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Voorwoord

Voor u ligt een gedenkboek; dat geschreven is omdat de
Technische Universiteit Eindhoven 35 jaar bestaat.
Met deze leeftijd is zij wel volwassen - niet voltooid - maar
monumentaal is een traject van zeven lustra niet. Waarom
dan dit boek?
Omdat het nu nog geschreven kon worden door "ooggetuigen" van een toentertijd in Nederland unieke onderneming: de stichting van een instelling voor wetenschappelijk onderwijs en onderzoek als een groot geheel en wel in
een minimale tijd.
De eerste helft van dit gedenkboek bestaat uit een achttal
hoofdstukken, die algemene aspecten van de ontwikkeling
van de universiteit beschrijven. Vijf daarvan beschrijven
min of meer een bepaald tijdvak, alhoewel daaraan niet
strak de hand is gehouden; de bouwkundige realisatie van
de universiteit voor de gehele periode van 35 jaar wordt
bijvoorbeeld in hoofdstuk 2 beschreven. De drie overige
hoofdstukken van de eerste helft behandelen of een afzonderlijk aspect (hoofdstuk 4 over de medische faculteit en
de Brabantse universiteit) of speciale voorzieningen
(hoofdstukken 7 en 8 over de Bibliotheek en het Rekencentrum). De auteurs van deze acht hoofdstukken vormen
de commissie, die voor de algemene opzet van het gedenkboek verantwoordelijk is. Twee van hen (M. Bakker en G.
van Hooff) hebben in het bijzonder de eindredactie
gevoerd.
De tweede helft van het gedenkboek geeft in een achttal
hoofdstukken de ontwikkeling van ieder van de faculteiten. Zij zijn geschreven door hoogleraren en medewerkers
die veelal zeer nauw betrokken zijn geweest bij de eerste
inrichting van een faculteit. De commissie heeft hun weinig richtlijnen meegegeven; alleen is hun gevraagd binnen
een beperkt aantal pagina's aandacht te schenken aan de
eerste opzet van onderwijs en onderzoek en de verdere
ontwikkeling van de faculteit; bij voorkeur geen beschrijving van onderzoekprojecten en -resultaten. In een aantal
gesprekken tussen de commissie en de faculteitsauteurs
heeft enige afstemming plaatsgevonden tussen de bijdragen. Het resultaat is een zeer grote variatie in stijlen en
opvattingen, die een levendig beeld geven van de dynamische ontwikkelingen in de verschillende faculteiten. Men
herkent er soms ook duidelijk de auteurs in. De bijdragen

worden alle gepubliceerd onder de persoonlijke verantwoordelijkheid van de auteurs, alhoewel men dankbaar
heeft geprofiteerd van opmerkingen van collega's uit de
faculteit. De commissie is de auteurs erkentelijk voor hun
medewerking.
Door het boek heen zijn losstaande onderwerpen, in
afzonderlijke kaders opgenomen, die niet in een van de
hoofdstukken een natuurlijke plaats konden vinden; voor
een lijst wordt verwezen naar de inhoudsopgave.
Dit boek is een geheugen en niet in de eerste plaats archief.
Onmiskenbaar toont het dat de arbeid aan de opbouw en
uitbouw nooit routine kon worden, omdat zij veel bleef
vergen. En juist hieruit is voor velen iets gebleven van trots
en aanhankelijkheid.
Gehoopt wordt dat velen een moment van herkenning
beleven, en wellicht ook verwondering. Kortom: dit boek
gaat over jeugd en niet over ouderdom.
De commissie "Gedenkboek TUE",
S.T.M. Ackermans, J.J.M. Bakker, M. Bakker, H.F.F. de
Bree, M. Groen, G. van Hooff, J.J.M. Kalkhoven, H.W.
Lintsen, F. Schurer, G. Vossers (voorzitter).
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Hoofdstuk 1
DE OPRICHTING VAN DE TECHNISCHE
HOGESCHOOL EINDHOVEN
G. van Hooff, H. W Lintsen

Ingenieurs, technisch onderwijs en
industrialisatie
"Scheppend denken zal welvaart schenken"
Aan de oprichting van de Technische Hogeschool Eindhoven gaan minstens tien commissies vooraf, enkele tientallen meters aan rapporten, notities en correspondentie en
talloze artikelen in technische en algemene tijdschriften,
regionale en landelijke bladen. Het besluit van 7 juni 1956
om te komen tot een tweede technische hogeschool - naast
Delft - is het gevolg van uitvoerige beraadslagingen en een
brede publieke discussie.
Niet alle belangrijke besluiten krijgen zo'n uitgebreide
aandacht. Zo was de oprichting van de Technische Hogeschool te Delft in 1842 (toen Koninklijke Academie
genoemd) voor een groat deel het werk van een enkele
persoon. Besprekingen met de toenmalige minister van
Binnenlandse Zaken en een enthousiaste reactie van
Koning Willem II leidden er toe dat de zaak snel beklonken was. In Nederland werd het besluit nauwelijks opgemerkt. De eerste Technische Hogeschool in Nederland
was het resultaat van de vooruitziende blik van een enkel
persoon en een handvol geestverwanten, de tweede werd
begeleid door een jarenlange publieke discussie tussen
diverse belanghebbenden. Daarbij vormde niet zozeer de
noodzaak als wel de plaats van vestiging een belangrijk
geschilpunt.

De discussie over de uitbreiding van het hoger technisch
onderwijs vond plaats in het kader van twee belangrijke
na-oorlogse strevingen in Nederland: de wederopbouw en
de industrialisatie. De Nederlandse economie verkeerde
direct na de bevrijding in een toestand van volkomen
ontreddering. De schade was relatief grater dan in de
meeste landen van West-Europa. Ruim een kwart van het
vooroorlogse nationale vermogen was verloren geraakt. In
de industrie was Iiaast een groat deel van de voorraad oak
een belangrijk deel van de vooroorlogse produktiecapaciteit weggeroofd, vernietigd of verwoest. De schade
aan de produktie-apparatuur bedroeg 7, 7 rniljard gulden
(in prijzen van 1939) en de produktiviteitsschade 4,25 miljard. Meer dan 28.000 machines en 86 complete fabrieken
waren naar Duitsland weggevoerd. De industriele produktie bedroeg in 1946 20 % of minder van het niveau aan de

vooravond van de oorlog en lag in een aantal gebieden
zelfs vrijwel geheel stil. Maar door de gezamenlijke
inspanningen van de Nederlandse bevolking in het kader
van de wederopbouw lag eind 1947 de industriele produktie weer op het vooroorlogse peil, en in 1950 - mede dankzij de Marshallhulp - alweer 40 % daarboven.
Het herstel werd echter bedreigd door de snelle bevolkingsgroei, de verdere achteruitgang van de landbouw als
bran van bestaan en de econornische positie van het Duitse
achterland, dat zo belangrijk \Vas voor onze doorvoerhandel. In de politiek en het bedrijfsleven leefde dan oak
het besef dat slechts modemisering van de industrie de
handelsbalans op termijn meer in evenwicht kon brengen.
Slechts zo kon de sterk groeiende bevolking blijvend
brood en werk verschaft warden. Al vrijwel vanaf het
moment van de bevrijding werd door de overheid een stelselmatige industriebevordering nagestreefd. Via commissies, publikaties, films, (radio-)voordrachten en concrete
maatregelen werd een industrieel klimaat geschapen.
Deze industrialisatiepolitiek resulteerde uiteindelijk in de
zogenaamde industrialisatienota's, bijlagen bij de begroting van Econornische Zaken, waarin de planning voor de
groei van de industrie en de middelen daartoe werden uiteengezet. De eerste daarvan verscheen in 1949.
De nadruk op industrialisatie betekende onder meer aandacht voor de techniek en haar voortbrengers. Eenzelfde
gerichte aanpak als voor de industrie diende oak voor de
scholing van de daarvoor benodigde technici plaats te vinden. Zowel het lagere en middelbare als het hoger technisch onderwijs werd in de jaren vijftig gereorganiseerd.
De oprichting van een nieuwe technische hogeschool
maakte van deze uitbreiding en modernisering van de
Nederlandse volkshuishouding deel uit.
Terugblikkend op de na-oorlogse jaren lijkt de oprichting
van de Technische Hogeschool Eindhoven de resultante
van een welhaast dwingend maatschappelijk proces. Toch
is dit een te eenvoudige conclusie. De politieke positie van
het technisch (hoger) onderwijs lag in 1945 drastisch
anders dan enkele jaren eerder, in de crisisperiode. In de
jaren dertig was er eerder sprake van inkrimping dan van
uitbreiding van het technisch hoger onderwijs. Dit hing
zowel samen met de emstige recessie van die jaren en de
werkeloosheid onder de acadernici en technici (de
fameuze ingenieur-conducteur op de tram). Maar zeker

8

G. van Hooff, H. W Lintsen

was daarbij ook de economische politiek van de toenmalige regeringen van grote invloed. Bij de crisisbestrijding
speelde aandacht voor industrie en techniek toen een
minimale rol. Handhaving van de gouden standaard, en in
het verlengde daarvan het streven naar een sluitende
begroting en slechts ingrijpen in de ergste noodgevallen
waren de uitgangspunten van vrijwel alle kabinetten uit de
jaren dertig. Stimulering van technische vernieuwing als
mogelijke remedie behoorde daar niet toe. In de industrie
was er in sommige opzichten zelfs sprake van een tegenovergestelde beweging. Cijfers van de netto-investeringen
in de industrie laten zien dat tussen 1931 en 1937 sprake
was van een aanzienlijke desinvestering, dat wil zeggen
van een afbraak van het produktie-apparaat. De perspectieven voor het ingenieursberoep waren daannee uiterst
· ongunstig. Ingenieurs werden dan ook geconfronteerd
met een omvangrijke werkloosheid (circa 20 % in 1934),
die veel hoger lag dan de gemiddelde werkloosheid onder
de totale beroepsbevolking (circa 10 % in 1934). Aanvankelijk bleef een meerderheid van het parlement volhouden
aan de conservatieve economische politiek en ontbrak het
vrijwei aan een debat over de grondsiagen en doeieinden
van het economisch beleid. Ruimte voor experimenten en
nieuwe ideeen bestond er nauwelijks.
Desondanks vond er in deze periode een kentering plaats waarschijnlijk noodgedwongen door het uitblijven van
herstel - waarop na de oorlog voortgebouwd kon worden.
De eerste stemmen klonken die er op wezen dat de "grote
Nederlandse welvaartsbronnen, landbouw, handel en verkeer nlet meer het volksinkomen opleveren dat wij vroeger
daaruit genoten. Het is daarom nodig door middel van
industrialisatie nieuwe welvaartsbronnen te ontsluiten:'
Een effectief hulpmiddel daarbij was de toepassing van
wetenschappelijk onderzoek en kennis. "De natuurwetenschap van ons land kan en moet mede strijden in de gelederen van ons handelspolitiek front, zij is de artillerie, die
wonderen doet, mits goed gebruikt door economen en
politici en als zodanig de beste bondgenoot vanhet Nederlandsch fabrikaat:'
Na jaren van voorbereiding kwam in 1930 een wet tot
stand tot regeling van het Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) in Nederland. Illustratief voor die jaren was dat de opbouw van de organisatie
moeizaam verliep. Plaatselijke en regionale overheden
probeerden ondertussen op hun manier de ernstigste
gevolgen van de werkeloosheid te ondervangen, onder
meer door de bevordering van een industrieel klimaat en
het aantrekken van nieuwe industrievestigingen. Zo
richtte de provincie Limburg, samen met vijftien gemeenten en de vier Kamers van Koophandel in de provincie, in
1931 de N. V. tot bevordering van de industrieele belangen
der provincie Limburg op. Als werkorgaan kwam hiervoor
het Economisch-Technologisch lnstituut in Limburg, een
onderzoeksinstelling die zich met name met de ontwikkeling van de werkgelegenheid op langere termijn moest
bezighouden. Hoewel kringen in Den Haag spraken over

"provinciaal chauvinisme" vond het Limburgse voorbeeld
navolging in andere provincies. Uiteindelijk ging ook de
nationale politiek en overheid over tot een actievere industriepolitiek en kwamen er landelijk organen ter regulering
en stimulering van industrialisatie en technische ontwikkeling. Het ministerie van Economische Zaken startte in
1936 met een bureau Industrialisatie, in 1937 omgezet in
het Centraal Instituut voor Industrieontwikkeling. Daarnaast kwam er in 1936 de N.V. Maatschappij voor Industriefinanciering tot stand. Maar veel effect op de industrialisatie vermochten deze instellingen in de vooroorlogse
jaren niet te hebben. De denkbeelden van een actieve
overheidsbemoeienis en een gerichte sturing van het economisch leven zouden tijdens de bezetting voor een deel,
zij het met andere motieven en doeleinden, in praktijk
gebracht worden. De drang tot wederopbouw gaf na de
bevrijding de belangrijkste impuls om een krachtdadig en
actief economisch beleid verder en anders in de praktijk te
brengen.

De behoefte aan ingenieurs
Al tijdens de bezetti..'lgsperiode ondersteunen velen de
mening dat alleen een actieve economische politiek steunend op een intensieve industrialisatie wederopbouw en
welvaart kan verzekeren. De snelle bevolkingsgroei is een
extra argument voor de industrialisatie-gedachte. De
voortschrijdende modernisering van alle economische
sectoren vraagt om geschoold personeel. Daarnaast en
daarmee gedeeltelijk samenhangend vertoont de deelname aan het onderwijs, met name de hogere categorieen,
een sterke groei. Het aantal academici, 10.000 in 1900, is
togenomen van 23.500 in 1930 tot 41.000 in 1947. Ook
het leerlingental in de verschillende vormen van technisch
onderwijs geeft een grote uitbreiding te zien.
Bij het ministerie van Economische Zaken (EZ) is
behoefte om het aanbod van geschoolde technici als een
onderdeel van de economische planning op te nemen. Orn
deze zaak te coordineren schrijft in september 1946 de
minister van EZ een brief aan zijn ambtgenoot van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (0, Ken W). Dit resulteert in een uitgewerkt voorstel van EZ over de personele
invulling en taakstelling van een commissie, in januari
1947. Gezien de actualiteit van het onderwerp en het dringende karakter, wordt erop snel werk aangedrongen,
waarbij de rijksoverheid het voorbeeld geeft. Maart 1947
hebben alle beoogde kandidaten voor de commissie toegezegd, inclusief de voorzitter, prof. dr. G. Holst, president-curator van de Technische Hogeschool te Delft en
oud-directeur van het Natuurkundig Laboratorium van de
N.V. Philips. Op 3april1947 wordt de commissie officieel
gelnstalleerd om binnen drie maanden verslag uit te brengen over de vraag "hoe tegemoet te komen aan de vraag
naar goed onderlegde ingenieurs in verband met de intensieve industrialisatie".

