

Je hoeft er alleen maar voor te zorgen dat 
er minimaal 500 gulden per maand op die 
rekening wordt gestort. Dat is met een beurs of 
toelage al snel het geval. 

Aan de Studentenrekening kun je boven
dien een heel aantrekkelijke spaarrekening 
koppelen, die maar liefst 20/0 meer rente 
oplevert dan een gewone spaarrekening. En 

waar je toch geld van kunt opnemen wanneer 
j e maar wilt. 

DeAmro Studenten Ziektekostenverze
kering; geen min inje p-ortemonnee. Want de 
premie bedraagt f 415 ,-. Zodat deze verze
kering een van de goedkoopste in zijn soort is. 

En dit met een dekking die je zonder meer 
ruim kunt noemen. 

Ook tandartskosten kun je meeverzekeren. 
Maar .daar betaal je dan natuurlijk wel wat extra 
prenue voor. 

Het Amro Student en Verzeke~p-akket 
biedt een romle dekkingvooreen rulerst lag~ 
p-remie. Voor f70,- per jaar benje royaal verze
kerd bij ongevallen,aansprakelijkheid, brand of 
inbraak en reizen in het buitenland. Ben je 
getrouwd of woon je samen, dan betaal je met 
z'n tweeen zelfs maar f95,- premie. 

WII je meer weten van het Amro Studen
ten Totaal Pakket? Of van een van de voordelige 
studentenvoorzieningen die daarin zijn onder
gebracht? 

Dan benjealtijd welkom bij deAmroBank 
in je buurt. Of je kunt ook de bon opsturen 
voor meer informatie. 

Amro Bank. De bank-waar je wat aan hebt. 



ESA -ruimtevaartproject 

Experiment van TU E in de ruimte 
Komend voorjaar zal aan boord van de raket Texus XV een 
experiment van de Technische Universiteit Eindhoven ultge
voerd worden. Het gaat hier om een proef van de facultelt 
Scheikundige Technologie die moet plaatsvinden onder om
standigheden waarbij microzwaartekracht. op~reedt. q~langs 
heeft ESA, de Europese ruimtevaartorganlsatle In P~nJs, h.et 
door de TU ingediende plan goedgekeurd. Met de Ultvoenng 
van dit experiment is zo'n half miljoen gulden gemoeld. 
Op het programma voor de onbemand~ !exus XV stacm totaal 
tien experimenten, waarvan er slechts een nleuw IS. BIJ de 
lance ring van de Texus XIV werd de verelste mlcrozwaarte
kracht niet bereikt. 
Vandaar dat aile proeven opnieuw moeten worden uitgevoerd. 
Aileen het experiment van de TUE IS als nleuwe ontwlkkellng 
toegelaten. 

Van de redactie 

Het doel van dit experiment is de 
bestudering van botsingen van 
deeltjes van stoffen in vloeistof
fen. Het is voor het eerst dat de 
TU aan een dergelijk ruimtevaart-
project deelneemt. . 
De lancering van de Texus XV IS 
gepland in april/mei van volgend 
jaar vanuit Kiruna (Zweeds 
Lapland). 

Aggregaatvorming 
Bij het experiment van de groep 
Collo'ldchemie gaat het om de 
theorie van de aggregaatvorming 

Vier nieuwe 
hoogleraren 
Liefst vier nieuwe hoogleraren is 
de TUE in de vakantieperiode 
rijker geworden, drie gewoon 
hoogleraren en een bijlOnder 
hoogleraar. Aan twee hoogleraren 
is in de zomermaanden een 
eervol ontslag verleend. 
Dr. Dieter Klaus Hammer (45) uit 
Driebergen is gewoon hoogleraar 
in de Informatica geworden. Hij 
is afkomstig uit Oostenrijk en 
heeft nog steeds het staatsbur
gerschap van dat land. Na zijn 
promotie in 1971 werkte hij op 
het Instituut voor Aigemene Na
tuurkunde van de Technische 
Universiteit Wenen en de Osterei
chische Philips Industrie. Sinds 
1980 is hij werkzaam bij Philips 
Telecommunicatie Industrie in 
Hilversum als leider van een 
software-ontwikkelingsgroep. 

I Prof.dr. Lodewijk Ornstein 

door deeltjes die zlch in fijn ver
dee Ide vorm in een vloeistof be
vinden. Een dergelijke aggregaat
vorming vindt men by. bij de 
zuivering van afvalwater: de in het 
water voorkomende vaste deel
tjes zijn vaak te klein om te be-. 
zinken, tenzij de deeltjes onderllng 
tot grotere aggregaten aaneen
groeien. Of, om een ander voor
beeld te noemen: bij de oliewin
ning wordt meestal niet aileen olie 
geproduceerd, doch een mengsel 
van olie en water, de een vaak in 
de vorm van fijne druppeltjes 
verdeeld in de ander. Men spreekt 
dan van een water-in-olie-emulsie 
of een olie-in water-emulsie. OOk 

Ir. Mario Stevens (42), vlak voor 
de vakantie benoemd als hoogle
raar aan de Open Universiteit, is 
nu ook aan de TUE gewoon 
hoogleraar geworden. Ir. Mario 
Stevens was sinds zijn afstuderen 
aan de THE in 1971 wetenschap
pelijk hoofdmedewerker aan de 
afdeling Elektrotechniek, Prof. 
Stevens gaat aan diezelfde afde
ling onderwijs geven in de digitale 
informatietechniek. 
Tot bijzonder hoogleraar in het 
plasma-onderzoek en de plasma
technologie aan de TUE is be
noemd dr. Lodewijk Ornstein 
(55). Hij bezet daarmee een 
leerstoel die door het Eindhovens 
Hogeschoolfonds in het leven 
geroepen is en zal rouleren tus
sen de afdelingen Natuurkunde, 
Elektrotechniek en Werktuigbouw
kunde. Prof. Ornstein heeft zijn 
hoofdfunctie bij de Stichting Fun
damenteel Onderzoek der Mate
rie (FOM), waar hij sinds 1959 
verbonden is. Hij is daar belast 
met de cobrdinatie van de con
tracten tussen Nederlandse indu
strieen die grote wetenschappe
lijke apparatuur bouwen en 
plasmafysische instituten in 
Europa. 

Een vierde hoogleraars
benoeming aan de TUE is die 
van gewoon hoogleraar in de 
stdebouwkundige planologie aan 
de afdeling Bouwkunde, dr. Harry 
J.P. Timmermans (33) voigt op 
die plaats prof.ir. Henk Goudap
pel (55) op, die per 1 juli eervol 
ontslag verleend is. Dr. Harry 
Timmermans is sinds 1976 in 
dienst van de TUE. Hij heeft 
geografie gestudeerd aan de Kat
holieke Universiteit Nijmegen, 
waar hij in 1980 ook tot doctor 
promoveerde Zoals bekend 

hier treedt scheiding in de 
componenten pas op, als de 
druppeltjes van de disperse vloei
stof zijn aaneengekit en in-elkaar
gevloeid; deze twee stappen 
onderscheidt men als vlokking 
(ook wei coagulatie genoemd), 
resp. coalescentie. 

Faraday 
In principe is een fijne verdelinQ. 
van een stof in een vloelstof altlJd 
onstabiel, omdat volumina gevuld 
met materie van gelijke samen
stelling elkaar sterker aantrekken 
dan volumina met materie van 
ongelijke samenstelling. Heeft 
men by. te maken met zand ge
dispergeerd in water, dan is de 
attractie tussen zandkorrels 
onderling, en tussen waterdeeltjes 
onderling, sterker dan de attractle 
tussen zand en water. Er dient 
dus aggregaatvorming tussen de 
zandkorrels op te treden. Wei is 
het mogelijk, deze aggregaatvor~ 
ming zodanig te vertragen dat ZIJ 
praktisch achterwege blijft. En zo 
kan het geschieden, dat men in 
Engeland dispersies bewaart die 
door Michael Faraday (1791-
1867) werden bereid en die nog 
steeds niet zijn gevlokt. 
Door een stroming tot stand te 
brengen, kan men verschillende 
deeltjes bij elkaar in de buurt 

maakt zijn voorganger prof. Henk 
Goudappel gebruik van de 55+
regel. Volgens deze regel kunnen 
medewerkers op hun 55ste Ult 
dienst treden om daarmee plaats 
te maken voor een andere mede
werker, dit alles in het kader van 
de grootscheepse operatie waar
mee enkele honderden miljoenen 
guldens in het WO bezuinigd 
worden. 
Eervol ontslag op eigen verzoek 
is ook verleend aan prof.dr. Ulbo 
de Sitter die sinds 1970 hoogle
raar aan de afdeling Bedrijfs
kunde is geweest. 

brengen en aldus de vlokking 
bevorderen. Veel coagulatiepro
cessen, by. bij de zuivering van 
afvalwater, vinden dan ook plaats 
in tanks waarin wordt geroerd. 
Een stroming leidt tot botsingen 
van de gedispergeerde deeltjes. 

T raag hei dseffecten 
Het ruimtevaartproject van de 
TUE gaat nu juist over hoe lO'n 
botsing tussen gedispergeerde 
deeltjes verloopt: wat is de rol van 
attractie tussen de deeltjes en 
van traagheidseffecten hierbij? 
Traagheidseffecten zullen optre
den zodra er een verschil in 
specifieke massa tussen gedis
pergeerde en continue fase is. 
Maar een dergelijk verschil in 
specifieke massa leidt ook tot 
bezinking, tenzij er een sterke 
stroming aanwezig is. Bij het 
ruimtevaart-experiment is het juist 
de bedoeling, de traagheidseffec~. 
ten bij botsingen te bestuderen bll 
een zo gering mogelijke beweging 
in de vloeistof. Dergelijke experi
menten zijn op aarde door bezin
king onuitvoerbaar. 
Het experiment is op de TU ont
wikkeld in het kader van een door 
de Stichting voor de Technische 
Wetenschappen gesteund pro
ject. 

Hoofd DPZ 
Binnen de TUE-organisatie heb
ben nog twee andere benoemin
gen plaatsgevonden. Dr.ir. Hans 
Nijman (61) is met ingang van 1 
september voor een termijn van 
vier jaar herbenoemd als lid van 
het college van bestuur. Hij 
maakt sinds 1978 deel uit van dit 
Eindhovense CvB. 
Tot hoofd van de Dienst Perso
nele Zaken (DPZ) is benoemd 
Piet Pander Maat. Sinds 1982 
was hij al hoofd ad interim. 

Opening bedrijvencentrum TUE 

Vrijdag 29 augustus zal de voorzitter van het collegeyan bestuur, drs. 
Henk ter Heege, de opening vemchten van het bednjVencentrum aan 
de rUE. Onlangs werd een delta-object op dit centrum geplaatst (zle 
foto). Het Oelta-paviljoen herbergt een negentallonge ondernemmgen 
die vanuit de rUE gestart zijn. 



I Advertentie I I 

'N KLEINE STUDIE 
DN JE SOMS EEII GROOT 

BfDRAG BESPAREN. 
Je gaat studeren. Best mogelijk maand van de Dalurenkaart. Een NS

dat je dan wat vaker de trein neemt. Kortingkaart kost je voor een maand 
Omdat je pendelt, het weekend bij je f 40,-. 
ouders doorbrengt of af en toe De uiterste ingangsdatum van 
vrienden bezoekt. een proefabonnement is 30 september 

Waar je ook naar toe gaat, NS 1986. 
heeft verschillende kaarten die het Koop je bovendien v66r IS 
reizen voor jou nog aantrekkelijker november 1986 'n echte Dalurenkaart, 
maken. NS-Kortingkaart of NS-OV-Jaarkaart 

AI deze kaarten en voordelige dan wordt het bedrag van je proef
reismogelijkheden staan in een abonnement op de prijs van de echte 
handige brochure "Treinprijzen voor kaart in mindering gebracht. 
prijsbewuste studenten". Hoe kom je aan zo'n proef-

Bestudeer die brochure even abonnement? Vraag met onderstaande 
goed. Je zult zien dat de trein vaak veel coupon de brochure "Treinprijzen voor 
voordeliger is dan je denkt. prijsbewuste studenten" aan. 

Vooral de Dalurenkaart en de Daarin zit de bon die je nodig 
NS-Kortingkaart zijn favoriet bij veel hebt om het proefabonnement aan te 
van je studiegenoten. Logisch, want een schaffen. 
jaarlangreizenmet30tot45%kortingis Wie weet kan 'n beetje studie in 
mooi meegenomen. dit boekje jou ook een pittig bedrag be

sparen.~ 
SPECIAAL PROEF ABONNEMENT i----------------l 
VOOR STIJDENfEN. Naam: I 

Misschien weet je nog niet 
precies hoe vaak je dit jaar de trein zult 
nemen. Dus ook niet in hoeverre deze 
kaarten voor jou interessant zijn. Maar 
daar kun je nu op een heel eenvoudige 
en goedkope manier achter komen. 