De oprichting van de Technische Hogeschool Eindhoven

Een belangrijk punt is hoeveel nieuwe ingenieurs, en van
welke soort, de toekomstige industrie nodig zou hebben.
Daarnaast speelt de vraag, hoe en waar deze het beste
opgeleid kunnen worden. Weliswaar kent Delft een
enorme toeloop (het aantal studenten dat voor de oorlog
circa 1700 bedroeg, is in 1947 alopgelopen tot 5500), toch
kan deze instelling op korte termijn onmogelijk in alle
behoeften voorzien. Terwijl technische tijdschriften als De
Ingenieur vol staan met advertenties voor vacatures op
technisch terrein en Delftse hoogleraren talloze verzoeken
ontvangen om medewerking bij het aantrekken van
nieuwe medewerkers door de industrie, kan de Technische
Hogeschool Delft pas op termijn grotere aantallen afgestudeerden afleveren, en dan nog niet in voldoende mate. Zo
is bijvoorbeeld het studierendement betrekkelijk laag en
de studieduur veelal lang. Van de lichtingen 1948-50 is na
zes en een half jaar nog niet de helft geslaagd.
Bij de behoeftenraming wordt vooral naar landen gekeken
waar reeds een succesvolle industrialisatie had plaatsgevonden. Met name de Verenigde Staten, maar ook Zwit-
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serland dienen hier als voorbeeld. Zo wordt erop gewezen
dat de belangstelling voor een hogere technische opleiding
in Zwitserland veel groter is dan in Nederland. In de
periode vlak voor het uitbreken van de tweede wereldoorlog voltooiden van de 100.000 scholieren in het lager
onderwijs in Zwitserland 413 een ingenieursopleiding,
tegen slechts 143 in Nederland.
Het Koninklijk Instituut van Ingenieurs publiceert eind
1946 een rapport waaruit als een belangrijk gegeven naar
voren komt dat in de industrie in de Verenigde Staten
gemiddeld veel meer hoger opgeleide technici werkzaam
zijn dan in Nederland. Ons land blijkt in dit opzicht een
grote achterstand te hebben. Het rapport ontmoet echter
no gal wat kritiek omdat verschillende categorieen technici
bijeen waren geteld zonder op de vooropleiding en het
kennisniveau te letten. Een groot deel van de in de Amerikaanse industrie werkzame technici heeft een bachelordegree, wat ongeveer gelijk te stellen is met een toenmalige
Middelbaar-Technische Opleiding (de huidige HTS) in
Nederland.

Interieurvan de analytische afdeling van het Centraal Laboratorium der Staatsmijnen, 1947. Het Centraal Laboratorium dateert van
1940. Midden 1948 werkten er 125 ingenieurs en 27 natuurwetenschappelijke academici bij de Staatsmijnen, tegen 44 ingenieurs en
academici in 1930. Voor 1955 verwachtte de Staatsmijnen in het totaal een 250 ingenieurs en academici in dienst te hebben.
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Er warden nog diverse andere behoeftenramingen naar
ingenieurs gedaan. Hoewel de resultaten daarvan uiteenlopen, is de conclusie van de meeste onderzoeken duidelijk: er bestaan emstige knelpunten op de arbeidsmarkt
van ingenieurs en deze zullen blijven bestaan als er niets
gebeurt.

De uitbreiding van het technisch hoger
onderwijs
De zogenoemde eerste Commissie-Holst brengt binnen
de gestelde termijn verslag uit. Het beknopte rapport
(negen pagina's en drie pagina's bijlagen) beveelt uitbreiding van de voorzieningen te Delft aan. Daarnaast laat het
rapport de mogelijkheid van nieuwe studies elders open
die een deel van het technisch hoger onderwijs zouden
kunnen verzorgen, met name die studierichtingen welke in
verband met de intensieve industrialisatie een grate uitbreiding moeten ondergaan: werktuigbouw, elektrotechniek en scheikunde en wellicht ook natuurkunde. Zo zou
op een of twee plaatsen buiten Delft een propaedeutische
opleiding in deze studierichtingen plaats kunnen vinden,
met daarnaast tevens de moge!ijkheid tot afstuderen en
onderzoek.
Het logische gevolg is dan ook een tweede commissie
Holst (zoals de naam al aanduidt onder dezelfde voorzitter
maar overigens in een vrijwel geheel andere personele
samenstelling), een jaar na de installatie van de eerste
commissie. Deze tweede commissie krijgt tot taak een
organisatieplan te ontwikkelen voor het te decentraliseren
technisch hoger onderwijs en de minister voor te lichten
over plaats(en) waar een nieuw technisch-wetenschappelijk opleidingscentrum het best kan warden opgericht.
De vervolgopdracht blijkt heel wat meer tijd te kosten dan
de eerste opdracht. Pas op 1 maart 1950 kan Holst een
eindconcept presenteren maar daarover ontstaat de
nodige beroering binnen de commissie. Met name de
vraag naar het waar leidt niet tot een eensgezinde conclusie. Het definitieve rapport (negentien pagina's) bevat dan
ook in het tweede deel - waar de vestigingsplaats ter sprake
komt - een opsomming van de meningen van de afzonderlijke leden. Arnhem krijgt de meeste voorkeur (vier van de
negen leden), daamaast steunen drie leden de kandidatuur van Eindhoven, een enkel lid die van Twente en blijft
een lid neutraal op dit punt. Het parlement zou hierin een
beslissing moeten nemen. In de Tweede Kamer is de
decentralisatie van het technisch hoger onderwijs nog niet
echt aan de orde geweest. In maart 1948 heeft de ministerraad, in navolging van de aanbevelingen van de eerste
Commissie Holst, voorlopig besloten tot uitbreiding van
de bestaande voorzieningen te Delft. Bij de begrotingsbehandeling van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen in
de Eerste Kamer eind april van dat jaar laat de betreffende
minister weten de argumenten voor decentralisatie klemmend te achten. Naast uitbreiding van Delft had de minis-

terraad besloten tot een of meer gedeeltelijke instellingen
elders en om deze projecten spoedig en krachtig te bevorderen. Het blijft echter voorlopig bij een eerste krediet
voor een eerste uitbreiding van Delft, waartoe de Kamer
eind 1948 bij de begroting van Onderwijs, Kunsten en
wetenschappen besluit. Het jaar daarop wordt de begroting van 0, Ken W aangenomen zonder dat een tweede
technische hogeschool een punt van nadere bespreking is
geweest. In reactie daarop stellen midden 1949 zowel de
Bossche senator H. van Velthoven als het Tweede-kamerlid voor de KVP, Peters, vragen aan de minister of de
ministerraad nog niet teruggekomen is op het standpunt
van centralisatie. Het antwoord luidt dat eerst de vraag of
de industrialisatie hoofdzakelijk ingenieurs dan wel
hogere technici zal vragen, beantwoord moet warden. Uiteindelijk komt de ministerraad in oktober van dat jaar met
een uitgebreid meerjarenplan van fl. 60 miljoen voor de
modernisering en uitbreiding van de Technische Hogeschool Delft. Pas in 1951, na de openbaarmaking van het
rapport van de tweede commissie Holst, komt de ministerraad met een nieuw standpunt naar buiten.
Op iO mei verklaart de minister van 0, Ken W, Rutten, in
de Tweede Kamer dat de ministerraad in beginsel uitgaat
van decentralisatie van het technisch hoger onderwijs,
waarbij als vestigingsplaats voor een eerste nieuwe instelling de keuze op Eindhoven valt. De gedachtenwisseling
over deze nieuwe visie van de ministerraad wordt voor dat
moment uitgesteld. De minister wil hiermee wachten tot
de indiening van het wetsontwerp voor de voorbereidingskosten van een tweede instituut voor technisch hoger
onderwijs. Deze mededeling wordt drie maanden later
nog eens herhaald als het onderwerp in de Eerste Kamer
ter sprake komt. De minister kondigt daarbij een spoedig
wijzigings- voorstel voor de Rijksbegroting-1951 aan en
laat tevens op vragen van senator Van Walsum weten dat
als tot een tweede technische hogeschool wordt besloten,
deze in de visie van de ministerraad te Eindhoven dient te
komen.
De parlementaire besluitvorrning laat echter enigszins op
zich wachten door de wisseling van de wacht bij het ministerie van 0, Ken W. Een wetsontwerp, ingediend in 1952
om fl. 15.000 extra uit te trekken voor de studie naar de
voorbereiding van een tweede technische hogeschool,
haalt echter door de val van het kabinet de eindstreep net
niet. In 1953 wordt de draad weer opgepakt en komt in de
zitting van de Tweede Kamer van 24 tot en met 26 februari
het wetsontwerp uitgebreid ter sprake.
Met name het punt van de vestigingsplaats vormt het
onderwerp van het politiek debat. Het voorstel van het
kabinet nu reeds een keuze te maken in verband met de
voorbereidingen en daarvoor Eindhoven te nemen,
ondervindt van verschillende kanten bestrijding. Men acht
het niet nodig om bij een onderzoek naar de mogelijkheid
van een tweede technische hogeschool reeds een keuze te
doen, terwijl daamaast de keuze voor Eindhoven tegenstand ontmoet. Uiteindelijk dient de Christelijk-Histori-
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sche Unie een motie in met het voorstel om plannen zowel
voor Eindhoven als Arnhem te ontwikkelen. Deze motie
van Tilanus c.s. wordt verworpen met 48 tegen 31 stemmen, waama het oorspronkelijk wetsontwerp zonder verdere beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt
aangenomen, ~et alleen de CPN tegen. Na twee jaar van
studie bereikt eind september 195 5 de Tweede Kamer een
wetsontwerp tot wijziging van de Hoger Onderwijs Wet,
waarbij onder meer de instelling van een tweede technische hogeschool te Eindhoven wordt geregeld. In februari
en maart 19 56 volgen het voorlopig verslag en de memorie
van antwoord, waarna van 18-20 april de behandeling in
de Tweede Kamer plaatsvindt. Daama gaat het snel: de
Eerste Kamer behandelt het wetsontwerp eind mei en stelt
het op 5 juni vast, 7 juni volgt de ondertekening en 15 juni
de publikatie in het Staatsblad.

Acties en reacties van betrokkenen
Bij de discussies over de uitbreiding van het technisch
hoger onderwijs was een groat aantai instanties en personen betrokken. Een aantal personen had zitting in een of
meerdere commissies en trad daarnaast bij sommige gelegenheden ook nog als vertegenwoordiger van bepaalde
belangengroeperingen op. Allerlei organisaties en instellingen lieten zich horen en probeerden commissies en
overheid te bei:nvloeden. Het doen en laten van een aantal
van deze organisaties passeert hier kort de revue. Uitgebreide aandacht is daarbij voor de Stichting Technisch
Hoger Onderwijs in het Zuiden die een belangrijk aandeel
had in de besluitvorming ten gunste van Eindhoven.
De bestuurderen van de Technische Hogeschool Delft vertegenwoordigen vooral het gevestigde belang. Zij zijn niet
erg enthousiast om hun monopolie-positie te delen. De
massale naoorlogse toeloop naar de Technische Hogeschool Delft betekent weliswaar een grate belasting voor
staf en outillage, maar de problemen die daarvan het
gevolg waren, zoals een slecht studierendement, kunnen
het best binnenshuis opgelost warden. Daar is dan wel voldoende ( financide) armslag voor nodig en dienen organisatorische maatregelen genomen te warden. Wat betreft
de vestiging van een nieuwe technische hogeschool laten
de curatoren van Delft begin 1948 weten wel te voelen
voor een soort subhogeschool buiten Delft. Deze zou een
deel van het onderwijs kunnen verzorgen; practica, algemene vorming en eindverantwoordelijkheid zouden in
Delft blijven. Een dergelijke suggestie was al uitgegaan
van de eerste commissie Holst.
Een half jaar later, begin juni 1948, verschijnt er een open
brief van de senaat van de technische hogeschool Delft
waarin deze zijn verwondering uitspreekt over de plannen
tot een tweede technische hogeschool te komen. Men wijst
op het emstig gevaar dat geen van beiden behoorlijk zou
warden toegerust, noch met "<lode" outillage, noch met
docenten. Deze reactie is vooral ingegeven door de
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omstandigheden waarin de Technische Hogeschool Delft
op dat moment verkeert. Nadat zij is bedeeld met extra
middelen om de naoorlogse stroom studenten op te kunnen vangen, is vanuit Delft niet of nauwelijks nog in het
openbaar gereageerd op de plannen tot vestiging van een
tweede technische hogeschool. In 1960 verwerpt de
Delftse senaat in een adres aan de Tweede Kamer met
soortgelijke argumenten als in het geval van de tweede
technische hogeschool de oprichting van een derde technische hogeschool te Twente.
Een enkele Delftse hoogleraar laat zich op persoonlijke
titel tegen de spreiding van het technisch hoger onderwijs
en de kandidatuur van Eindhoven uit. Prof. Veraart,
hoogleraar econornie, arbeidsrecht en mijnrecht, verklaart
zich in een interview en in zijn column in het tijdschrift De
Nieuwe Eeuw voorstander van uitbreiding van meer praktisch technisch hoger onderwijs, in de richting van een uitgebreide MTS (de huidige HTS). In Delft zou men zich
dan geheel aan de vorrning van de wetenschappelijk ingenieur kunnen wijden. Naast de Technische Hogeschool
Delft zijn ook de universiteiten met een natuurwetenschappelijke faculteit betrokken bij de spreiding van het

technisch hoger onderwijs. De universiteit van Utrecht
komt begin 1948 met de suggestie om een deel van het
onderwijs aan te haken aan de universiteiten, omdat daar
reeds voorzieningen en docenten voorhanden zijn. De
suggestie tot uitbreiding van de wis- en natuurkundige
faculteiten aan algemene universiteiten wordt tien jaar
later wel opgevolgd aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Daar warden als eerste in den lande de studierichtingen
toegepaste wiskunde, technische natuurkunde en technische scheikunde ingericht, die - evenals de vergelijkbare
opleidingen aan de technische hogescholen - een opleiding beogen te geven voor functies in de industriele praktijk. De aanvraag van de Groninger Universiteit om voor
deze afstudeerders ook de titel ingenieur te mogen verlenen stuit op veel weerstand en vindt op dat moment dan
ook geen doorgang. Pas in 1971 krijgt de Rijksuniversiteit
Groningen het recht de ingenieurstitel te verlenen en wel
met terugwerkende kracht, wat wiskunde betreft zelfs tot
1959.
Bij de beoefenaren van technische professies en hun organisaties bestaat uiteraard belangstelling en betrokkenheid
bij de problematiek. De Vereniging van Delftse Ingenieurs
wijst op een bijeenkomst in oktober 1948 decentralisatie
niet bij voorhand af, maar niet voordat de Technische
Hogeschool Delft de nodige uitbreidingen en nieuwe
voorzieningen zullen zijn gerealiseerd. Bovendien moeten
de studies bouwkunde, weg- en waterbouw, scheepsbouw,
vliegtuigbouw en mijnbouw uitsluitend in Delft blijven.
Het Koninklijk Instituut van lngenieurs houdt zich niet
zozeer bezig met de inrichting en organisatie van het
onderwijs maar met de beroepsperspectieven en de
behoeften aan ingenieurs in het algemeen.
De meest spraakmakende deelnemers aan de publieke
discussie zijn de verschillende regionale en lokale comites
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GEVEKE & CO

te Amsterdam zoekt ter assistentie van de Directie een
De N.V. Provinciale Noordbrabantsche
Electriciteitsmaatschappij
te 's-Hertogenbosch
' raagt voor de afdeling
Laagspanningsnetten

TECHNISCH-COMMERCJELE KRACHT
Liefst werktuigkundig ingenieur met ervaring op het
gebied van dieselmotoren.
Een goede commerciele aanleg.
Tact in omgang met personeel en afnemers.
Bij gebleken geschiktheid LEVENSPOSITIE.