Adres: I 
Postcode: I 
Woonplaats: I 
Studie-instituut: i 
Bon in envelop opsturen naar: I 
N.Y. Nederlandse Spoorwegen, I 
Aktie Studentenmarkt I NS heeft namelijk in augustus en 

september speciaal voor studenten 
proefabonnementen van een maand. 

Antwoordnummer 4344, I 
3500 VE Utrecht I 
Een postzegel is niet nodig. TE I 
~--~-------------~ 

Voor f 25,- profiteer je een hele 

ffll '.'JSBfWUSTf STUDfllT VIAAGTHfT BOflUf T.fllI'.'JZfll AAII. 

•••••• 
Aan de laculteit Scheikundige Tech
nologie zijn voor het doctoraalexa
men geslaagd: 
C.M. Dekker, Poortvliet 
JA.A. v.d. Donk, Heeze 
GAM. Franken, Tilburg 
AM.J.C. v. Gestel, Boxtel 
M.J.J . Hetem, Eindhoven 
M.P.J . Heuts, Mariahoop 
P.J.M. Peeters, Zundert 
M.J.M. Rijk, Deurne 
AL v. Schaik, Veldhoven 
RDJ. Schiepers, Maastricht 
R.J.M. de Schutter, Heiningen 

Voor het doctoraalexamen Bedrijfs
kunde zijn geslaagd: 
J.T.G. Bartels, Waalwijk 
GA Begemann, Eindhoven (met lof) 
JLG.M. Colen, Helmond 
J.Dolstra, Koog aan de Zaan 
HAM. v.d. Elsen, Oss 
G.H.M. Hoek, Heerlen 

R.P.M. Horsmans, Mariahoop 
F.S.M. Jenniskens, Bergen op Zoom 
(met 101) 
A Mol, Eindhoven 
MAL. Nievergeld, Eindhoven 
R.J .G. Pluijm, Heerlen 
R.BHJ. Richters, Enschede 
J.HP v.d. Rijdt, Kerkrade 
EA v. Veen, Driebergen (met 101) 
H.J.W Vliegen, Voerendaal (met lof) 
A.J.M. Witkam, Goes 

Voor het doctoraalexamen Wiskunde 
zijn geslaagd: 
P.B. Busschbach, Eindhoven 
R.M. de Mol, Zeeland 
AAF. Peters, Heerlen 
S.L.C.H. Rooijackers, Eindhoven 
F.J.M. Souren, Schin op Geul 

Voor het doctoraalexamen Informa
tica zijn geslaagd: 
U.J. Dijkman, Nuenen 
A.K.J . Goskens, Heerlen 
P.J. de Graaff, Enkhuizen 
HLE. Gulikers, Maastricht 
JWF Reynaert~, Valkenswaard 

Voor het doctoraalexamen Techni
sche Natuurkunde zijn geslaagd: 
O. Abu Zeid, Nuenen 

CAF. de Jong, Tilburg 
MA Smits, Eindhoven 

Examenuitslagen van het doctoraal
examen van de aldeling Werktuig
bouwkunde 
J.M.G.C. Boijmans, 
PV Bongers, 
H.J.H. Brouwers, 
JK Burggraaff, 
L.G.H.M. Cartigny, 
L.G.G.M. van Cleel, 
MW Cliteur, 
H.M.T. Gorter, 
J.T.G. Gunsing, 
G.JL v.d. Kerkhol, 
E. Langerak, 
C.T.P.M. Luijten, 
J.J . Meerman, 

E.JWM. Megens, 
R.PJ. Muijtjens, 
JHM.E. Nederveen, 
ADA. Oomen, 
AHE van Rijsewijk, 
AWH Ruijs, 
M.AH Terken, 
A.FAM. Terstappen, 
HHN.F. Timmers, 
G.J.M. Verhees, 
H.J.G. Wismans, 

Eindhoven 
Horn 
Maastricht 
Eindhoven 
Sittard 
Grubbenvorst 
Eindhoven 
Geldrop 
Eindhoven 
Beek en Dank 
Eindhoven 
MeiJI 
Dedemsvaart 
met 101 
Tilburg 
Geleen 
Helmond 
Eindhoven 
Berkel-Enschot 
Heesch 
Mierlo 
Swalmen 
Eindhoven 
Helmond 
Haelen 

de STUdentenVERzekering van 
NBBS. Juist voor studenten die 

ken dat ze nooit van hun fiets vallen 
Voor f 410,- per jaar 

(nog geen f 35,- per maand) je 
eigen ziektekostenverzekering, incl. 
alternatieve geneesvvijzen. 
Voor f 50,- per jaar heb je al 

een prima pakketverzekering 
(aansprakelijkheid en inboedel). 

Stuur mij een STUVER-folder ::0 
U 

Naam _________ _ 

Straat _______ __ _ 

Postcode ________ _ 

Stad ________ __ _ 

Opsturen naar NBBS, Pastbus 11054, 
2301 EB Leiden. Vanaf 1 september: 
NBBS, Past bus 360, 2300 AJ Leiden. 



N ieuwsfeiten 
Oat oeetman de oude en nieuwe 
minister van Onderwijs en Weten
schappen is zal niemand ontgaan 
zijn. Toch zal de informatiestroom 
in de media de afgelopen vakan
tieperiode aan veel mensen niet 
besteed geweest zijn. Voor hen 
brengt Cursor onderstaand en
kele nieuwsfeiten die toch wei 
wetenswaard zijn. 

Steeds minder geld 
bij studenten 
Studenten zitten slechter bij kas. 
Het afgelopen jaar is de financiele 
situatie van de Nederlandse stu
dent een stuk minder geworden. 
Onderzoek aan de Universiteit 
van Nijmegen heeft dat uitgewe
zen. 
Het inkomen van het gras van de 
studenten met een studietoelage 
lag tussen de f 700 en f 900 per 
maand; de op de ouders aange
wezen studenten kregen meestal 
(soms veel) minder dan f 700 per 
maand en de zelf verdienenden of 
op hun partner aangewezenen 
kwamen gemiddeld boven de 
f 900 uit. 
In het kader van de nieuwe stu
diefinancieringsregeling krijgen 
ai le (uitwonende) studenten vanaf 
1 oktober een basisbeurs van 
f 604,22 per maand. Waar de 
gemiddelde student volgens 
overheidsberekeningen toch al 
gauw f 1.000 per maand nodig 
heeft voor kosten van stud ie, 
huisvesting en levensonderhoud, 
is er dus sprake van een gemid
deld tekort van f 400 per maand. 

Werkloosheid 
academici 
daalde verder 
De werkloosheid onder afgestu
deerde academici is ook in het 
tweede kwartaal van 1 986 verder 
gedaald. Dit blijkt uit cijfers van 
het ministerie van onderwijs en 
wetenschappen. De dal ing is 
zelfs nog wat grater dan de 
algemene afname van de werk
loosheid. Ondanks deze rooskleu
rige ontwikkeling ziet het er v~~r 
de komende jaren minder mooi 
uit. Met name door het samen
valle van afstudeerders uit eerste 
en tweede fase, zal het aanbod 
aan academici veel grater wor
den. Daardoor verwacht het mi
nisterie een verdubbeling van het 
aantal werkzoekende academici. 
De verse werklozen zullen uit
eindelijk wei aan de slag komen. 
Zij gaan mensen met middelbare 
opleidingen verdringen. Maar 
onder de 16.000 baanloze acade
mici van dit moment tekent zich 
hoe langer hoe duidelijker een 
harde kern langdurig werklozen af. 

CT-hal korte tijd 
ontruimd 
Woensdagmiddag 13 augustus is 
de CT-hal een half uur ontruimd 
geweest. Het risico bestond dat 
een vat met afvalchemicali~n lOU 
exploderen. De chemicali~n had
den met elkaar gereageerd en 
daardoor was het vat bol komen 
te staan. Onder het toeziend oog 
van brandweer en bewaking 
haalde de veiligheidscoordinator 
Scheikunde, drs. Erik Swaan, zelf 
de dop van het inmiddels flink 
afgeschermde vat. Met een sisser 
verdween tevens het grootste 
risico. De vrijkomende gassen 
werden meteen afgelOgen. 

Werk-en-geniet-festival 
... ~ .,' .•. :0' " . , 

find juli waren elf Tsjechische sludenlen van de universiteit van Praag 
op de TUE. Het betrof een uitwisseling met de studievereniging Japie 
van Schelkunde. Op de folo de bezoekers in het laboratorium voor 
vervoerstechniek. 

Universiteiten beginnen Deetman vist 
samen beroepsopleiding achter het net 
informatica 
De Universiteit van Amsterdam, 
de Vrije Universiteit, de Rijksuni 
versiteit Utrecht, en het Centrum 
voor Wiskunde en Informatica 
gaan gezamenlijk een aantal be
roepsopleidingen informatica ver
lOrgen. Het gaat om postdocto
rale studies die kwalificeren tot 
informatiemanager, automatise
ringsdeskundige en medisch in
formaticus. In een later stadium 
wordt ook een specialisatie 
sociaal-wetenschappelijke infor
matica aangeboden. 
De vier partners hebben de mi
nister van Onderwijs en Weten 
schappen gevraagd om een 
startsubsidie. 

In zijn politieke testament had 
minister Deetman zo'n twee mil
jard gulden gevraagd voor het 
wegwerken van achterstanden in 
het onderwijs in de informatica en 
technologie. In het nieuwe re
geerakkoord vist hij echter achter 
het net. Zijn eisen zijn bij lange na 
niet gehonoreerd. In het akkoord 
is maar een half miljard terug te 
vinden. En dat geld wordt dan ook 
nog verdeeld over de ministeries 
van 0 en W en Economische 
Zaken. 
Onderwijs krijgt daarvan 300 
miljoen voor een inhaalprogram
ma om de kwaliteit van het per
soneel en het materieel in het 
hoger beroepsonderwijs te ver
beteren. 

Nog geen 
besl issing over 
science centrum 
Een beslissing van de ministers 
voor onderwijs en wetenschap
pen en van economische zaken 
over de oprichting van een na
tionaal 'kenniscentrum' voor 
wetenschap en technologie zal 
nog wei even op zich laten 
wachten. Het besluit dat de afge
lopen week genomen moest wor
den is op verzoek van de Com
missie van Goede Diensten 
enkele maanden uitgesteld. 
De commissie, bestaande uit dr. 
A.Batenburg, dr. WDekker en 
prof.ir. Th.Quene, heeft ontdekt 
dat de keuze van de plaats, de 
opzet van het centrum en de fi
nanciering van een dergelijk om
vangrijk project ingewikkelder zijn 
dan was gedacht. De commissie 
zal nu pas begin september 

Muziek, circus en thealer zorgden deze zomer voor een gezel/ige sfeer op het TUf-terrein. Van 17 tot en 
met 20 juli was de Kiekesum-express op de grasvelden aan de Dommel neergestreken. fen grote circustent, 
een Iwinliglal workshoptenten en een kampeerplaats voor de honderden deelnemers vormden een 
sfeervolle entourage, terwijl ook het weer fantastisch meewerkte. 

ad vies uitbrengen aan de beide 
bewindslieden. 
Er zijn inmiddels zeven steden die 
een dergelijk centrum graag bin
nen hun grenzen willen hebben. 
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m De Bergruimte ingang van hetnieuwe seizoen Zufdelijk toneet (ltobe bJierigt het 
Met de komst van Kol'lll'Tlef't 86/87 zal er bIj GtOOevoorai komende seizoen vier prOdukties: 
Mannetje als nieuwe zakelijk Iei- repertoiretoneel qp hal. Clavigo van Johann Wolfgang 
der en Ronald Klamer al$ nieuwe ' gramma staan. Hie wat (von) ~het ba~ Qagrels 

f , C!'1istiElk leider gaat Zuidelijk to- Eindhoven betl'e A\ogelilk- naar de Nacht Van Eugene O'N-
.. .neel Globe het het komende heden: .de grote-za duktfes in. eill, De kQmisohe opera Die Fle- .. ' 
s,eiz~e", qv~~ . een sndE;!rElt>q~ ", destsdsschouwburg en de ...• '" . q~rmaus met muziek van;Johan " ~ 
goolen, Het)~ wat·Ronald ,Kl&r:ner ' kleirie~~a~!produkties ;iri~ QeJi@en ' '. StraJ,l~jr: ,en;Ei;ln ' l'oppenh'uis vao . : . 
betreft gedaan' hrethet 'experi- ' taal van Globeaan deKleineBerg . . Hendrik' ibsen. ... . 
mentele toneel· bij Globe: Met Deze ruimte heet de Bergruimte. 