EEN JONG
ELECTROlECHNISCH
INGENIEUR

rL ""'"""''" ,, """'-·""·

~-~~~~~~~~~~~~~+~~~~~~~~~~~~~

met standplaats 's-Hertogen-bosch.
Sollicitaties u its 1 u it e n d
schriftelijk te richten aan
de Directie der N.V., Koningsweg 66 's-Hertogenbosch.

Gegadigden moeten bereid cijn zich aan een psychotechnisch

Het Technfr13h Insrpectie- en Adviesbureau C. D. Nagtglas
Versteeg, Herengracht 134 te Amsterdam zoekt voor spoedige indiensttreding

ELECTROTECHNISCH INGENIEUR
diploma Delft of gelijkwaardig. leeftijd 30 tot 40 jaar,
voor het geven van electrotechnische adviezen,
event: ook voor liften, geregelde contr6le op de uit
te voeren werk,.aamheden en inspecties van electrische installaties.
Uitvoerige snllicitaties alleen schriftelijk te richten aan
de Directie van bovengenoemd bureau.

Bij een grote Machinefabriek en Scheepswerf in het Zuiden kan geplaatst worden een
ASSISTENT-BEDRIJFSLEIDER
met enige jaren ervaring in een grote machinefabriek, in
het bezit van minstens diploma M.T.S. afdeling werktuigbouwkunde of daarmede gelijkstaande opleiding.
Sol!icitanten moeten bereid zijn zich te onderwerpen aan
een psychologisch onderzoek.
Uitvoerige brieven met opgave van leeftijd, burger!ijke
staat, genoten opleiding, ervaring, tegenwoordige werkkring en afschriften van diploma's. cijferlijsten en getuigschriften te richten onder no. 719 a. d. Uitg. van dit blad.

De Stic'hting BOUWCENTRUM. Voorlichtin-gsbureau met
permanente tentoonstelling voor het bouwwezen, te Rotterdam. vraagt voor haar documentatiedienst een
DOCUMENTALIST
Salaris: f 3500-f 5500, afhankelijk van capaciteiten en
ervaring. Goede vooruitzichten.
Ve:reisten: lVIiddelbare opleiding, bij voorkeur lVLT.S., bekend met de Universele Decimale Classificatie, zo mogelijk ervaring op het gebied van literatuur-onderzoek, excerpei-en.
Eigenhandig geschreven sollicitatie met volledige gegevens en referenties, voorzien van recente pasfoto en copie
diploma's en getuigsc'hriften onder de letters LD te richten aan de Directie.
Persoonlijk bezoek alleen na oproep.

ELECTRICITEITMAATSCHAPPIJ ANIEM N.V.
vraagt vonr haar afdeling projecteren en uitvoeren van
waterkrachtwerken op Java:

civiel ingenieur
liefst met enige jaren praktijk in project- en uitvoeringswerk. Leeftijd 25-35 jaar.
Sollicitaties met uitvoerige inlichtingen en pasfoto te
richten aan de Directie der Maatschappij, Keizersgracht
369, Amsterdam.

Koninklijke/Shall-Lahoratorium, Amsterdam
(N.V. De Bataafsche Petroleum Mij.)
Badhuisweg 8 te Amsterd'-m-N. {post bus 3003),

vraagt voor werkzaamheden op het
gebied van corrosie-bestrijding:
EEN CHEMICUS
(universitaire- of Hogeschoolopleiding). Ervaring op het
gebied van metaal- en corrosie-onderzoek strekt tot aanbeveling. Leeftijd tot max. 35 jaar.
Schriftelijke sollicitaties, voorzien van rec·ente pasfoto,
te richten aan bovengenoemd Laboratorium, afdeling Personeelszaken, onder vermelding van no. S 137.

VAN DEN BERGH'S EN JURGENS' FABRIEKEN NV.
NASSAUKADE 3
TE ROTTERDAM
vraagt voor haar techn. afdeling cnige

CONSTRUCTEUR-TEKENAARS
Alleen zij die een degelijke crvaring hebben op het gebied van algemene machine- en apparatenbouw, gelieven
le solliciteren. Maximum leeftijd 35 jaar.
Sollici!aties uitsluitcnd schriftelijk te nchten aan de Personeelafdeling van bovengenoemde fabriek.

Bij

het

Gemeente

Electriciteitsbedrijf Dordrecht

kan gepLaatst warden een

ELECTROTECHNISCH INGENIEUR
in de rang van
ADJUNCT INGENIEUR
Sdaris f 3600.- tot f 4560.INGENIEUR
Salaris f 5300.- totf 6500.- of
INGENIEUR I e KLASSE
Salaris f 6300.- tot f 7500.afhankelijk van ervaring.
Eigcnhandig geschre\·cn sollic'itatics te ccnden v66r
10 December aan de Dirccte~r \·an het bedrijf.

Een advertentiepagina vol met oproepen om hoger technisch kader. Let op de salarissen. Deze zijn op jaarbasis. (De Ingenieur, jaargang 1949).
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die proberen de keuze van de vestigingsplaats in hun richting te bei:nvloeden. Na Limburg en Brabant komt, vermoedelijk als tweede, in Gelderland een regionaal comite
tot stand, dat actie voert voor een vestiging van een technische hogeschool aldaar. Medio 1947 verschijnt er een rapport dat samengesteld is door drie leiders van belangrijke
industriele ondememingen te Amhem. Daarin wordt,
mede namens het provinciaal bestuur, Arnhem als vestigingsplaats aanbevolen. Helaas was de provincie er niet in
geslaagd alle gemeenten op een lijn te krijgen: in oktober
1947 brengt het gemeentebestuur van Nijmegen, in
samenwerking met de plaatselijke Industriele Kring, een
fraai uitgevoerde brochure uit waarin het potentieel van
Nijmegen wordt uiteengezet.
De kandidatuur van Arnhem wordt versterkt door de
voorkeur die het in opdracht van het ministerie opgestelde
rapport De Ranitz uit 1949 voor deze plaats uitsprak. En
ook de meerderheid van de commissie Holst had voor
Amhem gekozen. Een sterk argument daarbij was dat
Gelderland een gunstige tussenpositie innam ten opzichte
van de zuidelijke en noordelijke provincies. Het provinciaal bestuur verwoordt dit nogmaals kemachtig in een
adres eind 1952: Tussen Eindhoven en Twente wijst het
landsbelang naar Amhem. Nog bij de vaststelling van het
krediet voor de voorbereidingsplannen van de tweede
technische hogeschool, in 1953, bestaat er een sterke
beweging ten gunste van Amhem.
Een vergelijkbare invloed als de Gelderse groep hceft de
Gronings-Drents-Twentse commissie ter bestudering van
de mogelijkheden voor de stichting van een technische
hogeschool in Noord-Oost-Nederland. Het sterke industriele potentieel in deze regio, de relatief grote achterstand op het gebied van het hoger onderwijs ten opzichte
van West-Nederland en de eensgezinde promotie van
Twente als vestigingsplaats zijn hier belangrijke troeven. In
februari 1948 komt deze commissie met haar rapport. Zij
weet zich door een brede achterban gesteund. Zo worden
bij de behandeling van het voorbereidingskrediet in de
Tweede Kamer twee adressen vanuit deze regio ingediend,
ondertekend door 125 ondernemingen en zeven Kamers
van Koophandel. Politiek is zij echter minder succesvol.
De vooruitzichten dat op niet al te lange termijn een derde
technische hogeschool nodig zou zijn waarbij Twente een
goede kans maakt - zeker als het zuiden eerst aan de beurt
kwam - nemen de wind flink uit de zeilen.

Philips en de Technische Hogeschool
Eindhoven
De betrokkenheid van Philips bij de komst van de Technische Hogeschool Eindhoven levert nogal uiteenlopende
reacties op, zowel ten gunste als ten nadele van de kansen
van Eindhoven. De rol van Philips wordt onderwerp van
diverse speculaties en komt in de publieke discussie regelmatig terug. Critici menen dat een zekere mate van eigen-
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belang Philips ertoe drijft zich actief in te zetten voor de
vestiging te Eindhoven. Onder de critici bevinden zich niet
alleen de CPN maar ook bijvoorbeeld de Delftse hoogleraar Veraart die in eeninterview begin 1949 over de kandidatuur van Eindhoven verklaart dat hij als de dood was
voor een Philips-universiteit.
Nu was het bedrijfsleven inderdaad sterk betrokken bij de
organisatie van de industrialisatie en de naoorlogse wederopbouw. In de door de overheid ingestelde commissies op
deze gebieden bestond een meerderheid van de commissieleden uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. Op
het terrein van het technisch-industrieel speurwerk kon de
overheid bijna niet om de drie avier grootbedrijven op dit
terrein heen. In 1946 werkten bij Philips en de Bataafsche
Petroleum Maatschappij respectievelijk 248 en 283
Delftse ingenieurs, die samen een kwart van de werkkring
van ingenieurs in de nijverheid vormden. In de eerste commissie Holst hadden personen afkomstig van Philips en
AKZO zitting, naast onder andere een vertegenwoordiger
uit het mijnbedrijf en van de industrie in het westelijke respectievelijk het oostelijke deel van het land. De vertegenwoordiger vanuit Philips, Frits Philips, was tevens lid van
de tweede commissie Holst. Daarnaast was hij ook nog
bestuurslid van de Stichting Technisch Hoger Onderwijs in
het Zuiden en lid van de Hogeschoolraad van Delft. Deze
raad was een commissie van het Delfts Hogeschoolfonds,
een soort raad voor advies en toezicht, waarin grote bedrijven vertegenwoordigd waren en vooraanstaande technici
en wetenschappers zitting hadden.
De voorzitter van de beide genoemde commissies, prof.
Gilles Holst, had eveneens nauwe banden met Philips. Hij
was vanaf de oprichting, in 1914, tot 1946 directeur van het
Natuurkundig Laboratorium aldaar geweest en na zijn
pensionering bleef hij tot 19 56 adviseur voor wetenschappelijk onderzoek der N. V.. Daamaast was Holst buitengewoon hoogleraar in de natuurkunde te Leiden (1929) en
sinds 19 33 eredoctor van de Technische Hogeschool Delft.
Van deze laatste instelling was hij van 1946 tot 1956 curator, waarvan de eerste zeven jaren president-curator. Verder werd hij in 1948 tot bestuurslid van het Delfts Hogeschoolfonds gekozen. Als president-curator hield Holst bij
zijn aantreden in 1946 een belangwekkende rede over
"Het opstellen van een plan voor de Technische Hogeschool". Daarin ging hij nader in op de taken die de technische hogeschool, in dit geval de Technische Hogeschool
Delft, te wachten stonden om de nodige technisch-wetenschappelijke krachten te leveren in verband met de industrialisatie.
Een aantal andere leidinggevenden bij Philips was eveneens betrokken bij de discussie rond de tweede technische hogeschool. Zo was de opleidingsfunctionaris ir. F.M.
Roeterink voorzitter van de commissie van het KivI die in
1948 een rapport opstelde over de toekomstige behoefte
aan ingenieurs. Roeterink was tezelfdertijd ook adviseur
van de Stichting Technisch Hoger Onderwijs in het Zuiden. En in 1949 werd hij buitengewoon hoogleraar aan de
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Technische Hogeschool Delft. Bij de oprichting van de
afdeling Technisch Wetenschappelijk Onderzoek van het
KivI waren de Philips-medewerkers Mulder en Oosterkamp betrokken. Voorzittervan deze commissie was trouwens Dorgelo, de latere eerste rector magnificus van de
Technische Hogeschool Eindhoven.
Binnen commissies, onderwijsinstellingen en organisaties,
maar ook informeel liepen diverse lijnen naar de N. V. Philips. Het lijkt er echter op dat de vertegenwoordigers van
Philips, die op persoonlijke titel in de verschillende commissies zaten, ook op persoonlijke basis zich daar hebben
ingezet. Een welbewuste sturing vanuit de bestuursorganen van de N. V. bestond er niet. Philips was wel in belangrijke mate betrokken bij de totstandkoming van een Tijdelijke Academie in het zuiden van Nederland. In het najaar
van 1944, toen het zuidelijk deel van het land bevrijd was,
lag het universitair onderwijs in de rest van Nederland zo
ongeveer stil. Omdat de bevrijding van de rest van Nederland op zich liet wachten en er een grote inhaalvraag
bestond naar kennis en scholing, ontstond het plan om op
tijdelijke basis academisch onderwijs te verzorgen. Het initiatief kwam, voor zover bekend, vanuit het Natuurkundig
Laboratorium van de N.V. Philips. 26 februari 1945 werd
de Tijdelijke Academie een feit. Docenten waren voor een
groat deel werkzaam bij Philips en mochten dit werk in
diensttijd doen. Toen de universiteiten en hogescholen in
het noorden van Nederland hun poorten weer geopend
hadden, werd de Tijdelijke Acadernie op 20 december
opgeheven. In het totaal had de Tijdelijke Academie 600
ingeschrevenen gehad, waarvan 192 eerstejaars in de technische wetenschappen.
Holst en Frits Philips kwamen gezamenlijk in actie toen
eind 1948 de gemeente Eindhoven bereidheid toonde om
voor de over te plaatsen Rijksluchtvaartschool het vliegveld Welschap beschikbaar te stellen. Ir. Frits Philips riep
de pers bijeen om de bezwaren te horen, waarvan de
belangrijkste wel was dat Rijksluchtvaartschool en de
technische hogeschool niet in een stad bij elkaar konden.
Ook Holst was bij deze persconferentie aanwezig en verzekerde dat motorengebrul en academische rust niet
samengingen. Hun bezwaren bereikten uitgebreid de landelijke pers, inclusief bijvoorbeeld de Nederlandsche
Transport Courant. Ook het stedebouwkundig bureau De
Ranitz, dat de Stichting Technisch Hoger Onderwijs in het
Zuid~n adviseerde, kwam in het geweer. Burgemeester en
Wethouders van Eindhoven kozen een half jaar later uit
deze twee onzekere opties voor de technische hogeschool.
"De vestiging van een Technische Hogeschool was van zo
overwegend belang dat daarbij vergeleken alle, van de vestiging der Rijksluchtvaartschool verhoopte voordelen in
het niet verzinken". Toen de regering een beslissing over
de luchtvaartschool ten gunste van Eindhoven wilde
nemen protesteerde het college van B & W krachtig en
bracht daarbij de ernstige bezwaren, met name uit industriele kring, naar voren.
Frits Philips had als lid van de Stichting Technisch Hoger

Onderwijs in het Zuiden aanvankelijk een voorkeur voor
's Hertogenbosch als vestigingsplaats voor de hogeschool,
voornamelijk op grond van het gunstige culturele klimaat
aldaar. Uiteindelijk liet hij zich voor de keuze van Eindhoven overtuigen op basis van het argument dat met de vestiging van de technische hogeschool het culturele leven van
Eindhoven vanzelf uitgebreid en bevorderd zou worden.
Nogal wat opzien baarde de gift van de N.V. ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan. Bij gelegenheid van deze
viering, op 18 mei 1951, werden door de N.V. Philips twee
giften gedaan. Veruit de grootste betrof de beschikbaarstelling van fl. 1 milj oen voor de bevordering van de opleiding van ingenieurs in Nederland, metals kanttekening
dat naar mening van de Raad van Bestuur van Philips het
bedrag het best aan zijn doel zou beantwoorden door het te
bestemmen voor de inrichting van laboratoria aan de
nieuw op te richten technische hogeschool. En daarvan
had de minister juist een week eerder bekend gemaakt dat
deze in Eindhoven zou moeten komen. Critici wezen erop
dat met een technische hogeschool te Eindhoven Philips
een belangrijk onderzoeks- en onderzoekerspotentieel in
de directe nabijheid van haar hoofdvestiging zou verkrijgen en meenden dat met deze gift vooral eigenbelang
gediend was en de politieke besluitvorming z-vvaar belast
werd.
De plannen voor deze gift bestonden echter al langer binnen Philips. Bovendien was de subsidiering van technische
onderzoeks- en onderwijsinstellingen door het bedrijfsleven zo uitzonderlijk nu ook weer niet. Zo had de directie
van de Bataafsche Petroleum Maatschappij in 1946 fl. 1
rniljoen beschikbaar gesteld voor de bouw en inrichting
van een Natuurkundig Laboratorium aan de Leidse Universiteit, respectievelijk van een Laboratorium voor Fysische Technologie te Delft, en eenzelfde bedragvoor de uitbreiding van het chemisch Laboratorium van de Technische Hogeschool Delft, naast een twintigtal studiebeurzen.
De besteding van de 1 rniljoen gulden kwam weer ter
sprake eind 1955 toen de minister van O,K en W aan de
Raad van Bestuur van Philips voorstelde om het bedrag
voor een belangrijk deel beschikbaar te stellen voor het
aantrekken en huisvesten van de staf van de Technische
Hogeschool Eindhoven in wording. Pas in 1958 vond echter daadwerkelijk de overdracht van het bedrag plaats,
waarbij de hele som door de Technische Hogeschool Eindhoven als lening aan de onroerend-goedmaatschappij De
Nieuwe Erven beschikbaar werd gesteld. Deze naamloze
vennootschap verbond zich behalve tot de betaling van
3 % rente bij nadere overeenkomsten woningen beschikbaar te stellen voor door de Technische Hogeschool Eindhoven aan te wijzen personen. Over de aflossing van de
lening werd niets naders bepaald. In de jaren '60 werd op
aandrang van de zijde van Philips binnen de Technische
Hogeschool Eindhoven een aantal voorstellen gedaan
voor een verdere zinvolle invulling van de uitstaande
lening, maar het bleef daarbij bij plannen. Wel werd er
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voor een deel van het rentebedrag een orgel in het nieuwgebouwde Auditorium ingericht. In 1971 waren er concrete plannen om het resterende bedrag (7 ton) te bestemmen voor een op te richten centrum voor biotechniek,
maar mede door gebrek aan (financide) medewerking van
de overheid kwam dit centrum niet tot stand. Uiteindelijk
werd in 1976, 25 jaar na de schenking, besloten om het
fonds te gebruiken voor reis- en verblijfkosten van met
name buitenlandse gastdocenten.
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wordt kond gedaan in een persconferentie op 2 december.
Het secretariaat zal voorlopig gevestigd zijn op de provinciale griffie van Noord-Brabant. Vlak voor kerstmis '47
treedt de Stichting voor het eerst naar buiten als politieke
lobbyist door een open brief aan de minister van Onderwijs, waarin zij aandringt op de totstandkoming van een
tweede technische hogeschool in het zuiden.
De belangrijkste activiteit in 1948 is de totstandkoming
van het rapport inzake de noodzaak van vestiging van een
inrichting van Technisch Hoger Onderwijs in het Zuiden,
naar de samensteller het rapport-De Ranitz genoemd. In
De Stichting Technisch Hoger Onderwijs in
dit lijvige rapport zijn bijdragen van het Economisch Techhet Zuiden
nologisch lnstituut voor Limburg en zijn zusterinstelling te
Brabant opgenomen.
De eerste regionale activiteiten rond een nieuwe vestiging Daarnaast gaat de Stichting verder met de inhoudelijke en
van technisch hoger onderwijs, naast Delft, komen in het praktische invulling van de na te streven onderwijsinrichzuiden van het land tot stand. Het is duidelijk dat het feit ting. Daarvoor warden adviseurs ingeschakeld, die vanaf
dat het zuidelijke landsdeel veel eerder werd bevrijd dan midden 1947 een reeks memoranda opstellen. Eind oktohet gebied boven de rivieren een rol heeft gespeeld bij het ber 1947 is bijvoorbeeld memorandum no. 12 klaar, dat
vroege tijdstip van deze activiteiten. Wanneer precies de een voorlopige berekening van de globale investeringseerste plannen een nadere uitwerking hebben gekregen, is kosten voor een technische hogeschool van 1000 studenuit de latere documentatie niet meer te achterhaien. Eind ten behelst. .At1dere adviseurs houden zich onder meer
juli/begin augustus 1946 heeft de voormalige directeur bezig met de inrichting van het onderwijs en met de acadevan het Centraal Instituut voor Industrieontwi~lckeli_ng, mr. misch-juridische aspecten. Deze studies resulteren uiteinE.D .M. de Koning, die tijdens de bezetting in Landen had delijk in een tweede uitgebreid rapport dat in december
vertoefd en na de bevrijding directeur-generaal voor het 1950 wordt uitgebracht onder de titel "Studie omtrent de
Handels- en Industriebeleid bij het ministerie van Econo- aard, omvang en organisatie eener tweede Technische
mische Zaken is geworden, met leidinggevende personen Hogeschool", samengesteld door de adviseurs Dresden,
uit de Brabantse industrieen een bespreking in kleine Selman, Roeterink en Sassen.
kring over de uitbreiding van het technisch hoger onder- Na deze twee rapporten liggen de activiteiten van de stichwijs. Tezelfdertijd vindt er te Limburg, op uitnodiging van ting vooral op het terrein van de bei:nvloeding van de
mr. dr. L.F.H. Regout, voorzitter van de Limburgse Kat- publieke en parlementaire opinie over de noodzaak van
holieke Werkgeversvereniging, een bijeenkomst over het- een spreiding van het technisch hoger onderwijs en het
zelfde onderwerp plaats, gevolgd door een soortgelijke nationaal belang van het zuiden als vestigingsplaats. Daarbijeenkomst enkele dagen later in Noord-Brabant van de naast wordt de geschiktheid van Eindhoven als vestigingsAlgemene Katholieke Werkgeversvereniging. In oktober plaats verder aangetoond. Dit gebeurt bijvoorbeeld aan de
daaropvolgend wordt er in kleine kring een gezamenlijke hand van een enquete, waarvan de resultaten eind 1951
bespreking gevoerd tussen vertegenwoordigers van de warden gepresenteerd en waaruit blijkt dat het regionale
Brabantse en Limburgse groep, waarbij men onder meer bedrijfsleven bereid en in staat is om studenten een jaar
besluit om naast druk op de landelijke overheid zelf ook lang binnen het bedrijfsleven te laten werken in het kader
activiteiten te ondernemen en daarvoor een werkcomite te van het zogenaamde wisselsysteem.
vormen. Dit overleg blijft bijna een half jaar rusten, maar Na de bekendmaking van de voorkeur van de ministerraad
in maart en april 1947 wordt door de Commissarissen der voor Eindhoven, in mei 1951, is de werkzaamheid van de
Koningin in Brabant en in Limburg met een aantal geno- Stichting er met name op gericht om de oprichting van een
digden overleg gepleegd over de mogelijkheid van een tweede technische hogeschool zoveel mogelijk te bespoeStichting ter bevordering van de vestiging van een techni- digen en de kandidatuur van Eindhoven nog verder te versche hogeschool in het Zuiden. Het gezamenlijk beraad stevigen. Dit gebeurt bijvoorbeeld in een uitgebreid advies
samen met Kamers van Koophandel in de beide provincies aan de Staten-Generaal in november 1952. Behalve de
en de colleges van Gedeputeerde Staten dat hierop volgt, noodzaak van een snelle vestiging van een tweede techniresulteert in de instelling van een interprovinciale commis- sche hogeschool wordt de achterstelling van het Zuiden op
sie tot voorbereiding van de Stichting Technisch Hoger het gebied van hoger onderwijs, zeker in relatie met het
Onderwijs in het Zuiden.
industrieel vermogen en het bevolkingspotentieel benaIn juli 1947 treedt de commissie voor het eerst naar buiten drukt. Het rapport vindt via het ANP uitgebreid zijn weg
met een persbericht. Op 26 november 1947 vindt de nota- naar een groat aantal dag- en weekbladen en wordt verder
ride bevestiging van de oprichting van de Stichting Tech- onder andere begeleid door een lang artikel in Elseviers
nisch Hoger Onderwijs in het Zuiden plaats. Daarvan Weekblad, waarin Roeterink en Ch. Th. Groothoff, presi-
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dent-directeur van de Staatsmijnen, uitvoerig aan het
woord komen.
Als eenmaal het parlementaire pleit is beslecht, houdt de
Stichting zich nog voornamelijk bezig met het bewaken en
zoveel mogelijk bespoedigen van de voorbereidingen voor
de tweede technische hogeschool, waarover nog enkele
contacten met de regering gaande warden gehouden. Op
15 juni 1956 wordt de Stichting officieel opgeheven: het
doel is bereikt.

De vestigingsplaats
Een van de eerste concrete activiteiten van de Stichting
Technisch Hoger Onderwijs in oprichting was de instellii'lg
van een studiecommissie om een onderzoek in te stellen
naar de vestigingsfactoren waaraan de toekomstige hogeschoolstad zou moeten voldoen. In december '46 was al
een eerste memorandum hierover verschenen en in september 1947 bracht deze commissie, onder leiding van
Prof. Cobbenhagen een (interne) nota uit inzake de vestiging eener Technische Hogeschool in het Zuiden. In de
nota van de commissie Cobbenhagen was een aantal wellicht geschikte plaatsen onderzocht, respectievelijk
bezocht, door de commissieleden. Zo maakte ook het
voormalige kamp Vught onderwerp van onderzoek uit,
terwijl Weert ook al uitdrukkelijk kandidaat was. Uiteindelijk ging de voorkeur van drie van de vier commissieleden uit naar 's Hertogenbosch, boven Eindhoven. Dit op
grand van voornamelijk overwegingen van culturele aard.
De verschillende vestigingsplaatsen werden inmiddels
gevraagd zelf een rapportage samen te stellen. Diverse
onderwerpen dienden daarbij de revue te passeren, terwijl
daarnaast de commissie ook een beeldende impressie van
de betreffende stad en omgeving moest krijgen. Zo bevat
het archiefvan de Stichting Technisch Hoger Onderwijs in
het Zuiden een fraai foto-album van's Hertogenbosch en
omgeving (met uiteraard de St. Janskathedraal, maar ook
onder meer de zandverstuiving bij de Drunensche duinen), als bijlage bij een uitgebreid rapport dat dateert van
midden mei 1948, waarbij nog als aanvulling een schets
van het uitbreidingsplan is gevoegd. Eindhoven was al
voorafgegaan met losse korte rapporten over onder meer
"Verschillende aspecten van het stedelijk leven" en "Criminaliteit en moraliteit", met daarin een overzicht van de
processen-verbaal, geordend naar aard en aantal over de
periode 1930-1946. Omstreeks oktober 1947 hood het
gemeentebestuur van Maastricht zijn rapport aan.
In april 1948 volgde een opdracht aan het architectenbureau De Ranitz. In het rapport van De Ranitz, dat in
twee maanden gereed was - mede dankzij het voorbereidende werk van de commissie Cobbenhagen - werd onder
meer ingegaan op de keuze van de vestigingsplaats. Na
vergelijking en schifting waren vier niet nader genoemde
plaatsen overgebleven. De definitieve keuze daartussen
werd nog niet gedaan, de keuzeplaats van het zuiden werd

in het rapport voorlopig nog algemeen aangeduid met
'zuidstad'. Wel werden de selectiecriteria geformuleerd.
Naast de aanwezigheid van een gevarieerde en belangrijke
industrie was de culturele sfeer, de geografische ligging
(bereik- baarheid en uitstraling naar het werfgebied) en de
stedebouwkundige mogelijkheden (beschikbaarheid van
een groat bouwterrein en de ligging daarvan) belangrijk.
Al spoedig na de openbaarmaking van het rapport van De
Ranitz, injuni 1948, ontstond er enige pennestrijd rand de
verdere keuze. De Limburgsche Werkgemeenschap drong
aan op een vrije gedachtenwisseling over de vestigingsplaats, maar liet tegelijkertijd weten dat zij belangrijke
argumenten voor een vestiging in Zuid-Limburg en wel te
Maastricht zag. Ook binnen de gemeenteraad van de
hoofdstad van Limburg kwam het onderwerp ter sprake.
De uitspraken uit Limburg kwamen bij een aantal Brabanders weer niet zo sympathiek over, zoals verwoord werd in
een redactioneel commentaar in het blad Edele Brabant,
een uitgave van Brabantia Nostra. Een redactioneel commentaar in De Gazet van Limburg een week later had als
titel "Limburg blijve waakzaam". Naast de provinciale
tegenstellingen waren er ook nog plaatselijke bestuurderen die meenden dat zij geen of onvoldoende kans hadden
gehad. Zo wendde het college van B & W van de Nederlandse mijnmetropool Heerlen zich - in opdracht van de
raad - begin 1949 tot de Stichting Technisch Hoger Onderwijs in het Zuiden met de vraag waarom hen geen vragenlijst was voorgelegd en deed het dringende verzoek hen
alsnog in de rij der kandidaten op te nemen. Maar toen was
Eindhoven al definitief als enige kandidaat vanuit het zuiden naar voren geschoven. Dit gebeurde officieel bij de
presentatie van het tweede deel van het rapport-De
Ranitz, in december 1948.
Uiteindelijk zouden de Limburgse en Brabantse gelederen
zich eensgezind sluiten. De Limburgsche Werkgemeenschap en Brabantia Nostra organiseerden rand de jaarwisseling 1949/1950 een gezamenlijk wintercongres over
industriepolitiek.