Zuidelijk Toneel Globe vergadert. Links (met bril) regisseur Stephan Kunming 

~ Het Klein 
Aan de Paradijslaan is een kleine 
theaterruimte waar vooral mime, 

en bewegingstheater te zien 
zijn. Het theater het Heet Klein en 
dat is tevens de naam van de 
!mime- en bewegingsgroep die er 
gevestigd is. 
Tijdens een mime-festival, gehou
jden in Eindhoven in 1979, bleek 
~ dat voor een groot aantal produk
lt ies op dit gebied geen geschikte 

. ,speelru imte was. Deze kwam in 
1981 aan de reeds eerder ge-

@J De Fabriek 
Vlak bij de Karel de Groteplein is 
·kunstenaarscentrum De Fabriek 
.gelegen. Enige jaren gel eden 
kraakten kunstenaars aan de 
Baarstraat een oude fabrieks
ruimte en wilden daar eigenlijk 
ateliers vestigen. Oat ging toen 
niet door, maar uiteindelijk is er 
wei een grote expositieruimte 
gekomen: een grote hal met 
diverse kleinere zaaltjes. Eens in 

~. de maand wordt er een publieks-

noemde Paradijslaan. Het Klein 
speelt en maakt er een groot 
aantal eigen produkties, waar
naast ook nogal eens gastvoor
stellingen worden geprogram
meerd. Sinds een paar jaar wordt 
tel kens aan het eind van het 
seizoen (omstreeks juni) een 
bewegingsfestival geprogram
meerd, een festival waar naast 
het bewegingstheater ook beel
dende kunst en levende muziek 
te zien en te horen zijn. 

FOlo: Paul Glimmerveen 

avond gehouden, een avond 
waarop De Fabriek (gratis) is 
opengesteld voor het publiek. 
Meestal wordt deze gevolgd door 
een expositie van de op de 
publieksavond getoonde werken, 
die ongeveer een week duurt. 
Behalve de expositie worden er 
meestal wei video's gedraaid, zijn 
er performances of is er levende 
muziek. 

Eindhoven staat zeker ni 
nummer een. Som 
alisme. De 
van ons land, maar is 
zuiden, ver weg van de 
Anderen zullen 
ge het techneuten-klim 
dat zijn de namen die in 
worden. 
Toch valt er hier op het 
ander te beleven. Op 
mogelijkheden, waarbi ' 
instanties zoals he! 
Stadsschouwburg 



's lands cultuurstad 
en aan het provinci-
grootte de vijfde stad 

het diepe donkere 
it is all happening'. 

rm bestempelen vanwe
rUE, Philips en DAF, 
Eindhoven genoemd 

ur wei het een en 
greep uit de 

de hand liggende 
op de rUE en 
buiten beeld blijven 

--

een 
kunstenaars elkaar .' 

ontmoeten enerV8'iingeb ~ . 
Liilwi!:is~le.n . Vaak zijn er· . 

expositiesof worden er concer-" 
ten qeorganiseerd, waarbij vooral 

Interieur van hel 
Van Abbemuseum 

~ Het Van Abbemuseum 
Eindhoven heeft een eigen mu
seum voor moderne kunst; Stede
lijk Van Abbemuseum. Het ge
bouw dat zijn naam aan die van 
zijn stichter de sigarenfabrikant 
Henri Van Abbe ontleend, werd 
begin 1936 geopend, en viert dit 
jaar dus zijn vijftig-jarig jubileum. 
Deze zomer toont het voor het 
eerst de gehele eigen collectie, 
die zowel qua omvang als qua 
kwaliteit tot een der belangrijkste 
op het gebied van moderne en 
hedendaagse kunst behoort. 
Omdat werken uit de collectie 
van het Van Abbe vaak uitgel
eend worden aan andere musea, 
en er ook niet altijd plaats is voor 

~ De Krabbedans 
Behalve een filmhuis, cafe en 
expositieruimte is het cultureel 
centrum De Krabbedans aan de 
bekende kroegenstraat het Stra
tums Eind ook een kunstuitleen. 
Je kunt er voor vijf gulden per 
maand elk kwartaal een nieuw 
kunstwerk lenen, waarbij je kunt 
kiezen uit een collectie van 
vooral kunstenaars uit de regio. 
Het bekendsre van de Kabbe-

de tentoonstelling van aile wer
ken, is het jubileum van het Van 
Abbe een unieke kans om aile 
werken van het museum te zien 
en zo een goed beeld te krijgen 
van de ontwikkelingen van kunst 
in deze twintigste eeuw. 
De tentoonstelling, getiteld Oog
hoogte, die het werk van meer 
dan 250 kunstenaars omvat, 
wordt getoond in twee 
het oude museum aan de Bil 
dijklaan (Van Abbe 1) en de 
nieuwe ruimte aan de Keizers
gracht (Van Abbe 2). 
De tentoonstelling loopt tot en 
met 9 november. 

dans is wei het tilmhuis, er zijn 
meestal twee voorstellingen per 
avond van donderdag tot en met 
dinsdag. De films die er vertoond 
worden zijn de bij een groot 
publiek wat minder bekende 'al
ternatieve' films. Soms zijn er 
filmcycli rond bekende acteurs of 
regiseurs of met een bepaald 
thema lOals bijvoorbeeld een G 
rard Thoolen-festivaL 



• Colleges Reformatorische Wijsbegeerte prof.dr.ir. E. Schuurman 

Donderdag 4 september zal prof. Schuurman zijn college over de Moderne 
Wijsgerige Stromingen (OF700) aanvangen om 10.30 u. In zaal 15a van het 
auditorium. 
Tijdens het college komen vragen en problemen van de filosofie aan de orde. 
Daarbij zal aandacht gegeven worden aan de geschledenls van de fllosofle en 
aan actuele wijsgerige stromingen. . 
Tegenover een filosofie die pretendeert zelf de weg, de waarheld en het leven 
te kunnen wijzen, gaat de Reformatorische Wijsbegeerte uit van het gezag van 
Gods Openbaring, van Christus' macht over de geschiedenis en van de zin van 
de geschiedenis als het Rijk Gods. Door ons te orienteren op dat perspectief 
wordt studeren boeiend en zinvol. 
Het college is een keuzecol lege vaor aile studenten. Ook belangstellenden zijn 
van harte welkom. 

• Wervingsdagen 1986 

Evenals voorgaande jaren organiseren de gezamelijke studie-verenigingen 
GEWIS, INDUSTRIA, SIMON STEVIN, THOR en J.D. v.d. WAAlS ook dit jaar 
van 3 tim 7 november voor de vijfde maal de wervingsdagen. 
Deze activiteit, bestemd voor aile TH-studenten die v66r 1988 den ken af te 
studeren, heeft tot doel een eerste contact te bewerkstelligen tussen 
afstuderende studenten en potentieHe toekomstige werkgevers. 
Deze contacten kunnen op verschillende niveau's plaatsvinden: 
- een algemene informatieve lezing verlOrgd door de deelnemende 
bedrijven, voor aile studenten toegankelijk; 
- groeps- of privegesprekken die met vertegenwoordigers van de bedrijven 
gevoerd wilen worden. Hieruit kunnen eventuele nadere contacten of 
sollicitaties voortvloeien. 
In tegenstelling tot voorgaande jaren worden de lezingen en de gesprekken 
dit jaar in verschillende perioden gehouden. 
De informatieve lezingen wilen plaatsvinden in de eerste collegeweek en 
wei op de middag en van 1, 2 en 3 september. 
De groeps- en privegesprekken wilen plaatsvinden in de week van 3 ti m 7 
november. Deze gesprekken die gedurende de hele dag wilen plaatshebben 
zijn slechts toegankelijk voor studenten die, op basis van curricula vitae, 
geselecteerd zijn door de deelnemende bedrijven. Mocht je willen 
deelnemen aan de gesprekken, stuur dan v66r 13 september een lijstje met 
de voor jou interessante bedrijven naar het secretariaat van de wervingsda
gen (p i a Industria, paviljoen A-20). Stuur bovendien voor ieder van de door 
jou uitgekozen bedrijven een exemplaar van een curriculum vitae mee. Deze 
curricula vitae wilen met de nodige discretie worden behandeld. Na de 
selectie wordt iedere student via het secretariaat op de hoogte gesteld van 
plaats, datum en tijd van de gesprekken. Roosters met dezelfde gegevens, 
betrekking hebbend op de lezingen, wilen her en der opgehangen worden . 
Informatie betrelfende deelnemende bedrijven zal ter in zage liggen bij de 
organiserende studie-vereniging 

• Rekencentrum-cursussen 

De nieuwe brochure van RC-cursussen is uit. Er worden 41 verschillende 
cursussen aangekondigd, waarvan de meeste meerdere mal en gegeven 
worden. 

De cursussen 'Functioneel programmeren', 'Modula 1I','lmplementatietech
nieken' en 'LOTUS 1-2-3' worden dit jaar voor het eerst gegevenVoor 
spreadsheets is het pakket LOTUS 1 -2-3 gekozen in plaats van MULTIPLAN 
dat nu nog slechts wordt behandeld bij de cursus 'Introductie MS-DOS'. 
De cursus 'Gebruik netwerkfaciliteiten' is ook nieuw in deze vorm en komt in 
plaats van de cursussen 'Terminalgebruik' en 'KERMIT'. In deze cursus 
wordt ook aandacht besteed aan EARN en SURFnet. Nieuw is verder dat 
inschrijvers vooraf bericht krijgen van deelname.lnschrijving kan gebeuren 
(nog steeds kosteloos voor studenten en medewerkers ) middels het 
Inschrijlformulier TUE-cursussen in de brochure. 
Op bijgaand rooster vindt u het programma voor augustus tot en met 
oktober 1986.Voor nadere informatie wordt verwezen naar de cursusbrochu
re.Daarin is voor iedere cursus een korte beschrijving gegeven 

Erratum 
In de cursusbrochure staat bij de beschrijving van de cursus 'PROLOG' (biz. 
28) dat deze start op 25 november. Dit moet zijn 14 oktober, lOals correct is 
aangegeven op het rooster op biz. 8. 

Cursusrooster augustus tot en met oktober 

augustus 1986 

Datum 

Cursus 

100 Orientatie computergebruik voor 0 en 0 
303 Gebruik MS-DOS (PC) 
301 Gebruik van VMS (VAX) 
305 Gebruik netwerkfaciliteiten 
402 CONSTAT (B7900) 
300 Gebruik CANDE (Burroughs B7900) 
900 Programmeerprincipes en dalastructuren I 
304 Gebruik PRIMOS (Prime) 
401 SPSSX op VAX 
601 Tekslverwerking op PC (Wordslar) 
606 DBASE III 
904 Pascal 
905 Fortran 

ma 18 

C220 

19 19 

32 32 

di 19 wo 20 do 21 

20 20 20 20 

18 20 

17 19 17 19 
32 32 32 32 32 32 

Faculteitsberichten moeten uiter/ijk 
vrijdagmiddag 15.00 uur bij de 
redactie van Cursor ingeleverd zijn. 
Duidelijk aangegeven van welke 
faculteit de mededeling afkomstig is. 
Faculteitsberichten moelen gelypl 
en bij een aanla/ faculleilen, van 
een slempel van bureau Onderwijs 
voorzien zijn. 
In principe worden faculteilsberichten 
maar eenmaal geplaals, lerwijl 
efm berichl voor meerdere faculteilen 
eenmaal volledig en vervo/gens 
aileen mel imeiding gep/aals wordt. 
Bii voorkeur geen samenvallingen 
loevoegen. 

• Programma Colloquia 'Software-Specificatietechnieken' 

In het najaar organis~ren het rekencentrum en Philips-,OIT gezamenlijk een 
reeks colloquia over Software-speclflcatletechnleken. De sprekers wilen 
worden uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan een boekJe dat na 
afloop zal worden uitgegeven. . . .. 
Per lezing zal een meer concrete aankondlglng verschlJnen. 
Aile lezingen worden gehouden In collegezaal 2 van het rekencentrum op 
maandagochtend van 10.45 tot 12.30 uur. 
Ir. J.J. van Amstel15 september 
Philips-OIT en TU-Eindhoven 
Specificaties: wie, wat, hoe? 