Propaganda en fondswerving
In de commissie en de latere Stichting waren een aantal
ervaren bestuurders verenigd die zich bewust waren van
het belang van een goed contact met pers en bedrijfsleven.
Eind februari 1948 verscheen er dan ook een interne nota
inzake propaganda en fondswerving, een maand later
gevolgd door een korte notitie uitsluitend over propaganda.
De Stichting trad naar buiten door middel van perscommunique's en bij belangrijke aangelegenheden organiseerde zij zelf persconferenties, zoals bij de aanbieding van
het eerste deel van het rapport. De vaststelling van de
inhoud van de perscommunique's en de selectie van de uit
te nodigen en te benaderen pers geschiedde na zorgvuldig
intern overleg.

De oprichting van de Technische Hogeschool Eindhoven
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1ndhoven
streelt
stuwend
amhaagl

'n Durvende scad met
~. . . . . . ._ _ _ _~~~
onstuitbare daadkracht, dat
is Eindhoven. Modern. Vooruitstrevend.
De snelstgroeiende stad in Nederland.
Baanbrekend op alle gebied:
Economisch, Industrieel, Cultureel.
Centrum van noeste nijverheid.
W oonstad - werkstad - garnizoensstad en thans ook:
HOGESCHOOLST AD.
Dit Eindhoven met zijn duizenden mogelifkheden en
nrbindingtn naar a/le windstreken bouwt in bet bruisend
heden aan een grote toekomst voor velen.

EINDHOVEN stad van durvende daden!

II
Het Eindhovense gemeentebestuur was intensief betrokken bij de promotie van de stad als kandidaat-vestigingsplaats voor de
tweede technische hogeschool. In 1947 werd bijvoorbeeld op haar initiatief te Eindhoven een bijeenkomst gehouden over het vraagstuk van de uitbreiding van het Technisch Hoger Onderwijs en eind 1951 waren een aantal kamerleden op haar uitnodiging te gast om
de mogelijkheden van deze vestigingsplaats ter plekke te aanschouwen. Toen de uitverkiezing van Eindhoven een feit was liet de stad
en haar bestuur dit feit ook als zodanig blijken, getuige bijvoorbeeld deze advertentie in Economisch-Statistische Berichten 1956.
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Daarbij werd de eigen Limburgse en Brabantse achterban
niet vergeten. Zo vond er 20 mei 1948 een uitgebreid
gesprek, inclusief diner, plaats met vertegenwoordigers
van plaatselijke werknemers- en werkgeversorganisaties.
Uit lijsten die door de gemeentebesturen waren samengesteld waren na selectie 112 genodigden overgebleven. Orn
de noodzaak van verdergaande industrialisatie en de daarmee vereiste uitbreiding van het technisch potentieel aan
te tonen werd in augustus '48 excursies voor de Brabantse
en Limburgse pers georganiseerd naar een aantal grote
bedrijven in Brabant en Limburg. De verslagen die in de
regionale pers verschenen waren mede bedoeld om de
Brabantse en Limburgse bevolking enthousiast te krijgen
voor de plannen van de stichting.
Ook in de informele sfeer werd drnk gelobbyed om de parlementaire besluitvorming te beillvloeden. Zo werd in
november 1952, voorafgaande aan de verzending van een
uitvoerig adres aan de leden van de Staten-Generaal een
bijeenkomst gehouden van het bestuur en adviseurs van de
Stichting met zestien vertegenwoordigers van het regionale bedrijfsleven. Naast een bespreking over het adres
wilde het bestuur met de industrielen onder ogen zien 'hoe
het spel in dit stadium het beste kan warden gespeeld'. Alle
aanwezige heren verklaarden zich gaame bereid mee te
werken om direct of indirect de leden van de Tweede
Kamer te benaderen en deze te bewerken of te zorgen dat
zij bewerkt werden.
De fondsen voor het werk van de commissie bestaan in
eerste instantie uit bijdragen van de Kamers van Koophandel en de beide provincies. Ondanks de verhoging van de
subsidies door de Gedeputeerde Staten van Limburg en
Brabant in 1948, met het oog op het rapport je Ranitz, van
fl. 2000 tot fl. 5000 (In 1949 weer verminderd tot fl.
4000), kampt de Stichting eind 1950 met een tekort van
bijna fl. 2500, opgelopen in de voorgaande jaren. Begin
1951, vier jaar na de officiele oprichting, is een beslissing
van regeringswege over de decentralisatie van het technisch hoger onderwijs niet gen omen en lijkt ook niet direct
in zicht. Het bestuur van de Stichting besluit dan ook op
zeer korte termijn op eigen kracht met de oprichting van
een technische hogeschool te Eindhoven te beginnen. Een
belangrijke stimulans daarbij is vermoedelijk de toezegging geweest van een gift van fl. 1 rniljoen namens de N.V.
Philips, die het Stichtingsbestuur enige weken daarvoor
door het mede-bestuurslid Frits Philips in het vooruitzicht
is gesteld. De uitspraak, kort daarop, van minister Rutten
ten gunste van een tweede technische hogeschool te Eindhoven maakt een einde aan dit eigen initiatief.
Als uitvloeisel van de nota rond fondswerving waren in de
loop van 1948 alle grotere bedrijven in Limburg en Brabant, ruim 400, benaderd om donateur of begunstiger te
warden. lets meer dan een kwart van de benaderden was
hiertoe bereid. Somrnige bedrijven meenden dat de Technische Hogeschool te Delft in eerste instantie uitgebreid
diende te warden, anderen twijfelden aan de noodzaak
van de uitbreiding van het technisch hoger onderwijs. Een

machinefabrikant te Tegelen voelde er niets voor om als
donateur toe te treden. Een technische hogeschool is goed
voor Philips en de Mijnen, zijn bedrijf was te klein om er
een ingenieur aan te verbinden, het liep juist gevaar door
gebrek aan praktijkmensen. In Tegelen was ondanks de
uitgebreide industrie geen hoger ingenieur te werk gesteld.
Men had alleen behoefte aan mensen die naast over theoretische ontwikkeling over een flinke werklust en praktische kennis beschikten. Een aantal bedrijven beperkte
zich tot een eenmalige bijdrage. Toch verkreeg de stichting
in 1949 bijna fl. 15 .OOO aan eenmalige bijdragen en jaardonaties binnen.
In 1953 is dat bedrag teruggelopen tot fl. 7835 en het jaar
daarop, toen de strijd voor de vestigingsplaats beslecht
was, liep het nog verder terug tot fl. 6685.

De voorbereiding van de Technische
Hogeschool Eindhoven
Op 28 augustus 1953 wordt de commissie ter voorbereiding van een tweede instelling van het technisch hoger
onderwijs door de minister van 0, Ken W gei:nstalleerd.
Daarmee warden de gedachtenvorming en de toebereidselen voor de nieuwe technische hogeschool een landelijke
aangelegenheid. De commissie, genoemd naar de voorzitter de commissie s'Jacob, heeft haar secretariaat in Den
Haag, vlakbij het ministerie van Onderwijs. De leden zijn
dan ook van diverse hoger onderwijsinstellingen afkomstig, zoals de president-curator en de rector magnificus van
de Technische Hogeschool Delft, Holst en Bottema, benevens twee hoogleraren van dezelfde instelling en daarnaast
prof. Cobbenhagen van de Katholieke Economische
Hogeschool Tilburg. Verder hebben nog de burgemeester
van Eindhoven, Kolfschoten, en Van Berkel, hoofdingenieur van de Staatsmijnen zitting. De commissie splitst zich
al gauw in vier sub-commissies. In deze sub-commissies
worden nog een aantal nieuwe leden benoemd. De comrnissies houden zich respectievelijk bezig met het studieprogramma, de studentenvoorzieningen, de huisvesting
en de bestuursregelingen. Aan de hand van uitvoerige
interne rapporten en externe adviezen wordt binnen twee
jaar een eindrapport aan de minister gepresenteerd.
Dit eindrapport bevat reeds een vrij gedetailleerde opzet
voor de bouw, inrichting en studieprogramma's van de
technische hogeschool en concrete wetsvoorstellen die de
inrichting van het technisch hoger onderwijs betreffen.
Nadat de taak van de commissie s'Jacob is beeindigd,
moeten de aanbevelingen en rapportages nader uitgewerkt te warden. Op 8 augustus 1955 wordt de commissie
ter verdere uitwerking van de plannen voor een tweede
technisch hogeschool in Nederland gemstalleerd. Deze
krijgt de opdracht om tot concrete voorstellen te komen
betreffende de huisvesting, inrichting en personeelsvoorziening van de Technische Hogeschool Eindhoven. De
comrnissie draagt het karakter van een voorlopig curato-
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rium der technische hogeschool. Drs. A. Wijffels, de secretaris van de commissie s'Jacob, hoofdambtenaar bij de
afdeling Hoger Onderwijs van het ministerie van 0, Ken
W, wordt ook met het secretariaat van deze commissie
belast. In zijn ambtsverblijf, gevestigd boven een Eindhovens hotel, hebben aanvankelijk ook de meeste besprekingen plaats. De kring van betrokkenen en staf breidt zich
echter spoedig zodanig uit dat naar ruimere huisvesting
moest worden omgezien. Deze wordt gevonden in een
huurpand van de N.V. Philips, huize Voorbeek, in die
dagen beter bekend als De Keienburcht, dat een combinatie van gastenverblijf en kantoor voor de commissie vormt.
Een aantal toekomstige hoogleraren is al betrokken bij de
werkzaamheden van de commissie en zij logeren op de
Keienburcht, gunstig gelegen aan de rand van Eindhoven,
en waar vrijwel geen andere afleiding bestaat dan de bios-
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(semi)overheid uitgevoerd, zoals het Neher-laboratorium
te Leidschendam. Hij beschikt over een eigen kamer in de
Keienburcht, waar hij af en toe verblijf houdt. Voor de
bouwcommissie, die in de zogenaamde tapijtvergaderingen bijeenkomt, is in de kelder van het gebouw een
aparte ruimte als tekenkamer ingericht.
Mede door het voorbereidende werk van de commissies'Jacob en anderen en door snel werk kan de minister van
0, Ken W midden april 1956 een wetsontwerp ter financiering van de bouw van de Technische Hogeschool Eindhoven indienen. De commissie-s'Jacob had voorgesteld
om als eerste tijdelijke huisvesting het Don Boscohuis te
gebruiken, maar dit blijkt niet zo maar beschikbaar. Verbouwing en herinrichting zouden niet alleen nogal wat
geld, maar ook zoveel tijd gaan kosten dat de opening met
de cursusjaar 1956 niet gehaald kan worden. Er wordt dan

De tekenkamer op de zolderverdieping van het onderkomen van de voorbereidingscommissie van de technische hogeschool Eindhoven, aan de Aalsterweg te Eindhoven.

coop te Waalre. De hoogleraren zijn als adviseur, tegen
hoogleraarsalaris aan de commissie verbonden. Zij houden zich met name met de inrichting van het onderwijs en
de daarvoor bestemde gebouwen bezig. Het opstellen van
een studieprogramma, een begroting en het aanleveren
van schetsontwerpen en eisen op het gebied van de huisvesting hoort daartoe. Tot architect van de Technische
Hogeschool Eindhoven wordt ir. S. J. van Embden
benoemd. Deze had al eerder opdrachten voor de

ook gekozen voor een latere opening, in 1957, in een meer
definitieve huisvesting op het technische hogeschool-terrein. Bij Koninklijk Besluit van 14 juni 1956 worden de
curatoren benoemd, die op 23 juni daaropvolgend door
minister Cals gei:nstalleerd en beedigd worden. Op deze
dag wordt feestelijk de officiele geboortedag van de Technische Hogeschool Eindhoven te Eindhoven gevierd. Er is
een symposium van het Academisch Genootschap, de
bekendmaking van de oprichting van een Eindhovens
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Hogeschoolfonds, een feestelijke receptie in de DAF-kantine en een buitengewone raadszitting in het Van Abbe
museum, waar mr. H.L. s'Jacob tot ereburger van de stad
wordt benoemd. De burgerij houdt 's avonds een lichtoptocht ter ere van het heuglijke feit.
Met ingang van september '56 worden de eerste personen,
zij het in tijdelijke, dienst genomen en 16 november worden de eerste veertien hoogleraren gei:nstalleerd tijdens

een plechtige zitting op het secretariaat van de Technische
Hogeschool Eindhoven. Samen met een aantal adviseurs,
die in dezelfde maand benoemd werden gaan zij, voor
zover zij tenminste niet door een bestaande betrekking zijn
gebonden, aan de slag om voor de verwachte instroom van
100 studenten een studieprogramma en faciliteiten voor
onderzoek en onderwijs te realiseren.

Een toast na de officiele beediging van de eerste hoogleraren (16 november 1956).
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Rector Magnificus

De rector magnificus is voorzitter van de senaat (na
1971 van het college van dekanen) en wordt uit de
gewone hoogleraren op voordracht van de senaat
(resp. het college van dekanen) benoemd.
Bij de TUE zijn als rector opgetreden:
1956 - 61
1961 - 68
1968 - 71
1971 - 76
1976 - 79
1979 - 82
1982 - 85
1985 - 88
1988 - 91

H.B. Dorgelo
K. Posthumus
A.A. Th. M. van Trier
G. Vossers
P. van der Leeden
J. Erkelens
S.T.M. Ackermans
F.N. Hooge
M. Tels

Een van de voorbeelden uit de grote beeldencollectie in en rond
de T.U.-gebouwen: "Twee meisjes" (Theo Dobbelman).
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Hoofdstuk 2
NAAR EEN SAMENHANGEND GEHEEL
J. Bakker, M. Bakker, J. Kalkhoven

Inleiding

De opening

Dit hoofdstuk betreft de periode waarin de voorgeschreven taken en ideeen uit de voorbereidingsfase moesten worden gerealiseerd. Alles was nieuw, tradities ontbraken en men was niet gehouden om elders vanzelf sprekende denkbeelden over te nemen. Gedurende de eerste
tien jaren na het parlementaire startschot is de THE
gegroeid van een instituut waarvan de toekomst de voornaamste achtergrond vormde en waar improvisatie aanvankelijk een dagelijkse noodzaak was, naar een instelling
met een eigen routine. Deze twee aspecten, de overgang
van plan naar werkelijkheid en de ontwikkeling van een
eigen stijl en zienswijze, zullen telkens aan de dag treden.
Het gaat - zeker in het eerste decennium - om een nationaal experiment in het wetenschappelijk onderwijs, waarvan sommigen zich terdege bewust zijn. Een speciaal probleem was, dat deze jongste instelling van wetenschappelijk onderwijs in zeer korte tijd over alles tegelijk moest
kunnen beschikken - materieel, intellectueel en technisch om op een bepaalde datum aan haar taakvervulling te
kunnen beginnen.
In dit hoofdstuk wordt veel aandacht besteed aan de huisvestingsontwikkeling van de THE. De gebouwen, gangen,
kelders, kamers, laboratoria, de airconditioning vormen
immers de dagelijkse omgeving van haar "bewoners".
Even belangrijk is dat de gebouwen en de opbouw van het
hele complex aanknopingspunten bieden om de gedachten zichtbaar te maken van Rijksoverheid en het bestuur
van de technische hogeschool die aan dit nieuwe instituut
ten grondslag lagen; zij zijn, evenals de veranderingen van
die inzichten en mogelijkheden, als het ware in materie
vastgelegd.
Omdat de gebouwde omgeving minder vluchtig is dan bijvoorbeeld het bestuurlijke, papieren aspect van een instituut, is ervoor gekozen om, in tegenstelling tot de makkelijker te periodiseren bestuursontwikkeling, de geschiedenis van de huisvesting van de gehele 35 jaar in een doorgaand verhaal te beschrijven.

Natuurlijk was de opening van de THE geen wereldschokkende gebeurtenis; zij is het ook niet voor ons - 35 jaar
later. Wat toen nieuw en nieuws was, is gewoon geworden,
alsof de TH er altijd is geweest, nauwelijks een begin heeft
gekend. Toch betekende de plechtige opening in 1957 een
belofte, verwachting en het echte begin van een als belangrijk geziene taak voor velen.
Deze aspecten werden waarneembaar gemaakt in een
stad, aanzienlijk kleiner dan de huidige, die veel nieuwe en
grate dingen verwachtte, trots was op haar uitverkiezing
en die ook rekende iets bijzonders te gaan presteren. Dit
gold zowel voor de autoriteiten als voor de burgerij. Zij
allen waren dan ook nadrukkelijk aanwezig op die stralende donderdag 19 september 1957, de eerste dag van de
Lichtweek ter herinnering van de bevrijding op 18 september 1944.
In de Philips Schouwburg verzamelden zich die middag
minister-president dr. W. Drees en de ministers Cals
(Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen), Witte (Volkshuisvesting) en Zijlstra (Economische Zaken), bestuurderen van universiteiten en hogescholen en vele andere autoriteiten en genodigden. De eerste ingeschreven studenten
waren eveneens aanwezig. Ook Koningin Juliana en Prins
Bernhard, op hun eerste officiele bezoek in de feestelijke
stad, rezen op toen voor het eerst de Eindhovense senaat
in toga zijn intrede deed. De rector, prof. dr. H.B. Dorgelo,
opende de senaatszitting.
In de vriendelijke barok der toespraken vallen enige passages op. President-curator prof. dr. J.E. de Quay benadrukte vooral "de noodzaak van blijvende samenwerking:
overleg, geen dualisme". Minister Cals stelde dat "van de
aanstaande ingenieur wordt verlangd dat hij zich een grondige kennis, diep inzicht en een gedegen algemene vorming eigen maakt, en dat alles, mijne heren hoogleraren, in
kortere tijd dan daarvoor tot nu toe werd besteed". De
aanwezige universitaire wereld moet de wenk hebben
begrepen.
Na minister Cals sprak de Koningin: "Wie techniek zegt,
noemt de praktische levenskansen voor de samenleving,
speciaal voor de moderne. Wie technische hogeschool
zegt, noemt de vergroting van die kansen voor de toekomst. De techniek is een Godsgave; in eerbied en dank-

24

J. Bakker, M. Bakker, J. Kalkhoven

baarheid zullen wij deze gave hebben te aanvaarden. We
zullen haar niet moeten overschatten in hoogmoedige
overmoed en nog minder haar misbruiken op enigerlei terrein, waar geen positief doel mee gediend is. We zullen
haar evenmin moeten onderschatten, want zij is de uitkomst voor het heden meer nog dan voor het verleden,
voor de toekomst meer nog dan voor het heden. De techniek is de moderne molensteen voor ons dagelijks brood.
De jeugd begrijpt deze eis van onze tijd met natuurlijk
begrip. Ze zal in zwermen ook deze technische hogeschool
binnengaan en er uitzwermen naar ontelbare levensgebieden in ons land en naar velerlei gebieden daarbuiten,
om naar haar vermogen aan behoud, herstel, opbouw en
nieuwe uitvindingen mee te werken, onbekende horizonten tegemoet". Na deze woorden verklaarde Hare Majesteit de Technische Hogeschool Eindhoven voor geopend.
De Delftse rector Bottema sprak namens de tien universiteiten en hogescholen tot de nieuwe "die het geluk heeft
nog geen geschiedenis te kennen".
Voor ons nu opmerkelijk was in het slotwoord van rector
Dorgelo zijn verwijzing naar een thans nogal omstreden

gebied: "Op 2 december 1942 (nog geen 15 jaar geleden)
werd, na Hahn's fundamentele ontdekking van de splitsing
der atoomkernen, door Fermi de eerste atoomkernreactor
tot werking gebracht. Het aantal thans reeds in de atoomenergetische industrie leidinggevende ingenieurs en academici wordt, volgens mij door het Reactorcentrum
Nederland verschafte gegevens, op circa 15.000 geschat,
terwijl op het ogenblik in de Verenigde Staten op het
gebied van de atoomenergie en -research reeds 115.000
personen werkzaam zijn, waarvan 6.000 voor de Atomic
Energy Commission?'
Bij deze openingsplechtigheid werden voor het eerst de
tekenen van waardigheid van de THE publiekelijk
getoond: de toga's, maar ook de pedelstaf en de zilveren
rectorsketen. Beide laatste dragen als sieraad een gestileerde afbeelding van de ark van Noach, waarmee, aldus
de Delftse rector Bottema, "het leven en de behoudendheid wordt verzinnebeeld". Als model voor deze ark had
een fresco gediend van omstreeks 1100 in de romaanse
kerk te St Savin-sur-Gartempe. De Utrechtse zilversmid

Op 19 september 1957 opende koningin Juliana de technische hogeschool. Tijdens haar rondgang door het paviljoen bezichtigde zij
de maquette van de definitieve gebouwen. Van links naar rechts: prof. dr. J.E. de Quay (president-curator), prins Bernhard, koningin
Juliana, mr. dr. Ch.J.M.A. van Rooy (burgemeestervan Eindhoven ), ir. S.J. van Embden (architect en ontwerper van het complex).

Naar een samenhangend geheel

Noyons was, in opdracht van de Delftse senaat, de maker
van staf en keten.
Deze eerste senaatszitting werd opgeluisterd door Het
Brabants Orkest dat Brahms' Akademische Festouverture
uitvoerde en ook het speciaal voor deze gelegenheid door
Jurriaan Andriessen gecomponeerde Inno della Tecnica.
Koningin, Prins, genodigden en gastheren bezochten vervolgens het splinternieuwe en nog net op tijd schoongemaakte Paviljoen. 's Avonds was er in de Philips Jubileumhal een concert, waarna - begeleid door twee muziekcorpsen en fakkeldragende studenten - curatoren en hoogleraren tenslotte in landauers en janpleziers naar het stationsplein reden, waar de plechtige opening werd bezegeld met
de retoriek van een groat vuurwerk.
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pelijk denken was doortrokken van verflucht, de gangen
werden versperd door transport van meubels. Wie een
maand eerder zijn functie had aanvaard, werd door nieuwere nieuwkomers als een veteraan beschouwd.

Koningin Juliana en rector magnificus prof. dr. ir. H.B. Dorgelo
tijdens de officiele opening, 19 september 1957.

Aan een tafeltje in de kantine van het Paviljoen werd
100.000 gulden van het ene afdelingsbudget overgeschreven op het andere, waama de 'bankiers' hun collegeroosters verder gingen coordineren.
Dit beeld van een doelgerichte chaos vond een rustige pendant in het toetreden tot de raad van ZWO, welkomstwoorden spreken tot een delegatie uit Mexico en talloze
andere vertegenwoordigende en representatieve taken. Er
waren verrassingen, zoals de ontdekking dat het voor
menige ouder van aanstaande studenten een ernstig probleem vormde dat de THE geen instelling van bijzonder
onderwijs was en dus 'openbaar' onderwijs gaf.
Tekenend voor de tijd waarin de voorbereidingen plaatsvonden is rnisschien wel het feit dat zelfs in de definitieve
rapportage van de Comrnissie-s'Jacob in 1955 aan parlement en regering onomwonden werd gesproken over
"improvisaties en tijdelijke oplossingen" die bij de huisvesting uitkomst moesten brengen. De verwonderde lezer
anno 1991 moet zich daarbij realiseren dater nog geen tien
jaren waren verlopen sinds het einde van de Tweede
Wereldoorlog; improvisatie was in die wederopbouwfase
een alledaagse noodzaak, geen teken van onzorgvuldigheid of zwakte. Evenzo lijkt de pioniersmentaliteit geworteld in de ervaringen van de achterliggende periode. Het
niets- ontziende enthousiasme en de inzet waarmee de
werkelijke THE werd voorbereid, gestart en draaiende
gehouden, zal in enkele van de faculteitshoofdstukken nog
doorklinken. Karakteristiek is in dit verband ook de herinnering van enkele semipermanente bewoners van de Keienburcht, de villa aan de Aalsterweg waar in de jaren
1956-1959 de uitwerking van de organisatorische en
bouwkundige plannen plaatsvond. Enkele van de pasbenoemde hoogleraren zaten nog ver na middernacht in vergadering en waren op een bouwtechnisch aspect vastgelopen. Via de huistelefoon werd de architect Van Embden,
die al boven op zijn kamer lag te slapen, beleefd doch zeer
dringend verzocht om, in zijn pyama, naar de kelder te
komen en bij het tekenbord enige uitleg te verschaffen.

Het eerste werkjaar; de structuur van de chaos

Het bestuur

Wie zich verdiept in water in het prille begin na de opening
gebeurde, tot stand gebracht werd en ontwikkeld, raakt
alsnog ietwat verbijsterd. Alles moest tegelijk gebeuren,
voor dezelfde datum en vaak door dezelfde mensen.
Iedereen was met uiteenlopende dingen bezig of er tenminste bij betrokken, en ontdekte vaak dater eigenlijk ook
nog andere dingen gedaan hadden moeten warden. Elke
vergadering, ook 's zaterdags, werd begeleid door het
gedreun van heimachines, soms vijf tegelijk. Wetenschap-

De nieuwe technische hogeschool heeft als rijksinstituut
een bijzondere jeugd gehad. Zij stand voor de opgedragen
taak het technisch wetenschappelijk onderwijs uit te breiden overeenkomstig de visie die tot haar stichting had
bewogen. Daartoe zou een totale hogeschool met haar
zeer gevarieerde functies en behoeften moeten warden
georganiseerd en gebouwd, een opdracht zonder voorbeeld, die bovendien aan een uiterst strak tijdschema
gebonden was. Alle direct-betrokkenen verwachtten wel
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dat er met ingang van de officiele goedkeuring door het
parlement een horde onverwachte problemen op hen zou
afkomen, kwesties die ondanks hun soms banale concreetheid om onmiddellijke oplossing vroegen.
De realiseerbaarheid van <lit complex van elementen is in
hoge mate bepaald door de status die de tweede TH, vooruitlopend op de nieuwe Wet op het Wetenschappelijk
Onderwijs, op 7 juni 1956 had verworven: zij werd een
"rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam". De THE werd
als eerste instelling van wetenschappelijk onderwijs autonoom.
In de jaren waarin de tweede TH als instituut werd ontworpen, was de academische wereld reeds ernstig bezig met
kritische vragen over haar fungeren, over samenwerking
en coordinatie. Intern werd de verhouding curatoriumsenaat geenszins als ideaal ervaren. Externe factoren zoals
de groei van de studentenaantallen, leverden nieuwe
managementproblemen op die landelijk de universiteiten
dwongen tot aandacht voor het bestuur binnen het wetenschappelijk onderwijs. Moest de beslissingsmacht liggen
bij het curatorium of bij rector en senaat? Betekende het
rectoraat een eenjarige erefunctie of een meerjarig praktisch leiderschap? In deze discussie deed zich toch ook een
zekere academische monumentenzorg als argument gelden.
Daarnaast was het inzicht gegroeid dat voor een gezonde
ontwikkeling van het onderwijs en van de wetenschapsbeoefening universiteiten en hogescholen een grotere zelfstandigheid dienden te bezitten dan een zuiver ambtelijke
overheidsdienst: de beoefening der wetenschap is een feitelijke en geen bestuurlijke handeling. Reeds minister Rutten had in 1950 gesteld dat "alleen door een dynamische
en flexibele beleidsvoering aan de eisen van de steeds sneller voortschrijdende ontwikkeling van de wetenschap kan
warden voldaan. Het 'keurslijf' van Overheidsbepalingen
ten aanzien van Rijksdiensten belemmert een zodanige
beleidsvoering in hoge mate". In het voorjaar van 1956
was de kwestie van autonomie zeer urgent aanwezig in het
parlement, omdat enerzijds de totale herziening van de
regeling van het hoger onderwijs aan de orde was, en daarmee ook een defirtitieve beslissing omtrent autonomie, en
anderzijds de THE niet kon wachten op de nieuwe wet. De
uitkomst was, dat de TH in Eindhoven reeds vooruitlopend op die wet een zelfstandige, rechtspersoonlijke status
kreeg. Men realiseerde zich dat dat van essentieel belang
was, indien men vasthield aan het plan om de colleges met
ingang van september 1957 van start te laten gaan.
De plannen tot uitbreiding van het technisch hoger onderwijs hadden overigens niet vanaf het begin tot deze uiteindelijke keuze voor autonomie geleid. Juist die status is lang
een vraagstuk gebleven. Ernstig is bijvoorbeeld overwogen de beide TH's onder een bestuur te brengen; ook zag
men Eindhoven als een soort dependance van Delft. Al
vroeg (1951) werd in de Tweede Kamer de vrees geuit dat
de beide technische hogescholen elkaars beleid zouden
doorkruisen en dat er concurrentie zou ontstaan bij het