Drs. M.M. Fokkinga29 september 
TU-Twente 
Van specificatie tot implementatie middels het transformeren van wiskundige 
formules tot executeerbare programma's 

Dr.ir. H.B.M. Jonkers13 oktober Ir. J.L.G. Dietz27 oktober 
Philips Natuurkundig Laboratorium TU-Eindhoven 
De ontwerptaal COLD Requirements Modelling 
Prof.dr.ir. C.J Koomenl0 november 
Philips International en TU-Eindhoven.. . . . 
Het gebruik van algebra';sche technieken blJ de speclflcatle en synthese van 
systemen 
Dr. J. Hagelstein24 november Drs. R. Koymans8 december 
Philips Research Laboratories Brussel TU -Eindhoven 
World-oriented requirements Specifying message passing and real-
engineering time systems with temporal logic 
• Werkcollege praktische onderwijskunde 
1. Ais keuzevak 
Het werkcollege praktische onderwijskunde is een oefening in het 
functioneren in een situatie van 'overdracht van kennls'Het IS zlnvol voor 
studenten van aile afdelingen. . . 
2. Ais verplicht onderdee/ van de eersle graadslerarenopleldmg-
overgangsregeling . . 
Voor de overgangsregeling zie de TH - Berichten van 14 maart J.I. De Inhoud 
van het werkcollege bestaat hoofdzakelijk uit de training in een aantal 
aspecten van het lesgeven. De student krijgt inzicht in zijn/haar 
onderwijsgedrag door middel van een nagesprek de Qegevens van een 
systematische observatie en het analyseren van de vldeo-opnamen van de 
door hem/ haar gegeven lessen.. .. 
Het werkcollege omvat in het herfsttnmester een bljeenkomst per week 
(maandag- of dinsdagmiddag) en zal doorlopen In het volgend tnmester, 
ook eenmaal per week. . . 
De oude-stijl-studenten voldaen aan hun verpllchllng door het volgen van 
het vak in beide trimesters. Het sluit voor hen af met collegenummer OC041. 
Ook de nieuwe-stijl-studenten dienen in beide trimesters een werkcollege 
te volgen. Zij sluiten het vak Praktische Onderwijskunde af met nummer 
OC161 (herfsttrimester), en het vervolg-werkcollege In het wlntertnmester 
onder vakcodenummer OCt7t, OCt81 of OC191, afhankelijk van het vak 
waarin zij de onderwijsbevoegdheid willen behalen. . 
Informaticastudenten voldoen aan de hen gestelde elsen door het volgen 
van OCt6t (herfsttrimester) . 
Opgave voor 27 augustus a.s.met vermelding van voorkeur voor maandag
of dinsdagmiddag. Ook de studenten die zlch reeds aangemeld hebben 
dienen hun voorkeur op te geven. 
Inlichtingen bij drs RAM . van Brunschot, HG 9.06, telefoon 4673. 
Inschrijving via Adrienne Zuiderweg, HG 9.25, telefoon 2921 

vr 22 ma 25 di 26 wo 27 do 28 vr 29 

18 15 18 15 18 15 
18 20 

32 32 
Wh3A07 Wh3A07 
18 15 18 15 
20 20 20 20 

20 20 20 20 20 
17 17 19 17 19 17 19 17 19 17 

Cl 19 Cl 19 Cl 19 Cl 19 

september/oktober 1986 

200 Inleiding automalisering administratieve omgeving 

901 Programmeerprincipes en datastrucluren Ii 
907 C 
302 Gebruik UNIX (VAX) 

608 LOTUS 1-2-3 
912 PROLOG 

7 dinsdagochtenden: 2/9 (132). 9/9 (020) . 16/9 (023 /9 (020) . 

5 woensdagen: 
4 donderdagen: 
4 donderdagen : 

30/9 (.20) . 7/10 (0 .19).14/10 (019) 
3/9. 10!9, 17/9.24/9.1/10 (1 .32) . 
4/9,11/9.18/9 , 25/9 (132/0 .20) . 
2/10,9/10 . 16/10. 23/10 of 30/10 (132 /015) 
(Herfstvakantie vall eventueel uit.) 

maandag 119 en dinsdag 2/9 (0.20) 
5 dinsdagen : 14/10.21/10. 28/10 . 4/11.11 / 11 

(ochtend: 132. middag : 015) 



• Dr. TV. Jagodkina, medewerker van het Energie'instituut van Mouskou, dit 
jaar vebonden aan de TUE, zal in het najaarstrimester studenten helpen die 
Russich willen leren spreken. Deze lezen zijn vooral interessant voor hen die 
bij het college Technische-wetenschappelijk vertalen al ervaring hebben 
opgedaan met lezen en met de Russische grammatica. De eerste 
bijeenkomst zal zijn op 2 september. Nadere inlichtingen bij Willem van 
Veenendaal. tsl. 3327. ..... ~~ --

• Het keuzecollege Energie & Produktie (1.4340) start woensdag 3 
september 5e en 6e uur. kopzaal C-vleugel. 
Degenen die dit college willen volgen, wordt verzocht zich v66r 29 augustus 
op te geven bij het secretariaat vakgroep TPS. Pay. C6. tst. 2322. 

• U kunt zich bij de vakgroep OK opgeven voor de volgende keuzevakken: 
13121 Logistics Management 
13131 Organisatie van de Besluitvorming 
13141 Capita Selecta Organisatiestruktuur en Omgeving 
13157 Projektbeheer 
13161 Kwaliteitsbeheer 
13191 Strategische Beleidsvorming 
De intekenlijsten hangen in de gang bij het vakgroepsecretariaat OK. 
N.B.: vergeet u niet dat u zich t.z.1. voor het tentamen moet aanmelden bij de 
CENTRALE STUDENTENADMINISTRATIEI 

• Inzien tentamen Bedrijfscalculatie 
Op 12 september bestaat er een mogelijkheid om het tent amen bedrijfscal
culatie van 16 juni in te zien. 
Indien u hieraan wenst deel te nemen dient u een afspraak te maken via het 
secretariaat van de vakgroep BE. 's morgens tussen 9.00 - 12.00 uur. 

• Herkansing tentamen Bedrijfscalculatie 
Op 26 september, 14.00 uur is er een herkansingsmogelijkheid Bedrijfscal
culatie. 
Het tentamen vindt plaats in zaal U-46. Pay. Bedrijfskunde. 

• Nieuw keuzevak 
M.Lv. het collegejaar 86/87 zal door de vakgroep BISA een nieuwe 
collegevak worden verzorgd t.w. Capita Selecta Bisa (collegenummer 
1.540.0). In dit college zullen een aantal actuele onderwerpen behandeld 
worden die niet of zeer summier in het huidige vakkenpakket ter sprake 
komen . 
V~~r het komende studiejaar zijn dat: 

Onderwerp 

1. Exploitatie van automatiserings
middelen en gegevensverwerking 

Docent 

M. Looyen 

aantal 
college
uren 
2 X 2 uur 

2. Expert Systemen P. vd Poel 1 X 2 uur 
3. Begroten van softwareprojecten F.J. Heemstra 2 X 2 uren 
4. Externe integratie W. Veldhuis 2 X 2 uren 
5. Conceptuele modellen J. Dietz 1 X 2 uur 
6. Kantoorautomatisering B. de Waal 1 X 2 uur 

Het keuzevak zal getentamineerd worden middels een werkstuk over een van 
de bovengenoemde onderwerpen en een mondelinge verdediging/toelichting. 
Afhankelijk van het aantal studenten dat tentamen wens! af te leggen word! 
een groepsgrootte (voor het maken van het werkstuk) bepaald. Het aantal 
SP's bedraagt 18. 
V~~r di.t yak be staat geen collegedictaat. Tijdens de college zullen de 
verschillende docenten hand-outs verstrekken. Wil men tentamen doen in dit 
yak, dan bestaat er de verplichting tot het volgen van de colleges. Mocht. 
gezien het late tijdstip van publicatie. het aantal studenten dat het yak het 
herfsttrimester wenst te volgen te gering zijn (d.w.z. < 20 studenten). dan zal 
het keuzevak aileen voor het collegejaar 86/87 in het wintertrimester worden 
verzorgd. 
Indien U belangstelling mocht hebben. meldt U zich dan z.s.m. aan op het 
secretariaat BISA. spreekuur tussen 9.00 - 12.00 uur. Voor verdere 
inlichtingen kun! U terecht bij de coordinator van het keuzevak. ir. F.J. 
Heemstra (tsl. 20£2/2290) 
Uitsluitsel over de definitieve startdatum wordt Z.S.m. via de bekende 
publicatiemedia bekend gemaakt. 
p.S. Mocht het yak in het herfsttrimester worden gegeven dan zal dit 
gebeuren in zaal P2. vrijdagmiddag 5+6 uur (m.i.v. 5 september). 

• Tentamen CADIS (15370) 

Op 28 augustus van 9.00 tot 12.00 uur zal er een schriftelijk tent amen 
CADIS worden afgenomen. 
Aanmelding bij de vakgroep BISA. 's morgens van 9.00 - 12.00 uur paviljoen 
03 .. 
Het tentamen zal gehouden worden in het paviljoen L 10. 

••••• • -

• Bij de vakgroep economie van de onderafdeling WenMW bestaat een 
vacature voor een student-assistent. Haar/zijn taak zal zijn het verlenen van 
medewerking bij het onderwijs aan studenten wiskunde en informatica en he! 
assisteren bij onderzoek op het gebied van de econometrie/wiskundige 
economie. De voorkeur gaat uit naar een student wiskunde die met succes de 
eerste twee jaren van de studie heeft doorlopen. 
De aanstelling geschiedt voor een dag in de week. vooralsnog voor de peri ode 
1 oktober 1986 - 1 januari 1987. Kandidaten dienen zich te richten tot dr C. 
Withagen (HG 8.35) bij wie ook nadere inlichtingen zijn te verkrijgen. 

• Voortgezette Kansrekening 

Ge'interesseerden voor het college Voortgezette Kansrekening (2S020) wordt 
verzocht zich op te geven bij H. Koops (HG. 9.93. tel. 3130) of contact op te 
nemen met ondergetekende (FW. S!eutel. HG. B.47. tel. 2593). 

• De colleges macro-economie (OB040) vangen aan in de tweede college
week. 

• College Schakeltechniek 5P3BO 
Door afwezigheid van de docent zal het bovengenoemd college in de week 
van 29 september voor het eerst gegeven worden. 
De stof van de eerste 4 weken zal in overleg met de studenten worden 
ingehaald. 

····t!!· 
• Tweedejaars Natuurkundig Practikum 

He! tweedejaars Practikum Natuurkunde voor N-studenten vangt aan op 
maandag 1 september. U kunt vanaf donderdag 28 augustus inschrijven 
v~~r de proeven. U heeft daarvoor nodig handleiding nr. 3409. 
studenten die in het eerste jaar projectwerk hebben gedaan. doen in ieder 
geval proef HI zoals aangegeven op het rooster (zie publikatiebord aud. en 
N-Iaag). De Aigemene Informatie omtrent het practikum staat in de 
Handleiding. 

• Practicum Inleiding in de Numerieke Methoden 

He! practicum Inleiding in de Numerieke Methoden (2N213) voor de 
studenten van de faculteit N begint op maandag 1 september om 13.30 uur 
in zaal C2 van het auditorium. 
He! practicum bestaat uit 4 middagen in de eerste week (maandag tim 
donderdag) en verder een (in overleg met de studenten vast te stellen) 
middag per week gedurende de rest van het trimester. 
V~~r inlich!ingen: C. van Genneken. HG 8.08. tst. 4603. 

• Afstudeervoordracht 

A.M. van der Spek (Lineaire en niet lineaire theorie van stromingen door een 
actuatorschijf). 
Maandag 25 augustus om 16.00 uur. W&S. zaal A. 

• Basiscollege Natuurkunde en Samenleving (2Y200) 
'De invloed van de Natuurkunde op de samenleving' 

Docent: dr. B. van der Sijde met medewerking van ir. W. de Ruiter 
N-Laag. NO 02-02, tel. (47)437B. 4339 
Tijd: herfst trimester 1986. woensdagen 13.45-15.30 uur 
zaal N-Laag. NA 02-55. 

Doel. opzet. honorering. 
Het college heeft ten doel de studenten in de D-fase een overzicht te geven 
van een aantal facetten van wetenschap (met in het bijzonder de natuurkunde) 
en technologie die voor de samenleving van zeer groot belang zijn gebleken. 
Daarnaast komen een aantal probleemstellingen aan de orde: hoe funktioneert 
wetenschap en technologie in de maatschappij? De wijze van beoordeling 
wordt in overleg besproken. Het college is bedoeld als een soort basiscollege 
op het gebied van Natuurkunde en Samenleving. 

Programma: 
3 september 
1. Natuurwetenschap en technologie in historisch perspectief - Bart van der 
Sijde 

10 september 
2. De dynamiek van wetenschap en technologie - Willem de Ruiter 

17 september 
3. Kontroversen tussen deskundigen - Willem de Ruiter 

24 september 
4. Natuurkundigen en de kernbewapening - Bart van der Sijde 

1 oktober 
5. De Energieproblematiek - Bart van der Sijde 

80ktober 
6. Straling en Milieu - Bart van der Sijde. 

150ktober 
7. De maatschappelijke gevolgen van de laser - Bart van der Sijde 

220ktober 
8. Geluid en geluidhinder - Bart van der Sijde 

290ktober 
9. Informatiemaatschappij. een leefbare toekomst? - Willem de Ruiter. .•....• --

• V~~r het doctorale examen van de afdeling der Werktuigbouwkunde (12102-
examen). te houden op maandag 25 augustus hebben de volgende kandidaten 
zich aangemeld: 

P.PWL. v.d. Bekerom (prof.ir. F. Doorschot) 
P.C.H. Groenen (prof.dr.ir. AN. Westland) 
T.C.J. de Jong (prof.dr.ir. AN. Westland) 
L.F. Lelkes (prof.ir. J.L. Overbeeke) 
M.J.G. v.d. Molengraft (prof.dr.ir. J.J. Kok) 
CHAM. Prinssen (prof.ir. J.G. Balkestein) 
T.J. Siangen (prof.ir. J.G. Balkestein) 
HTM. Timmermans (prof.dr.ir. A.N. Westland) 

De bekendmaking van de examenuitslag en de diploma-uitreiking zal om 16.00 
uur plaatsvinden in de collegezaal W-hoog. de aansluitende receptie is in de 
kantine W-hoog. 