werven van staf en docenten. Orn <lit probleem te ondervangen is ook in 1956 een Raad voor Technisch Hoger
Onderwijs ingesteld voor coordinatie en overleg tussen de
beide - niettemin onafhankelijke - instellingen.
De wetswijziging herstelde het college van curatoren in
zijn oude bestuursmacht, die het met de Hoger-Onderwijswet van 1876 had verloren. Indertijd was aan de universiteiten publiekrechtelijk iedere zelfstandigheid ontnomen en waren zij voor al hun besluiten directe verantwoording schuldig aan de minister van Onderwijs.
Zo was er dus in 1956 een nieuwe situatie ontstaan: de
algehele verantwoordelijkheid kwam bij curatoren te
berusten in plaats van bij het ministerie van Onderwijs, de
leiding kregen curatoren en senaat samen (art. 39). Tussen
beiden werd daartoe een dagelijks bestuur gevormd,
bestaande uit de president-curator, de rector en de secretaris van de hogeschool. Hiermee werd een sterke brugfunctie tussen curatoren en senaat geschapen, waarbij de
rector het integrerend element vormde. Het is duidelijk
dat in een dergelijke constructie een meerjarig rectoraat te
verkiezen was boven de kortstondige bekleding van een
ere-ambt.
Rector en curatoren hadden vooral de verantwoordelijkheid voor het externe management, zoals contacten
met het departement en zusterinstellingen, en voor het
interne management van de TH, waarvan de bouw de eerste tien jaar wel de hoofdmoot vormde. Het college van
rector en assessoren - de voorganger van het college van
decanen - was inhoudelijk verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de afdelingen. De zelfstandige beheersverantwoordelijkheid van het curatorium vereiste nieuwe
regelingen ten aanzien van de financien, de bouwzaken en
het personeel. Niet de jaarlijkse begroting van de TH maar
de jaarlijkse bijdrage van het Rijk werd door het parlement
vastgesteld en wel op grand van een over te leggen schema
van uitgaven. Minister Cals was overtuigd van de flexibiliteit die de TH moest kunnen houden in haar planning. "Bij
onze instellingen voor hoger onderwijs, en bij de Technische Hogeschool in het bijzonder, [is] een dergelijke dynamische ontwikkeling van onderzoek en onderwijs, dat het
in de huidige omstandigheden onmogelijk is vier jaren
tevoren precies vast te leggen welke ontwikkeling er zal
plaatsvinden". Daarom werd als art. 41 in de nieuwe wet
opgenomen dat de minister van Onderwijs "telkenjare
voor een door hem te bepalen tijdvak een schema van uitgaven voor elk der technische hogescholen vaststelt". De
hoogte van dat bedrag zou in overleg met het curatorium
warden vastgesteld, en vervolgens hadden de curatoren
een verregaande vrijheid bij de precieze besteding van de
lump sums die werden toegekend. Praktisch heeft juist <lit
een enorme armslag betekend waardoor de snelheid van
handelen vergroot werd. In deze structuur was het ook niet
meer de Rijksgebouwendienst die de zorg voor de huisvesting opgedragen kreeg: het curatorium was zelfbouwheer.
Op 7 november 1956 werden de eerste 14 Eindhovense
hoogleraren beedigd en daarmee was er dus een senaat.

Naar een samenhangend geheel

Deze sprak: zich uit voor de herbenoembaarheid van de
rector en koos prof. Dorgelo in die functie. De taak van een
rector was in die eerste fase onafzienbaar.
Het curatorium streefde naar een efficiente samenwerking
met de senaat via gemengde curatoren-senaatscommissies. Een dergelijke samenwerking was een absolute noodzaak die tot de hoogste urgentie werd opgedreven door de
massale eerste inschrijving van studenten. Samenwerking
en het vermijden van strakke grenzen is ook na de verschillende bouwfasen een grondgedachte gebleven in het
bestuurlijk beleid. Overigens is de geschetste bestuursstructuur te autonoom gebleken voor de situatie die intrad
toen de THE haar woelige opbouwfase had afgesloten. In
de loop van de jaren '60 werden de bezwaren die men aan
andere universiteiten en ten departemente al !anger voelde
ten aanzien van de positie van colleges van curatoren,
scherper geformuleerd. Ook in Eindhoven werd door studenten en stafleden aangedrongen op een meer open, voor
inspraak vatbaar bestuur - de slagvaardigheid die de eerste
jaren een conditio sine qua non was geweest, moest
gecombineerd warden met weliswaar tijdrovender, maar
democratischer procedures.

De bouwopdracht
De bouwopdracht leidde tot een reeks kwesties die, zeker
in Nederland, voor het eerst moesten warden opgelost. Er
was nl. nag nooit in een keer, en in zo korte tijd, een complete universiteit gebouwd met een zo grote opnamecapaciteit. De ervaring die men eerder in de eeuw met de
nieuwe Vrije Universiteit en de Katholieke Universiteit
Nijmegen had opgedaan, was immers van een heel andere
orde geweest: de huisvesting van die universiteiten sloot
aan bij de gangbare versnippering van faculteiten en instituten. Bovendien was toen de groei van de studentenaantallen onvergelijkbaar veel bescheidener.
Al in een vroeg stadium werd contact opgenomen met ir.
S.J. van Embden, een architect met wie de Rijksgebouwendienst en de Rijksbouwmeester al bij een eerdere gelegenheid vruchtbaar hadden samengewerkt. Van Embden
nam de opdracht aan en kreeg daarmee niet slechts de
architectonische verantwoordelijkheid; zijn tweede
hoofdtaak was om een "totaalconcept" te ontwikkelen.
Het door de gemeente Eindhoven aangeboden terrein gaf
nl. de mogelijkheid tot verwezenlijking van enkele taken
die de tweede TH vanaf het begin had meegekregen: combinatie van onderwijs en onderzoek; nauwe contacten tussen vakgebieden; de mogelijkheid om snel en flexibel te
reageren op ontwikkelingen in de technische wetenschappen en in het technisch hoger onderwijs. Samen met
andere leden van de voorbereidingscommissie ging Van
Embden zich via studiereizen orienteren op de mogelijkheden. In Lausanne tenslotte zag hij iets wat aansloot op
zijn opdracht: de complete technische hogeschool aldaar
was gehuisvest in een gebouw, waarvan de indeling van de
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ruimten uitblonk door een eenvoudige multifunctionaliteit. Onder een dak: leefden verschillende disciplines
samen, vakspecialisten, staf en studenten communiceerden er, omdat de omgeving er, met nauwelijks voelbare
dwang, toe uitnodigde. Terug in Delft werkte Van Embden die ideeen uit voor de specificaties die voor Eindhoven waren opgegeven: drie afdelingen, op den duur 1000
studenten, de mogelijkheden die het terrein bood.

De opzet van het complex
Het grondgebied dat de TH ter beschikking stond, bestond
uit een terrein van ongeveer 60 ha. Het lag aan weerszijden
van de Dommel: 10 ha aan de westzijde en 50 ha ten oosten van het riviertje. Na 10 jaar is daar nog een stuk ten
noorden van de huidige rondweg aan toegevoegd, het zgn.
terrein Noord. Er was besloten om de hoofdactiviteiten
van de nieuwe TH te concentreren op het grote terrein dat
zich uitstrekte van de Dommel tot aan de, op dat moment
nog geprojecteerde, rondweg of Insulindelaan. Omdat
men enerzijds uitging van een TH met drie afdelingen,
maar aan de andere kant rekening moest houden met een
onvoorspelbare groei, niet alleen van studentenaantallen
maar ook van het aantal afdelingen, ontwikkelde het
bestuur van de THE samen met Van Embden, in zijn hoedanigheid van planoloog, een ruimtelijke verdeling die
men een "open planologie" noemde. In de praktijk betekende die open planologie een terreinverdeling die er als
volgt uitzag:
De drie afdelingen zouden zich in de loop der jaren naar
behoefte kunnen opstrekken, elk langs haar eigen strook
en elk gebouw zou in verbinding staan met de bestaande
bebouwing, niet alleen in de eigen strook, maar ook met de
gebouwen aan gene zijde van de scheidslijn.
Deze niet-dwingende, vandaar "open" planologie hield
de mogelijkheid vrij om het gebruik van terreinen en
gebouwen aan te passen aan nieuwe inzichten en ook aan
bijvoorbeeld beperkingen in de financiele middelen. Bij
de uitwerking van de plannen werden, en warden momenteel nog steeds, enkele eenvoudige principes gehanteerd:
- aansluitend bouwen van west naar oost, zodat de bebouwing zo dicht mogelijk bij het stadscentrum ligt en nimmer
een gebouw in geisoleerde positie verkeert;
- een voor alle burgers vrij toegankelijk universiteitsterrein
van parkachtige allure;
- lage drempelwaarde met het oog op makkelijke onderlinge contacten, onder andere via het loopbruggenstelsel;
- toepassing van in Nederland gangbare en goed betaalbare degelijke materialen en eenvoudige bouwstructuren,
bijvoorbeeld beglaasde, lichte scheidingswanden opdat
open werkstructuren zouden worden gestimuleerd. Overigens is bij dit laatste principe gebleken dat de eerste 10 jaar
een te grote aanslag is gepleegd op de privacy, zodat hierop
later correcties zijn aangebracht.
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Aan deze drie-strokenverdeling met langs de zijlijn een
gebied voor niet-onmiddellijk TH-gebonden activiteiten
heeft men echter niet lang vastgehouden. De in totaal vijf
nieuwe ingenieursopleidingen waarvoor de TH sinds 1960
extra toestemming kreeg, noopten tot een herziening van
de ruimtelijke verdeling. In die jaren hadden de nieuwe en
snel groeiende afdelingen Natuurkunde, Bedrijfskunde en
Bouwkunde steeds meer ruimte nodig, moest het Rekencentrum zijn eigen plaats krijgen en ging het erop lijken dat
de bestuursfuncties binnen afzienbare tijd hun behuizing
in de onderverdiepingen van het hoofdgebouw zouden
ontgroeien. Geleidelijk aan is een andere terreinindeling
zichtbaar geworden, waarin niet alleen de studierichtingen
maar oak de andere elementen uit de organisatie op een
andere manier zijn verdeeld. Aan de westzijde van het terrein had zich een duidelijke bebouwing ontwikkeld voor
centrale functies, maar door de voortdurende groei van
het instituut began de huisvesting te knellen. Een aanvullende zone van centrumfuncties werd nodig. In de loop der
jaren zijn de voomamelijkintem functionerende centrumfuncties verhuisd naar het hart van het hoofdterrein. De
huidige La Place is het centrale plein geworden, omzoomd
door het bestuur van de TU en van andere organen die een
plaats op het terrein hadden gekregen (de Lerarenopleiding), diensten als het Rekencentrum en CTD. De westkop van het terrein is gereserveerd gebleven voor die functies die een directe rol spelen naar de buitenwereld. Zoals
de afbeeldingen oak laten zien, zullen in deze nag steeds
geldende planologie de faculteitscomplexen het centrumgebied omringen. De "openheid" van de planologie van
het eerste uur heeft gemaakt dat deze koerswijziging uitgevoerd kon warden zonder de slopershamer en op een
geleidelijke, voor velen nauwelijks opvallende manier.
Met de onderlinge verbindingen tussen de gebouwen in de
oorspronkelijke strokenverdeling komen we op een ander
wezenlijk aspect van de ruimtelijke ordening van de TH. In
de voorbereidende fase was door het parlement de wens
geuit dat de tweede TH moest streven naar een samenhang
der wetenschappen. Een mooie kreet, maar hoe was dat
concreet te maken? Met het omgekeerde hadden veel universiteiten wel ervaring: afdelingen die in zichzelf gekeerd
bezig waren, die zich isoleerden en wier wetenschappelijk
isolement nag in de hand gewerkt werd door hun huisvesting: verspreid over een stad, gebouwd als burchten,
ontoegankelijk voor niet-ingewijden. Dat alles hoopte
men in Eindhoven te ondervangen, in de eerste plaats
door de mogelijkheden te benutten die het grote, aaneengesloten terrein bood als huisvesting voor het hele instituut
ineens. In de tweede plaats was de onderlinge ligging van
afdelingen in <lit plan een wezenlijk element. Van Embden
overlegde met prof. P. van der Leeden, die door het
bestuur was aangewezen als algemeen bouwcoordinator.
Samen ontwikkelden zij een zgn. "contactenschema": een
weidse naam voor het navragen bij de reeds benoemde
hoogleraren met welke afdelingen en diensten zij ver-

moedden meer of minder intensieve contacten te zullen
onderhouden.

De bouwput voor de hoogbouw van de afdeling scheikunde; het
hoofdgebouw heeft zijn hoogste punt nog niet bereikt; de hal van
de afdeling werktuigbouwkunde is al in gebruik.