• Het college B.O. Produktie-Automatisering (4T630) zal een andere opzet 
krijgen. Daarom is het nodig zich aan te melden voor deelname bij de 
secretaresse van prof.ir. J.M. van Bragt (WH 0.123) of op het eerste college 
(1 september 1986. 2e uur. WH 3.0B) 



• Alstudeercolloquia 

M,J,G, v,d, Molengraft (Modelvorming en regeling van een mechanisch 
systeem met elastische vervormingen,) 
22 augustus om 10,00 uur, WH-0,05 

CHA.M, Prinssen (Een betere produktiebesturing bij een labrikant van 
CV-units,) 
22 augustus om 14,00 uur, WH-1 , 102 

T.J , Siangen (Onderzoek naar lay-out verbetering en ontwerp van een 
optimale lay-out v~~r Laura Metaal BV ,) 
22 augustus om 14,30 uur, WH-1, 120, 

.lli.~= =~.I-IEI=I! 
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• Gevraagd: Student assistent 

Taak: Ontwikkelen van software voor de aldelingsstudentenadministralie, 

Inlichtingen en aanmelden: 
prof.ir, M. Stevens EH 10.33 tel. 3414 

• College Schakeltechniek 5P380 
Door alwezigheid van de docent zal het bovengenoemd college in de week 
van 29 september vQor het eerst gegeven worden. 
De stol van de eerste 4 weken zal in overleg met de studenten worden 
ingehaald. 

• Stagevoordracht 

A.T. Veltman (Microprocessorgestuurde adaptieve klokthermostaat) 
28 augustus 1986 om 9.30 uur, EH 10.24 

• Alstudeervoordracht 

A.A.J. Frunt (Onderzoek naar mogelijkheden om tijdens bedrijl de momentele 
waarde van de rotorweerstand van een asynchrone machine machine te be
palen). 
22 augustus 1986 om 14.00 uur, Instruktiezaal E-Iaag 

V.HAE, Verhagen (Ontladingsparameters van C3F6) 
22 augustus 1986 om 14.00 uur, EEg 2.21 

J.H.T. Geerlings (Signaalherkenning met behulp van een digitale signaalpro
cessor; de TMS 320) 
25 augustus 1986 om 10.30 uur, EEg 2.21 

M.P.G, Otten (Intermodulatie als gevolg van Magnitude Truncation in digitale 
filters) , 
25 augustus 1986 om 11 ,30 uur, EEg 2.21 

G.J.M. Janssen (Draaggoll-terug-winning m.b.v, remodulatie in een BPSK 
demodulator). 
28 augustus om 11 .30 uur, EH 12.35 

; 
• 'College Toepassingen van de thermodynamica in de chemische 
technologie (6l080) , 
Dit college zal in de komende curs us niet in het eerste doch in het tweede 
trimester worden gegeven. Het zal worden afgesloten met een excursie naar 
O.S.M. - Geleen. 

• De Werkgroepen Thermodynamica (6A032) zullen in de tweede week 
van september beginnen. V~~r deze werkgroepen dient men zicht uiterlijk 4 
september op te geven bij mevr. Smulders (secretaresse) Basisonderwijs
groep T, kamer 1,30 T-Iaag. Bij opgave verplicht men zich actief aan de 
werkgroepen dee I te nemen, 

• Keuzecollege Orogen (6.S.1 00) 

Oroogprocessen worden op grote schaal in vrijwel aile takken van de 
nijverheid toegepast. Het college beoogt inzicht en praktische kennis te 
verschaffen, lOdat de a.s. technolo(o)g(e) in staat wordt gesteld deze 
processen te optimaliseren naar lOwel kapitaalkosten, produktiekwaliteit als 
energieverbruik, 
Het keuzecollege Orogen omvat 3 trimesteruren en wordt gegeven tijdens 
het herfsttrimester (2 uur) en het wintertrimester (1 uur). 

Aanvang: woensdag 3 september 1986, 2e en 3e uur 
Plaats: Colloquimzaal I, FT -hal, 19 
Oocenten: ir, W.J. Coumans en prol.dr.ir. HAC, Thijssen 

• S4A, Stage Polymeerchemie en Kunststoffentechnologie 

Studenten die in het najaarstrimester 1986 de stage S4A (6U039) wensen uit 
te voeren worden verzocht zich hiervoor in te schrijven maandagmiddag 1 
september tussen 2 en 4 uur bij ir. A. Bleijenberg, CT -hal kamer 1.16 (na voor
afgaande melding bij de studentenadministratie van de afdeling). In verband 
met een gewijzigde stage-opzet is een latere inschrijving in het trimester niet 
mogelijk. Stage-onderdelen worden uitgevoerd in koppels. 

~ :~ === -=~~ -
• Eindcolloquium 

Ronald Rijnen en Eric van der Sande (Brussel de Metropool.) 
28 augustus om 10.00 uur, HG 4.01 
Vooral om 9,30 uur in HG 4.31 panoramich model. 

Peter Visser (Studie naar de gemeentelijke aanpak van het herstel-. en 
verbeterir}(jsproces in de particuliere huurwoningvoorraad in de 1ge- en 
begin 20e- eeuwse stadsvernieuwingsgebieden in Amsterdam.) 
28 augustus om 00.00 ? uur, HG 11,53, 

• Tusencolloqium van Wim Metz 

Het singelproject te Breda. Vrijdag 22 augustus, 14.00 uur, HG. 11 .53. 

Studenten winnen van minister. 

Voil}skrant 27'()6-86 

AIs je student bent, kun je jezelf voordelig 
verzekeren. Voordeliger meestal dan via de 
polis van je ouders. Dat kan bij de 
Studentenverzekering SSGZ. Opgericht 
door studenten, voor studenten. 

De SSGZ is niet commercieel, wel 
professioneel. Het is 'n sterke onderlinge 
groep die opkomt voor jouw belangen. 
AI meer dan zevenhonderdduizend studen
ten hebben dat iruniddels zelf ervaren. 

Waarom nu ookjij? Da's nogal duide
lijk:, ziek zijn is vervelend en vaak duur. 
Aileen 'n specialist al. Daarom neemt de 
SSGZ die zorg van je schouders en van je 
portemonnee. Met een zeer ruime dekking. 
En met een laag eigen risico. 

AIs eerstejaars - jonger dan 27 jaar 
- kun je meteen meedoen, zonder medische 
keuring. Vanaf maar f 39,- per maand. 
Bovendien heeft de SSGZ nog meer voor
delige verzekeringen. 

Een tandartsverzekering. Een Zeker
heidspakket voor brand, ongeval, verlies 
van reisbagage. Er is een noodfonds voor 

Studentenverzekering SSGZ 

bijzondere problem en. En ga zo maar door. 
Je ziet, studenten regelen hun zeker

heden goed en voordelig. Maar je moet wel 
haast maken, want de inschrijving-zonder
keuring sluit op een oktober aanstaande. 

Studenten hebben 
hun eigen verzekering. De SSGZ. 

r--------------, 
Studentenbon t:.he 
Ik ben student. 
Stuur mij daarom de infonnatie van de SSGZ. 

Naam: ______________________ __ 

Straat: ______________________ __ 

Postcode/ Plaats: ________ _ 

Geboortedatum: ________ _ 

Ik studeer aan een HBO-jMBO-/WO-instelling. 

In envelop sturen aan SSGZ. _II 
Antwoordnummer 10070 ~ ~ 
2200VBNoordwijk. I~_ 
Geen postzegel plakken. •• 

_----------------------""'- _ _____________ ..J 
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Scheikundige Technologie 
Vakgroep Instrumentale Analyse 

Onderzoekmedewerker (V 1M) 
(N6608) 

die onder meer belast zal worden met de dagelijkse leiding van het 
laboratorium. 

Taak: 
1. onderzoek 
- het zelfstandig uitwerken en opzetten van onderzoek naar nieuwe 
gaschromatografische analysemethoden, -technieken en instrumentatie in het 
kader van onderzoekthema's van de vakgroep. Dit betreft zowel het mede 
opstellen en aanpassen van de uitgangspunten, vooronderstellingen voor het 
eigen (begrensde) onderzoek alswel het opzetten van het expenmenteer- . 
programma en het zorgdragen voor c.q. het toezicht houden op de ultvoenng. 
2. onderwijs 
- het ondersteunen van practicumonderwijs zowel in de voor- als 
na-kandidaatsfase. 
Een en ander betreft onder meer het gebruik van apparatuur, computers en 
moderne gegevensverwerkingssystemen. 
- het mede organiseren van post-academiale cursussen. 
3. dagelijkse leiding van het laboratorium 
- beheer en het in optimale conditie houden van apparatuur (ca. 25 
gaschromatografen, randapparatuur, lab. datasystemen etc.) en kostbare 
verzamelingen van standaardstoffen en ijkmengels. 

Gevraagd: 
HTS-niveau met ervaring op het gebied van (capillaire) gaschromatografie. 
Ervaring op het gebied van gegevensverwerking met behulp van mIcro
processor en computersystemen gewenst. 
Leeftijd niet ouder dan 35 jaar. 

Safaris: 
Afhankelijk van ervaring tot maximaal f 5.221,- bruto per maand. 

Aanstelling: 
V~~r een proeftijd van maximaal 2 jaar met uitzicht op vast dienstverband. 

fnfichtingen: 
Betreffende de functie: dr.ir. J.A. Rijks, tst. 3028 
Overinge informatie: P.L.M. v.d. Bosch, personeelsadviseur, tst. 3000. 

Centrale Technische Dienst 

Natuurkundige ingenieur (V 1M) 
(V6613) 
die de nieuwe groep i.o. zal gaan leiden. 

Bij de Centrale Technische Dienst worden werkzaamheden verricht op het 
gebied van de fyslsche en chemlsche technleken waarbll zowel zelfstandlg 
als in nauwe samenwerking met de electronlsche en werktUlgbouwkundige 
groepen ontwerp- en vervaardigingsopdrachten \Norden uitgevoerd ter 
ondersteuning van het wetenschappel/lk onderwlls en onderzoek van de 
Technische Hogeschool. 

De activiteiten bestrijken de vakgebieden van: 
- fysische techniek (optiek, opdampen, laserfabricage) 
- glastechniek (warm/koudglas, glasinstrumenten) 
- chemische techniek (galvanotechniek, chemisch etsen, oppervlakte-
behandeling. 

Vereist: 
- Academisch niveau. 
- Belangstelling voor electronica en werktuigbouwkunde en bereidheid 
noodzakelijke kennis in deze vakgebieden op te doen. . . 
- Ervaring in ontwerpen van producten en systemen met fyslsche aspecten IS 
zeer gewenst. 
- Het kunnen stimuleren van werken in teamverband . 

Safaris: 
De functie wordt afhankelijk van leeftijd en ervaring gehonoreerd tussen 
f 4.346,- en f 6.024,- bruto per maand. 
Ontwikkelingen in het vakgebied kunnen een verdere salarisperspectief 
mogelijk maken. 

Aanstelling: 
Zal geschieden voor een proeftijd van maximaal 2 jaar met uitzicht op vast 
dienstverband. 

fnfichtingen: 
Betreffende de functie: ir. G. van Drunen, directeur van de Centrale 
Technische Dienst, tst. 369. 
Overige informatie: P.AA van Moorsel, personeelsadviseur, tst. 3489. 

Reaclies worden binnen een week ingewacht via het lormulier 
'Intern solliciteren'. 

Ook kunnen tevoren inlormaties worden ingewonnen bij de in de 
advertenties genoemde inlormatie-adressen en de personeelsadviseur 

van het wervend sectorteam. 

Bouwkunde 
Vakgroep Architectuur en Urbanistiek 
Sektie Stedebouwkundige Planologie. 

Programmeur (V 1M) 
(V6599) 

Het onderzoek van de sectie richt zich in belangrqke mate op ontwikkeling 
van kwantitatieve modellen en decision support systemen t.b.v. de 
stedebouwkundige planologie. Ter ondersteuning van dit onderzoek word1 een 
programmeur gevraagd. 

Taken: 
1. Onderwijs . 
1.1 Het verzorgen van instructies ten behoeve van het gebrulk van voor 
algemeen gebruik bestemde computerprogramma's. 
1.2 Het voorbereiden van vakoefeningen op het gebled van de toegepaste 
informatica. 
1.3 Het assisteren bij onderwijsprojecten waarbij gebruik wordt gemaakt van 
aanwezige programmatuur. 
2. Onderzoek 
2.1 Het ontwerpen en ontwikkelen van computerprogrammatuur ter onder
steuning van het onderzoek van de sectie op h et 9 ebled van kwantltalleve 
vodellen en decision support systemen. 
2.2 Het uitvoeren van computeranalyse in het kader van dit onderzoek. 
2.3 Het converteren van aangekochte computerprogramma's. 
3. Overige taken 
3.1 Het beheren van de aanwezige computerapparatuur en -programmatuur. 

Vereist: 
De gedachten gaan uit naar een kandidaat met een opleiding op HBO . 
niveau, die of een informatica achtergrond heeft met een rUlme belangsteliing 
voor de (stede)bouwkundige problematiek of een achtergrond van een 
Academie voor Bouwkunst of de VAT met een special/salle In de toegepaste 
informatica. Ervaring met het ontwikkelen van toepassingsprogramma's in 
verschillende talen is gewenst. 

Aanstelling: . . . 
V~~r een proeftijd van maximaal 2 jaar met ultzlcht op vast dlenstverband. 

Safaris: 
A/hankefijk van ervaring tot maximaaf /4.705,- bruto per maand. 

Met het oog op het streven naar de opbouw van een evenwichtiger . 
personeefsbestand worden vrouwen nadrukkefijk uitgenodigd te solllciteren. 

fnlichtingen: 
BetreHende de functie: dr. H.J.P. Timmermans, tst. 4626. 
Overige informatie: ing. J.Th. Herder, tst. 3930. 

Wiskunde en Informatica 

Hoofd Bureau Onderwijs en Onderzoek (V 1M) 
(V6637) 

Het Bureau Onderwijs en Onderzoek (BOO) vervult een belangrijke taak op 
het gebied van de ondersteuning m.b.t. de beleldsvoorbereldlng en -ultvoenng 
van onderwijs en onderzoek. Het bureau zal daarblJ zeer nauw samenwerken 
met de vak- en onderwijsgroepen, de afdellngsraad, hetafdellngsbestuur en 
de verschillende commissies op het gebied van onderwlls en onderzoek. 

Taak: A 
- Geeft algehele leiding aan het BOO 
- Cotirdineert en integreert de werkzaamheden van BOO 
- Vormt de schakel van BOO naar onderafdelingsbestuur en -raad m .. b.t. de 
beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering; woont daartoe de vergadenngen 
van bestuur en raad bij . 

B d -- Cotirdineert en integreert de ondersteunende activiteiten t.b.v. on erwlls en 
onderzoek . . . 
- Verzorgt de planning van w~rkzaamheden t.b.v. beleldsvoorbereldlng en 
-ondersteuning m.b.t. onderwlls en onderzoek .. 
- Voert het secretariaat van de studlenchllngscommlssle 
- Verricht evaluatie-onderzoek m.b.t. onderwijs en onderzoek 
- Draagt zorg voor onderwijs- en onderzoekslas.tberekeningen 
- Verwerft en verstrekt informatie m.b.!. onderwlls en onderzoek 
- Verleent medewerking aan uitvoering van genomen besluiten. 

Taak A betreft de gehele onderafdeling, taak B zal in hoofdzaak worden 
uitgevoerd t.b.v. de studierrichting Informatica. 

Gevraagd: 
Een persoon met: 
- Academische opleiding 
- Ervaring in soortgelijke werkzaamheden. 

Aanstelling: .. ... . 
Zal geschieden voor een proeftlld van maxlmaal 2 laar met ultzlcht op vast 
dienstverband. 

Safaris: 
Afhankelijk van opleiding en ervaring tot maximaal f6.024,- bruto per maamd. 

fnfichtingen: 
Betreffende de functie: dr.ir A. Heijligers tst. 4229/2750. 
Overige informatie: mw. M.A. van Koesveld-Maartense, tst. 2321/2750. 



I Advertentie 

Iksta op eigen benen. 

-En de Rabobank 
staat achter me. 

Jongerenwijzer. Bromfietsverzekering. Autoverzekering. Persoonlijke lening. Studentenverzekering. Rabobalk ~ 
Zilvervloot. Reisverzekering. Woonspaarplan. Betaal- en Eurocheques. Inboedelverzekering. Sparen. r...I 
Automatisch betalen. Startplan. Verhttizen. Jongerenvakanties. Betaalrekening. geld en goede raad 



Scheikundige Technologie 
Vakgroep Fysische Chemie 

Assistent in Opleiding (V 1M) 
(V6612) 

Aigemeen: 
De lunctie Assislent in Opleiding is gericht op verdere opleiding en vorming. 
Hlertoe wordt een opleidings- en begeleidingsplan opgesteld. 

Taak. 
De hoofdzaak is het verrichten van onderzoek op het gebied van oxynitrides. 
011 omvat bereldlng van nleuwe keramische materialen, het sinteren daarvan 
en onderzoek naar de relatie tussen samenstelling, microstructuur en 
elgenschappen. 
Het onderzoek is gericht op het vervaardigen van een proefschrift. 
Neventaak kan zijn het leveren van een, in het verlengde van het eigen 
onderzoek Ilggende, onderwijsbijdrage door het begeleiden van studenten bij 
practica en alstudeerwerk. 

Gevraagd: 
Chemische ingenieure 01 doctorandus met belangstelling voor materiaalkunde 
en goede experimentele vaardigheid. 

Salaris: 
In het eerste jaar van de opleiding bedraagt het salaris 11 .757,- bruto per 
maand en in het laatste jaar 13.122,- bruto per maand. 

Aanstelling: 
Zal geschieden voor de periode van maximaal 4 jaar. Na ongeveer een jaar 
vindt een evaluatie plaats. 

Met hel oog op het streven naar de opbouw van een evenwicht iger 
personeelsbestand worden vrouwen nadrukkelijk uitgenodigd te solliciteren. 

Inlichtingen: 
BetreHende de lunctie: prol.dr. A. Metselaar, tst . 2770. 
Overige inlormatie: P.L.M. van den Bosch, personeelsadviseur, tst. 3000. 

Elektrotechniek 
Vakgroep Digital Systemen (EB) 

Assistent in opleiding (V 1M) 
(V6583) 

Taak: 
Het onderzoek heeft tot doel na te gaan, welke modellen en theorieen uit de 
discrete wiskunde na eventuele aanpassing c.q. interpretatie als mogelijke 
uitgangspunten gebvruikt kunnen worden bij verder onderzoek van de 
optimalisatie van sequentiele machines. Bij realisatie in VLSI bouwstenen is 
het uiteindelijke doel van deze optimalisatie een minimaal aantal transit oren 
resp. eenvoudige bedrading te bereiken. 
Hiertoe dient gedacht te worden aan minimalisatie van het aantal toestanden, 
partitie van sequentiele machines, decompositie van h et combinatorisch 
netwerk en repeteerbare structuren in sequentiele combinatorische schakelin
gen. 
Het is de bedoeling dat het ondzoek uitmondt in een promotie in de 
techn ische wetenschappen. Een bescheiden bijdragen tot het onderwijs kan 
worden gevraagd. 

Gevraagd: 
- diploma TH-elektrotechniek / wiskunde / inlormatica 
- grondige kennis van schakeltechniek 
- grondige kennis van hog ere programmeertalen i.h.b. PASCAL. 

Sataris: 
In het eerste jaar van de opleiding bedraagt het salaris 11 .758,- bruto per 
maand en in het laaste jaar 13.133,- bruto per maand. 

Aanstelling: 
Zal geschieden voor de periode van maximaal 4 jaar. Na ongeveer een jaar 
vindt een evaluatie plaats. 
Met het oog op het streven naar de opbouw van een evenwichtiger 
personeelsbestand worden vrouwen nadrukkelijk uitgenodigd te soll ic iteren . 

fnfichtingen: 
BetreHende de lunctie: prof.ir. A. Heetman, tsl. 3432. 
Overige inlormatie: M.J.H. Beks, personeelsadviseur, tsl. 2004. 

--
Afscheid Jos van Erp 
Per 1 oktober maakt Jos van Erp 
(DFA), die op 1 augustus 40 jaar 
in overheidsdienst was, gebruik 
van de VUT. Daarom krijgt hij op 
28 augustus om 16.30 uur in de 
Van-Trierzaal van het bestuursge
bouw een alscheidsreceptie aan
geboden. 

Jubileum 
Piet van den Hoogen 
en Theo Maas 
Vrijdag 29 augustus willen Piet 
van den Hoogen en Theo Maas, 
medewerkers van de CTD hun 
25-jarig overheidsjubileum vieren 
met een gezellig samenzijn in het 
PVOC. 
ledereen is van harte welkom 
vanaf 17.00 uur. 

Scheikundige Technologie 
Vakgroep Anorganische Chemie 

Assistent in Opleiding (V 1M) 
(V6611) 

Aigemeen: 
De lunctie Assistent in Opleiding is gericht op verdere opleiding en vorming. 
Hiertoe wordt een opleidings- en begeleidingsplan opgesteld. 

Taak: 
De hooldtaak is het verrichten van onderzoek aan microporeuse en gelaagde 
mengoxiden, lOals zeolieten en synthetische kleien . Het onderzoek zal 
worden geconcentreerd op spectroscopisch- en quantumtheoretisch onder
lOek van de dynamica van roostervibraties. De nadruk zal liggen op Inlrarood 
Raman- en Inelastische Neutronenverstrooiingsmetingen. 
Het onderzoek is gericht op het vervaardigen van een proelschrift. 
Neventaak kan zijn het leveren van een, in het verlengde van het eigen 
onderzoek liggende, onderwijsbijdrage door het begeleiden van studenten bij 
practica en alstudeerwerk. 

Gevraagd: 
Academische opleiding in de chemie 01 fysica. 

Safaris: 
In het eerste jaar van de opleiding bedraagt het salaris 11.757,- bruto per 
maand en in het laatste jaar 13.122,- bruto per maand. 

Aanstelling: 
Zal geschieden voor de periode van maximaal 4 jaar. Na ongeveer een jaar 
vindt een evaluatie plaats. 

Met het oog op het streven naar de opbouw van een evenwichtiger 
personeelsbestand worden vrouwen nadrukkelijk uitgenodigd te solliciteren. 

fntichtingen: 
BetreHende de lunctie: prol.dr. A.A. van Santen 01 prol.dr.ir. J.H.C. van HooH, 
1st 2730. 
Overige inlormatie: P.L.M. van den Bosch, personeelsadviseur, tst. 3000. 

Bouwkunde 
Vakgroep Architectuur en Urbanistiek 
Sektie Calibre (Computer Applications Laboratory in Bulding Research and 
Education 

2 Programmeurs (V 1M) 
(V6597) + (6598) 

Taak. 
- Onderwijstaken bestaande uit het leveren van een bijdrage aan colleges en 
oeleningen op het bebied van computertoepassingen in de bouwkunde en 
het beg eleiden van projecten waarbij gebruik- 01 ontwikkelingsaspecten een 
rol spelen. 
- Onderzoektaken bestaande uit het leveren van een bijdrage aan 
wetenschappelijk onderzoek, het vastleggen van resultaten en ervaringen in 
rapporten en het daadwerkelijk ontwikkelen van nieuwe bouwkundlge 
computersystemen. 
- Overige taken bestaande uit het verlenen van assistentie aan. medewerkers 
en studenten die ook buiten de sektie 01 vakgroep werkzaam zlln. 

Vereis l.' 
- Opleiding op HBO-niveau; bij voorkeur met een inlormatica achtergrond. 
- Ervaring met het ontwikkelen van toepassingsprogramma's bij voorkeur in 
Fortran 01 Pascal. 
- Bereidheid om zich in het bouwkundig vakgebied te verdiepen . 

Aanstelling.· 
Voor een proeftijd van maximaal 2 jaar met uitzicht op vast diensverband. 

Safaris: 
Alhankelijk van leeftijd en ervaring tussen 12.643,- bruto per maand en 
14.705, - bruto per maand. 

Met het oog op het streven naar de opbouw van een evenwichtiger 
personeelsbestand worden vrouwen nadrukkelijk uitgenodigd te solliciteren. 

fnfichtingen: 
BetreHende de lunctie: ir. G.TA Smeltzer, tst. 2288 01 (040) 42 37 56 (prive). 
Overige informatie: ing. J.Th. Herder, tst . 3930. 

Jubileum 
Willem van de Ven 
Will em van de Ven, van de 
vakgroep FAGO van de afdeling 
Bouwkunde was onlangs 25 jaar 
in overheidsdienst. 
Hij wil hier met collega's en 
andere vrienden en bekenden 
even bij stilstaan. 
Men is daarom welkom op vrijdag 
22 augustus. 
Vanal 17.00 uur in het PVOC. 

Jubileum 
Andre Swinkels 
Andre Swinkels, werkzaam op het 
bureau administratie en planning 
van de Bouwtechnische dienst 
viert op 1 september zijn 25-jarig 
ambts- en dienstjubileum. 
COllegas, vrienden en be ken den 
zijn van harte welkom op de 
receptie die gehouden zal worden 
op donderdag 4 september om 
17.00 uur in het PVOc. 



I Advertentie 

Een goede basis 

voor het nadoctoraal "technologisch ontwerper" 

De nadoctorale ontwerpersopleidingen, die per 1 sep
tember a.s. op de THE van start gaan, zijn in nauw 
overleg met het bedrijfsleven tot stand gekomen. 
Een van de representanten van dat bedrijfsleven is 
OAF Trucks. 
Wij willen nadoctoraal-studenten een praktische basis 
bieden tijdens de twee jaar durende studie. U kunt een 
brede ondersteuning verwachten in de fase dat u 
"assistent in opleiding" bent en voor het praktijk
gedeelte van uw studie kunnen wij u binnen onze 
onderneming uitdagende onderwerpen aanrelken. 

Moderne onderneming met een sterk 
specialisme 
We houden ons bezig met de ontwikkeling, produktie 
en marketing van bedrijfswagens, bussen en speciale 
voertuigen. 
We concentreren ons op middelzware en zware trans
portvoertuigen; een segment waarop we internationaal 
een toonaangevende positie innemen. Vooruit
strevende produktontwikkeling en een uiterst modern, 
efficient fabricageproces liggen in belangrljke mate aan 
die positie ten grondslag. 

CAD/CAM van discrete produkten en het 
ontwerpen van logistieke besturingssystemen 
We zijn ge'I'nteresseerd in twee ontwerprichtingen. De 
eerste is het computergestuurd ontwerpen en fabri
ceren van discrete produkten. Mede in verband met de 
ontwikkeling van een nieuwe truckgeneratie ligt er een 
grote variatie aan uitdagende projecten voor u klaar. 
De tweede richting is het ontwerpen van logistieke 
besturingssystemen. Planning en beheersing van goe
derenstromen is, gezien onze complexe produktiepro
cessen, van grote betekenis. U kunt er dan ook interes
sante projecten verzorgen. 

Informatie en reacties 
Ais u de nadoctorale opleiding Technologisch 
Ontwerper in een van de genoemde richtingen gaat 
volgen, neem dan contact met ons op: 
OAF Trucks, ir. M.T. Roling, hoofd Personeels
voorziening, Geldropseweg 303, 5611 TK Eindhoven. 

DAFTrucks 



Elektrotechniek 
Vakgroep Eleklronische Bouwstenen (EEA) 

Toegevoegde onderzoeker (V 1M) (V6627) 
mel belangslelling voor hallgeleiderfysica en -eleklronica. 

Taak 
Een van de onderzoektaken van de vakgroep is gerichl op hel onlwikkelen 
van Gallium Arsenide componenten en IC's. In dil kader wordl gewerkl aan 
Iheoretische modelJen voor hel eleklronenlransport in devices van submicron 
afmelingen, waarbij van geavanceerde melhoden (Boltzmann - vergelijking en 
Monle Carlo techniek) gebruik gemaakl wordt. Oaarnaasl is er behoefte aan 
eenvoudiger en minder rekenintensieve modelJen. De taak van de aan te 
stellen functionaris zal zijn hel besluderen van een van deze laalsle modelJen, 
vergelijken mel de meer geavanceerde technieken, en de bruikbaarheid voor 
device-simulalie vaslstellen. 

Gevraagd: 
Oocloraalexamen eleklrolechniek, naluurkunde 01 wiskunde. 

Aanstelling: 
Geschiedt in het kader van een CME-conlract voor 1 jaar. 

Sa/aris: 
Afhankelijk van ervaring tot een maximum 14.098,- brulo per maand. 

/n/ichtingen: 
BetreHende de lunclie: dr.ir. Th.G. van de Roer, 1st. 3602. 
Overige inlormatie: M.J.H. Beks, personeelsadviseur, tst. 2003 of 2004: 

Dienst Interne Zaken 

Magazijnbediende (V 1M) (V6589) 
voor de magazijnen van kanloor- en schrijlbehoeften, lekenmalerialen en 
collegediclalen. 

Taak: 
Het in onlvangsl nemen, conlra/eren en syslemalisch ops/aan van deze 
goederen, a/smede de uitgifte en dislribulie ervan aan (onder)afde/ingen en 
diensten; 
ver/enen van assistenlie bij de verkoop van genoemde goederen aan 
studenten; 
In voorkomende situalies vervangen van de chauffeur bij de transporleren 

. van post, postpakketten en magazijnbestellingen. 

Gevraagd: 
- grole male van oplettendheid; 
- rijbewijs; 
- ervaring in magazijnwerkzaamheden is gewenst. 
Sa/ao's: 
Afhankelijk van ervaring 101 maximaal 12.567,- brulo per maand. 

Aanstelling.· 
Zal geschieden voor een proeftijd van maximaal 2 jaar mel uitzichl op vasl 
dienslverband. 

/n/ichtingen: 
BelreHende de lunctie: TJ .C. Meulenbroeks, 1st. 2335. 
Overige informalie: J.M.J. van Oriel, personeelsadviseur, 151. 2032. 

Wie meer nodig heeft dan op-

tell en en aftrekken, kan niet om Hewlett-

EEN E L Packard heen. 

Neem de programmeerbare 

systeem. En beschikt over 'n continue IIREIN OAT JE HP-llC. Werkt met het geniale RPN-reken-

II N 0 I EN 0 E geheugen en voorgeprogrammeerde 

funches voor Wlskundlge, gomo-

~ 
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PACKARC 
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Waldur definitief 
naar Rusland 

In en rond deze steden zullen 
bedrijven, instituten en uiteraard 
culturele hoogtepunten worden 
bezocht. Bij de technische bezoe
ken zal de sterkstroom centraal 
staan. Om vergissingen te voor
komen: de reis is vanwege een 
eerdere afgelasting al volledig 
volgeboekt. 

zweefbaan Transrapid 06. Met dit 
uiterst moderne verkeerssysteem 
hoopt men over een aantal jaren 
snelheden tussen de 300 en 400 
km/h te kunnen behalen. Het 
testcentrum en de 31,5 km lange 
proefbaan zullen bezocht worden. 
Het draaistroomdispuut WALDUR 
wil met Eindhovense belangstel
lend en van deze excursie gebruik 
maken. Er zal gewoon vertrokken 
worden vanaf E-hoog en WAL
OUR zal de volledige inschrijving 
bij het K.l.v.l. afhandelen. 

Ondanks de door donkere wolken 
omsluierde berichten, gaat 
WALDUR, samen met het Sterk
stroomDispuut Delft, in oktober 
naar de Sowjet-Unie voor een elf
daagse studiereis. Tijdens deze 
reis zullen de Russische steden 
Moskou en Leningrad worden 
aangedaan. 

Waldur naar 
Transrapid 
Op donderdag 18 september 
organiseert het K.l.v.l. een excur
sie naar de elektromagnetische 

Voor meer informatie kan men 
terecht op de THOR-kamer (E
hoog). Ook zal hier de inschrijving 
starten op maandag 1 september 
om 12.30 uur. 

VOOR 415; BEN JE 
HETHELEJ ............ 
VERZEKERD TEGEN 
ZlEKTEKOSTEN 

Bij de Nederlanden 
van 1870 hebben 
studenten een streepje 
voor. N eem nou onze 
ziektekostenverzeke
ring. Die heb je al voor 
f 415,-per jaar. Je eigen 
risico bedraagt dan 
flOO,-. 

Je kunt ook een 
uitgebreidere dekking 
nemen. Voor f 595,-heb 
je geen eigen risico. En 
krijg je zelfs een ver
goeding voor tand
artskosten. 

Ook onze pakket
verzekeringen zijn 
interessant. Speciaal 
afgestemd op de stu
dent. Aansprakelijk
heid, brand/inbraak en 
ongevallen in een 
verzekering. De reis
verzekering is bij w'n 
pakket gratis. 

Een pakketver
zekering heb je al vanaf 
f70,- per jaar. En vanaf 
f95,- als je met z'n 
tweeen bent. Maar je 
kunt de verzekerde 
bedragen soms ver
hogen en natuurlijk 
altijd een of meer ver
zekeringen afwnderlijk 
afsluiten Oe mist dan de 
gratis reisverzekering). 

Je merkt het, reden 
genoeg om even je ver
zekeringsadviseur te 
bellen of een folder aan 

te vragen bij 

Herengracht 124-128, lOIS BT Amsterdam. 
Telefoon (020) 214721, afdeling studentenverzekeringen. 

Badm i ntontoernooi 
Op zaterdag 13 september wordt 
door de badmintonsectie van de 
PV het jaarlijkse toernooi georga
niseerd. 
Heel toernooi vindt plaats in de 
TU-sporthal. 
Inschrijving kan aileen per team; 
een team bestaat uit 2 dames en 
2 heren, met ev1. reserve. Er kun
nen maximaal 12 teams mee
doen. 
De kosten bedragen f 12,50 voor 
PV-Ieden en f 17,50 voor introdu
cees. Voor het toernooi kunt u 
zich inschrijven bij A.Albinus, 
tst.3532. 

Fietstocht 
met barbecue 
Op 14 september is er een fiets
tocht georganiseerd, die totaal 
verschilt van aile voorgaande 
fietstochten. Deelnemen kan met 
het hele gezin. 
In de fietstocht zitten geen vragen 
of opdrachten. Er wordt gefietst 
volgens een bepaalde route door 
een mooi gebied zander enig 
wedstrijdelement. 
Eindpunt is het PVOC waar dan 
een gezellige barbecue voigt. 
Macht het weer te slecht zijn om 
te fietsen, dan is er toch een 
barbecue. Men wordt dan niet om 
10.00 uur in het PVOC verwacht, 
maar om 14.00 uur. 
De kosten zijn voor PV-Ieden 
f 5,- en voor introducees 
f 10,-. 
Tot uiterlijk 10 september inschrij
ven bij: 
• Cor Rooijakkers, RC 1.04, 
tel.4537 
• Jan Vermeulen, Whal 0.5, 
tel.2414 
• Berry van Bree, HG 8.14, 
te1.2156. 

~--- ~ 
september 
13 badmintontoernooi 
14 fietstocht 
23 trip voor gepensioneerden 

oktober 
3 excursie 
4 kinderfilm 

17 zaalvoetbaltoernooi 
28 algemene ledenvergadering 
31 dropping 

november 
8 kinderfilm 

12 wijnproefavond 
30 St. Nicolaasviering 

College van Beroep 
voor de Examens 
Door het afstuderen van een 
studentlid van het college van 
beroep voor de examens ontstaat 
per 8 oktober een vacature voor 
deze functie in voornoemd col
lege. Studenten die belangstelling 
voor deze functie hebben, kunnen 
zich in de eerstkomende drie 
weken aanmelden bij mevr. 
W.BL van Egmond-Bosch, tst. 
3639 v.m. 
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Philips HiFi cassettedeck, type 
F6133, praktisch niet gebruikt, f150,-, 
tst. 2588 of tel. 447618. 

Dictaten en boeken v~~r eerste
jaars Wiskunde. Vriendelijke prijzen 
Tst. 2907 of tel. 118891. 

2 ouderwets degelijke fauteuils i.p.st. 
f25,- per stuk. Tel. 867522. 

Gesloffeerde draaitafel met metalen 
voe/. Kon Julianaweg 37 Best. 

Cherise rode BMW 2002, APK ge
keurd bwj. 75. Vraagprijs f2800,-. 
Tel. (04958) 4106. 

Talbot 1510 LS, 1980. Motorisch in 
goede staat. Tel. (04138) 74623. 

Donkerblauwe rib kinderlwandelwa
gen comd. merk Mutsaerts incl. 
matrasje, voetenzak, regenscherm 
en boodschappenrekje f 150, - en 
bruin houten box f30, -. Tel. (04781) 
1809. 

Leren boekentas, 3-vaks z.g.a.n 
f25,-, tel. 415151 (na 18.00 uur). ... 

Met wie kan ik vanaf sept., dagelijks 
meerijden? Nieuwegein-Eindhoven
Nieuwegein; vergoeding nO.t.k. Tel. 
(03402) 34368 (Arnie Berkers). 

Meerijders gevraagd. Maandags: 
Overloon-Venray-Eindhoven, vrijdags 
terug. Tel. (04788) 1369 (Werner 
Rutten) . 

Met wie kan ik elke dag van Eindho
ven naar Tilburg v. v. meerijden vanaf 
1 september? Tel. 450431 (Anneke). 

Wasmachine; tel. 453414. 

De auto is zo gek nog niet en 
goedkoper dan de trein Dagelijks 
Roosendaal-Eindhoven-Roosendaal. 
Voor informatie: P. Schalk, tel. 
(01650) 421 49. 

Ik zoek dagelijks lift Eindhoven
'sHertogenbosch v.v. i.v.m. stage. 
Tel. 123637 b.g.g. 527278 (Caro). 

••• 
Kamer gezocht (in studentenhuis) 
voor de periode van 1 september tot 
1 dec. 1986, i.V.m. stage. Tel. 
(08370) 16197 (Luit Rietema). 

Woonruimte gezocht in Eindhoven 
i.V.m. huisartsenopleiding in Beek en 
Donk (per half september). Tel. (080) 
221668 of (04958) 2944.(Riny van 
Bree) 

Student zoekt kamer in Eindhoven. 
Tel. (08812) 2165. 

... It~1 
augustus 
26 CvD-vergadering 
28 I-examenvergadering ald. E 

september 
01 Opening academisch jaar 
02 promotie A. Osseyran 
03 I-examenvergadering ald. T 
04 IBO-vergadering 

I-examenvergadering ald. B 
05 promotie ir. CAM. Castel ijns 
08 HR-vergadenng 
09 CvD-vergadering 

promolie ir . H.J. Mart in 

De Stlchtlng Proefstation voor de Champlgnoncultuur te Horst 
vraagt een 

PROCESTECHNOLOOG M/V 
die werkzaam zal zljn In een projekt gerlcht op het voorkomen 
van de ultstoot van NH3 en geurstoffen tljdens het bereldlngs
proces van champignoncompost. De werkzaamheden worden 
verrlcht In een samenwerklngsverband tussen het Proefstatlon 
v~~r de Champlgnoncultuur en het laboratorlum voor Mlcro
blologle van de Unlversltelt van Nljmegen. 

In het projekt wordt gewerkt aan: 
- de voedlngsbehoeften van de champlgnonschlmmel In vivo 

en In vitro 
de samenstelling van compost In relatle tot de voedlngsbe
hoeften van de champlgnonschlmmel 

- de kwantitatieve en kwalltatleve karakterlserlng van vrljko
men de geurstoffen 
de microblologlsche en blochemische Inventarlsatle van de 
processen die voor het ontstaan van geurstoffen verant
woordelljk zljn. 

Taak van de procestechnoloog Is de bestuderlng en beschrlj
ving van de fyslsche parameters die een rol spalen blj aerobe 
en anaerobe aspekten van compostbereldlng. 
Het onderzoek zal blj voorkeur ·Ielden tot de bewerklng van 
een academlsche promoti4f. 
Verelst: doctoraal examen procestechnologle (of chemische 
technologle met voor het onderwe'rp relevante keuzevakken). 
Standplaats: Proefstatlon voor de Champlgnoncultuur, Horst. 
Aanstelilng: geschledt op arbeldsovereenkomst voor de duur 
van maximaal 4 jaar. 
Salarls: afhankelljk van oplelding en ervarlng mlnlmaal 
f 3_196,- en maxlmaal f 5_221,- bruto per maand bij 38 uur per 
week. 

Informatle kan worden ingewonnen bij dr. l. J . l. D. van 
Grlensven, dlrekteur van de Stlchtlng Proefstation voor de 
Champlgnoncultuur te Horst, telefoon 04764-1944 of bll prof. 
dr. ir. G_ D. Vogels, Unlversitelt Nijmegen, telefoon 080-
558833. 

Solllcitaties Inzenden blnne" :: weken aan: 

Stlchting Proefstlttlon woor de Champlgnoncultuur 
dr. l. J . l. D_ van Grlensven, Post bus 6042, 5960 AA Horst. 

vormgeving: piet de koning, cliff hasham. 

zetwerk: martien van veldhoven, albert nelissen. 

fotogra1ie: bert tempeiaars, joop dassen, hans van der burg!. 

hans van wijk , 

druk en brochering: drukkerij en binderij van de stalgroep reproduk1ie en 
lotogralie (ctd) 

advertenties: van der meulen promotions, livel 27, post bus 413, 9200 AK drachten, 
tel. (05120) 20936. 

redactie-adres: technische universi!eit eindhoven, hg 0.40, postbus 513, 
5600 MB eindhoven, te l. (040) 472961 /hoofdredactie 474441 . 

administratie en bezorging: toezending aan werkstudenten: bureau centrale 
studentenadministratie hooldgebouw, b 12, tel. (040) 472509. 
interne bezorging: bureau post- en archiefzaken, tst. 21 21 
.toezending aan gepensioneerde tu -medewerkers: dienst personeie zaken, tst. 2060 . 

kopij : dient (getypt) een week voor de verschijningsdatum (vrijdags 15.00 uur) in het 
bezi! van de redactie te zijn. 

lezersbrieven, voor de rubriek 'open opinies' (ingezonden stukken) worden geplaatst als 
ze kort en zakelijk zijn . 
aile kopij dient te zijn voorzien van de naam en eventueel het telefoonnummer van de 
alzender. 

voor overneming van (delen van) gesigneerde artikelen gelieve men contact op te 
nemen met de redactie. 
in andere gevallen dient men te vermelden: overgenomen uit cursor, weekblad van de 
tu-eindhoven 

up: cursor werkt samen met de Unlversitalre pers (up). 

---_____ Techn;sche Un;vers;te;, t(jj E;ndhoven 

Maandag 25 augustus 
Gebonden champignonsoep 
Chili con carne, gemalen kaas, rata
touille, stokbrood en tomatensaus 
of 
Doperwten, gekookte rijst, kipkerrie
ragout. 
Komkommervenkelsalade 
Fruit of vanillevla of caramelvla met 
slag 

Dinsdag 26 augustus 
Heldere groentesoep 
Barbequeworst of zuur varkensvlees 
Apart remouladesaus of braadsaus 
Frites of gekookte aardappels 
Worteltjes of sperciebonen 
Gemengde sla 
Fruit of chocoladevla of yoghurt met 
rum en rozijnen . 

Vegetarisch 
Groentesoep 
Paprika gevuld met uit en ei. Apart 
kerriesaus 
Zilvervliesrijst en plakken gebakken 
aubergines en banaan 
Gemengde sla 
Fruit of chocoladevla of yoghurt met 
rum en rozijnen 

Woensdag 27 augustus 
Gebonden tomatensoep 
Mie-hoen, gebakken ei, plakje frican
deau, sate-saus, atjar-tjampoer, kroe
poek 
of 
Z igeunerburger, bloemkool a la 
creme, gekookte aardappels en mos
terdsaus 
Hongaarse salade 
Fruit of griesmeelvla met bessensap 
of kwark met abrikozen 

Vegetarisch 
Heldere paprika-tomatensoep 
Gierst nassi, sate-saus, tahoe en 
tempeh, at jar 
Hongaarse salade 
Fruit of griemeelvla met bessensap 
of kwark met abrikozen 

Donderdag 28 augustus 
Bouillon-vermicellisoep 
Gebakken lever met spek en uien 
of 
'n runderlapje met abrikozen 
Snijboontjes of rode kool 
Gekookte aardappels of aarappelpu
ree 
Appelmoes 
Fruit of vlaflip of moccavla 

Vegetarisch 
Gebonden selderij -aardappelsoep 
Boerenomelet. Apart tomatensaus 
Venkel-sperciebonensalade Fruit of 
vlaflip of moccavla 

Vrijdag 29 augustus 
Gebonden koninginnesoep 
Cotelet bonne femme, mengeling 
van gebakken aardappels, groentes, 
champignons, spek en zilveruitjes. 
Apart braadsaus 
of 
G'ebakken kabeljauw, gekookte aard
appels 
spinazie a la creme en botersaus 
Rauwkostsalade 
Fruit of fruitcocktail met marasquin 
en slag of rijstevla met bruine suiker. 



afond-ellende 1 
januari verhuisde de voorlich
sdienst naar het hoofdge-

. Alles prima afgewerkt. 
k verfje tegen de muren. Dat 
er weer jaren tegen. Maar 

, de plafonds blijken niet goed 
zijn . En dat gold blijkbaar voor 
hele hal van het hoofdge-

I n de vakantie moest ie
zorgen dat volgens een 

keurige planning kamers leeg 
kwamen te staan . 
De redactie van Cursor zou de 

drie weken van juli onder
worden genomen. Toen 7 

de eerste redacteur van 
ie terugkwam, verslikte die 
een grote hoeveelheid 

ig stof. Eerst dus even 
opfrissen en de brie-

opnieuw lezen. Inderdaad, 1 
ustus had het klaar moeten 
Vervolgens maar eens navra-

I' de BTD. Piet Piso, van de 
echnische Dienst (BTD), 

het allemaal niet zo precies. 
d eigenlijk, want hij had de 

ef zelf getekend. Piso: 
denkt toch niet dat ik a/les 

wat ik onderteken?' 

improviserend bleek het moge
i om in ieder geval in enkele 

ers een dak boven het hoofd 
krijgen voor mensen die weer 
n het werk wilden. Plafond er in 

n""""U'nT echter nog niet stof 
de schoonmaakdienst 

o had zich in deze omge
al dagen niet meer laten 
De Cemsto kon ook niet 
doen omdat zij eerst op-
ht moesten krijgen Opdracht 
de Dienst Interne Zaken 

Plafond-ellende 3 
Bij het verschijnen van het eer
ste, misschien wat stoffige, num
mer van Cursor zitten de plafonds 
bij Voorlichting er in. Met hier en 
daar een lamp, want Philips zou 
de TUE lelijk hebben laten zitten 
met (of liever: zonder) de armatu
ren. 
Volgens de BTD is het hele 
project klaar aan het eind van de 
maand. Dat zou niet gek zijn, 
want ma~ndag 1 september wit 
de rector in de hal van het 
hoofdgebouw het academisch 
jaar openen. Tevens moet er ook 
een tentoonstelling beginnen. 
Eind van de maand betekent ook 
echter het eind van de maand. 
Wellicht wilen er ook op 30 of 31 
augustus, in het weekend dus, 
nog wat plaatjes moeten worden 
ingehangen. Of dus op 1 septem
ber de zaak ook een beetje 
schoon is voor de rector, hangt 
nog in de luch!. Zeker als Smit 
met het uitgeven van orders 
wacht tot alles klaar is. 

Geen gedonder 
De start van Cursor ging gepaard 
met enkele stimulerende aan
moedigingen. Van allerlei aard 
natuurlijk. Onderstaand de reactie 
van excursie-commissaris Ad 
Fijan van het dispuut Waldur. 
'/k hoop dat, ondanks de naams
verandering van jullie blad, kwali
teitsverbetering van de oude ver
trouwde TH-Berichten, nagestreeft 

A/ler/ei ongein op een kamerdeur p/akken is een vee/voorkomende en 
door studenten a/ sinds jaar en dag ge/iefde bezigheid. Bijgaand 
voorbee/d werd door de Cursor-fotograaf vereeuwigd tljdens zijn 
speurtocht naar deurbe/len-in-a/le-soorten-en-maten (zie pag 5). 

blijft worden. De nieuwe naam 
Cursor zal wei moeten uitgroeien 
boven de status van mededelin
genblad voor person eel en stu
denten.' 

Volgen verder een aantal sugges
ties hoe dat dan wei zou moeten. 
Fijan besluit verder: 
'Ju/lie succes wensend met ju/lie 
hernieuwde taak, teken ik, nadat 
ik onze dispuuts-yel ten gehore 
heb gebracht.' 'GEEN GEDON
DEA.' 

De redactie van Cursor beant 
woordt deze goede wensen met 
haar eigen redactie-yel: 'GEEN 
GEDONDER, EROP OF ERON
DEA.' 

Woekerprijzen 
De kamerbalie in Wageningen 
signaleert steeds meer woeker
prijzen die kunnen oplopen tot 
een gulden per vierkante meter 
per dag. Voor sommige verhuur
ders blijkt ook een aardige markt 
te zitten in het vangen van 
borgen, zo meldt het Wagenings 
Hogeschoolblad. In Rhenen werd 
vijfhonderd gulden per maand 
voor een kamer met penSion 
qevraagd, twee honderd kale 
huur plus gas, water licht en kosI. 
Een paniekerige eerstejaars be
taalde een maand vooruit, maar 
vond waarachtig de volgende ' 

dag iets beters, geld terug ge
vraagd. Helaas kreeg de jonge 
kamerzoeker te horen dat de 
vijfhonderd gulden niet terug be
taald zou worden. De kamerbalie 
wil er nog wei proberen er iets 
tegen te doen. 

Student (71) in 
bestuursraad au 
De 71 jarige Frits Michon uit 
Maastricht, die aan de Open 
Universiteit rechten studeert, is in 
de bestuursraad van de OU 
gekozen. Michon was kandidaat 
gesteld namens de studentenver
eniging Sui Generis. De bestuurs
raad van de OU in Heerlen 
bestaat uit 21 leden, van wie de 
voorzitter en twaalf andere led en 
benoemd worden door de Kroon. 
De overige acht worden - elk jaar 
opnieuw - gekozen uit de studen
ten (4) en het personeel (even
eens 4). 