Op grond van de aldus verzamelde informatie werd de
afdeling Werktuigbouwkunde tussen Elektrotechniek en
Scheikundige Technologie geplaatst, en werden de Algemene Wetenschappen nag centraler gesteld, want "eigenlijk staat dus het centrale gebouw voor wetenschap boven
het centrale gebouw, enerzijds voor bestuur en beheer en
anderzijds voor die schatkamer van geestelijke verworvenheden, de algemene bibliotheek".
Toch leek het niet genoeg om de principiele mogelijkheid
te scheppen dat staf en studenten zonder nat te warden en
barse portiers te passeren van het ene gebouw naar het
andere konden zwerven. Met name hoogleraren hadden
wandelgangen nodig, plaatsen waar zij elkaar toevallig en
toch regelmatig troffen, waar zij - door niemand afgeluisterd - elkaar zo tussen neus en lippen konden opzadelen
met soms fundamentele, soms eenvoudige, praktische
kwesties uit hun eigen vakgebied. In een heel vroeg stadium, nag tijdens de ontwikkeling van de hele opzet van de
TH-huisvesting, had op eenzelfde terloopse manier, zittend aan een formica tafeltje en mijmerend boven een
beker koffie en een broodje, prof. Gilles Holst dat probleem al aan Van Embden uitgelegd: "Ze moeten elkaar
toevallig tegenkomen". Op twee manieren werd dat uitgewerkt, en elk van die twee manieren had niet alleen het
wandelgangen-voordeel, maar nog tal van andere gunstige
eigenschappen: de loopbruggen en het collegezalencomplex. De loopbruggen waren het logische vervolg
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op het idee om het verkeer van mensen en lichte goederen
niet op de begane grond te laten plaatsvinden, maar daarboven. Als die verbindingen niet het psychologisch nadeel
kenden van "naar buiten moeten", zouden er ook minder
bezwaren rijzen tegen een gedwongen mobiliteit. Die
mobiliteit zou nl. noodzaak worden door de uitvoering van
het andere plan: de concentratie van collegezalen, voor
iedereen, in een gebouw. Zo'n concentratie ZOU een
ruimte- en geldbesparing van ongeveer 30% opleveren,
vooropgesteld dat de afdelingen het traditionele rooster
van 's morgens colleges en 's middags practica loslieten.
Door het opstellen van de roosters te centraliseren en aan
de afdelingen te onttrekken werd het gebruik van de collegezalen geoptimaliseerd. In deze opzet zou het "wandelgangen-principe" in twee vormen worden verwezenlijkt:
ontmoetingen tijdens het werkelijke wandelen, van en
door het ene gebouw naar het andere, en tijdens het kwartier tussen de colleges. Immers, dat kwartier is ooit ontstaan om studenten in staat te stellen om zich per rijwiel of
te voet naar een ander gebouw in de stad te begeven. Met
een collegezalencomplex zoals Van Embden dat voor
ogen stond, was dat niet meer nodig. Maar het kwartier
bleef, en dat bood docenten de gelegenheid om in de koffiekamer aar1 collega's vaktechnische ontboezemingen
voor te leggen.
Beide ideeen, de loopbruggen en het collegezalencomplex, waren uniek voor Nederland en daarbuiten.
Zowel bij de departmenten als bij curatoren stuitten deze
twee noviteiten op weerstand: de loopbruggen werden
aanvankelijk zelfs uit het plan geschrapt. Toch zou er een
eerste loopbrug moeten komen, tussen de W-hal en de
FT-hal, was het voorstel van ir. Th. Tromp, curator voor
bouwzaken en voorstander van het idee. Indien succesvol,
zou de toestemming voor de andere bruggen vanzelf afkomen, de financiering zou Tromp wel uit de post "onvoorzien" kunnen slepen. Aldus geschiedde. Toen zij met eigen
ogen de voordelen van de eerste loopbrug konden aanschouwen, zetten de tegenstanders inderdaad hun bezwaren opzij. Over de gevolgde procedure werd weinig commentaar vemomen...
Tot zover wat er op het middenterrein gebeurde. Nu nog
steeds staat er op een plaats die vroeger beschouwd werd
als "langs de zijlijn" de kem van het oergebouw van de
THE: het Paviljoen. Het is een mooi voorbeeld van de
onvermoede levensduur van "tijdelijke" huisvestingen;
het heeft in de loop der jaren onderdak geboden aan vakgebieden die om uiteenlopende redenen nog geen eigen
plaats hadden. In die zin is het gebouw wel beschouwd als
een permanente kraamkamer voor nieuwe elementen binnen de TH. Het terrein ten noorden van de drie stroken
zou, wanneer de eerste echte TH-gebouwen in gebruik
zouden zijn, warden bestemd om er aanverwante instituten op te laten vestigen: men dacht vooral aan een vestiging van TNO. Het werd echter het Instituut voor Perceptie-onderzoek (IPO), waar Philips en de TH elkaar finan-
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cieel, technisch en organisatorisch ondersteunden in deels
fundamenteel, deels toepassingsgericht onderzoek.
Het gebied ten westen van de Dommel was gereserveerd
voor de studenten. Aanvankelijk was het idee om de sportterreinen en drie studentenflats daar te localiseren, maar
reeds begin jaren zestig is van die plannen afgezien. Wel is
er het Studentencentrum gerealiseerd, dat al meteen de
bijnaam "De Bunker" kreeg en dat onderdak biedt aan de
mensa, de Algemene Ontmoetingsruimte en alle bureaus
die met het studentenleven te maken hebben: de Stichting
Studentenhuisvesting enz.

Het praktisch gebruik van de gebouwen
Een van de opdrachten die de THE van het parlement
meekreeg, kwam erop neer dat het wetenschappelijk corps
"naast het in verband met de opleiding staande onderzoek
ook zelfstandig wetenschappelijk onderzoek" moest kunnen verrichten. Maar de ruimten voor beide typen onderzoek zouden niet strikt gescheiden moeten warden, juist
een "levend contact tussen de werkers in beide ruimten
wordt gewaarborgd". Aldus streefde men naar gunstige
omstandigheden om tot een vruchtbare integratie van
onderwijs en onderzoek te komen. Het leek er immers op
dat de na-oorlogse intemationale ontwikkelingen in de
tcchnische- en natuurwetenschappen het bestaande
departementalisme overhoop zouden gaan halen. Alleen
hoe en water voor nieuwe samenhangen zouden ontstaan,
was uiteraard onbekend. Op twee fronten verwachtte men
dater binnen enkele decennia al aanpassingen nodig zouden kunnen zijn, als gevolg van veranderingen in onderzoek- en onderwijsmethoden, nieuwe technieken en
nieuwe onderzoeksterreinen, en als gevolg van interne
verhuizingen en de daarmee veranderende bestemming
van ruimten.
Vandaar dat in de algemene bouwopdracht aandacht werd
besteed aan een TH-complex dat uit zo weinig mogelijk
gespecialiseerde en zoveel mogelijk universeel bruikbare
gebouwen moest warden samengesteld, "gelet op het
dynamische karakter van de techniek". Latere aanpassing
van specialistisch geconstrueerde gebouwen aan nieuwe
functies zou, zo omschreef de architect Van Embden het,
"Of tot een jarenlang zich behelpen in een eigenlijk niet
meer bruikbare omgeving, dan wel tot een voortijdig vrijgeven van een grate investering" moeten leiden.
Aan de eis van een multifunctionele huisvesting lag nog
een derde factor ten grondslag, namelijk die van een te verwachten, maar onvoorspelbare groei, niet alleen van studentenaantallen, maar ook van het aantal ingenieursopleidingen en nieuwe vakgebieden.
Uit de Verenigde Staten was na de Tweede Wereldoorlog
een grate belangstelling overgewaaid voor gebouwen met
grote glazen oppervlakken: "curtain walls" of vliesgevels.
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Architectonisch zijn die gevels interessant, want ze voorkomen dat gebouwen van de afmetingen van het THEhoofdgebouw de overweldigende, gesloten massiviteit
krijgen van een stenen kolos. Uit het oogpunt van constructie hebben dergelijke gevels het voordeel, dat ze
uiterst snel te monteren zijn. V66r 1960 was er in Nederland echter nog niet veel ervaring met de kwaliteit van
zulke gevels, dus toen in principe met het gebruik van curtain walls was ingestemd, werden enkele offertes aangevraagd. Daarbij ging ook het verzoek of de leveranciers
een testoppervlak ter beschikking wilden stellen. Zo konden zes gevelmonsters worden beproefd op het bouwterrein. Ze werden blootgesteld aan een orkaan met zware
slagregens, opgewekt door een vliegtuigmotor en beregeningsinstallaties. De eerste testgevel werd al na enkele
minuten volkomen uit zijn voegen geblazen; de overige
hielden zich beter, waarna het prijsverschil de doorslag
gaf.
De onbekendheid met dergelijke grote glazen oppervlakken heeft nog geleid tot een van de merkwaardigste omissies in de bouw van de TH. Het lijkt erop dat de ontwerpers
gewoonweg zijn vergeten om tussen de plafonds en vloeren rnimte te reserveren voor de airconditioning. Van
Embden daarover in 1963: "Het steeds hoger opvoeren
van de eisen welke wij - zonder er ons eigenlijk van bewust
te zijn - stellen aan ons arbeidsmilieu, heeft gemaakt dat,
terwijl de bouw reeds een eind onderweg was, het besluit is
gevallen om daarin alsnog maatregelen te nemen tegen de
overlast van de ingestraalde zonnewarmte:' Een goedkope
en weinig ruimte vragende oplossing kon "wonder boven
wonder nog worden ingevoegd in de reeds onderhanden
zijnde constructie". Dat was de zogenoemde dwarsventilatie, een systeem dat door de Eindhovense hoogleraar
Slotboom was ontwikkeld en waarvan TNO de doelmatigheid had bevestigd. Daarbij werd "de door instraling verhitte lucht aan de zonzijde van het nauwkeurig NoordZuid liggende gebouw overal direct achter de gevel aan de
bovenzijde van de ramen afgezogen, terwijl aan de schaduwzijde al dan niet gekoelde buitenlucht wordt ingeblazen:' Op het middaguur werden blaas- en zuiginstallaties
omgeschakeld, zodat de binnenlucht van de afkoelende
oostgevel naar de aanwarmende westgevel ging stromen.
Al snel bleek overigens dit systeem onvoldoende voor een
gebouw van de afmetingen van het hoofdgebouw en sindsdien heeft men jarenlang enorm veel geld en moeite moeten besteden aan het leefbaar maken van het gebouw.
De ervaring die is opgedaan met de gebouwen uit de eerste
jaren is sinds omstreeks 1964 verwerkt in de plannen voor
nieuwe gebouwen. De vliesgevels zijn opgevolgd door
gevels met een veel grater defensiefvermogen ten opzichte
van klimatologische invloeden van buiten. Zij kregen
steeds minder glas, de warmtecapaciteit is opgevoerd, en
meer en meer maakt binnenzonwering plaats voor buitenzonwering. De energiecrisis van 1973 heeft deze andere

benaderingen natuurlijk sterk gestimuleerd. De energieconsumptie van de nieuwste gebouwen is teruggebracht
tot rond 1/ 3 van die van de oudste gebouwen.
Toenemend worden nu ook de leidingenstelsels in de laboratoria goed bereikbaar "in het zicht" gelegd, in plaats van
weggewerkt in kokers of plafonds. Terwijl eerder het uitgangspunt was dat al vanuit de nieuwbouw de leidingenstelsels overal op voorhand aanwezig zouden zijn, is dat nu
sterk teruggenomen: leidingen liggen daar waar ze direct
nodig zijn, maar latere toevoegingen moeten gemakkelijk
kunnen worden aangebracht. Deze ontwikkelingen, die
geheel en al berustten op de opgedane ervaring, pasten
ook volledig op de krapper wordende bouwbudgetten.
In de eerste tien jaar was het overheersende uitgangspunt:
veranderingen in de gebouwen moeten technisch mogelijk
zijn, maar er was nog geen ervaring met veranderingskosten. Geleidelijk aan kon het flexibiliteitsbeginsel scherper
geformuleerd worden: veranderingen moeten technisch
en economisch mogelijk zijn. En wat dat laatste meer betekent dan het eerste, wordt steeds beter onderkend.
Na 1975 nam de expansiesnelheid van de huisvesting aanzienlijk af. Niet alleen de teruggenomen bevolkingsprognose is daarvan de oorzaak. Ook de verkorting en begrenzing van de studieduur speelt een rol, alsmede de invoering
van ruimtenormering en krappere rijksfinancien. De
gebouwen die nog worden opgericht, zijn gemiddeld veel
kleiner dan in de eerste twintig jaar en "consumeren" dan
ook onevenredig veel erf rondom zich. Zo wordt het steeds
moeilijker om de gewenste hoge bebouwingsdichtheid te
combineren met een parkachtige herbergzaamheid op het
terrein. Door de toenemende bewoningsdichtheid, die zelf
weer het gevolg is van krappere ruimtenormen, worden
relatief grote terreinoffers gebracht voor stallingen en parkeren.
In relatie tot de huisvesting heeft er in grote delen van het
wetenschappelijk onderzoek een ware revolutie plaatsgevonden die nog niet beeindigd is. Grofschalige, handbediende onderzoeksopstellingen maken plaats voor fijnschalige die automatisch bestuurd worden en waarbij het
waarnemen is geautomatiseerd. De huisvestingsomgeving
wordt daarbij mede een beslissende factor voor de slaagkansen van onderzoek. Daarbij moet dan gedacht worden
aan de beheersing van alle klimaat-elementen, stofvrijheid, stabiliteit van voedingssystemen, afschermingen,
trillingsbestrijding en dergelijke.
Het voortdurend fijnzinniger worden van het onderzoek
en de automatisering daarvan, de toenemende taakverdeling tussen universiteiten, de projectmatige financiering
van onderzoek middels verschillende geldstromen: het
zijn alle invloeden die meer en meer aanpassing van de
gebouwdelen noodzakelijk maken. De groei van <lit deel
van de huisvestingsactiviteiten in omvang en specialistische technologie is sinds omstreeks 1980 buitengewoon
sterk geweest en zal ook wel structured blijken te zijn.

Naar een samenhangend geheel

Het bouwproces
Het eigenlijke bouwen van de TH was een enerverende
episode, waarvan de eerste ronde van 1957 tot 1964
duurde. Men hanteerde, noodgedwongen, een tijdsplanning die er niet om loog. Injuni 1956 had het parlement
definitief ingestemd met de bouw van een tweede TH in
Eindhoven, waarvan werd aangekondigd dat de eerste
colleges in september 1957 zouden beginnen. In 15 maanden tijd moest dus een tijdelijke huisvesting worden
gecreeerd. Binnen twee jaar nadat de eerste studenten
waren aangekomen zouden de drie afdelingen moeten
beginnen met het betrekken van hun permanente behuizing. De plannen voor deze definitieve huisvesting werden
al in febrnari 1957 aan de minister aangeboden. Het
opstellen van dit "Programma van Eisen" en de daaropvolgende concretisering ging gepaard met zeer intensief
overleg tussen curatoren, de overheid en Van Embden.
Omwille van de tijd en de efficiency werden enkele nieuwe
overlegprocedures ontwikkeld. De vrijheid die het bestuur
- zowel curatorium als senaat - met hun autonome status
hadden gekregen bij het uitwerken van piannen, werd ten
volle benut. De toekomstige gebruikers van de gebouwen,
dat wil zeggen het handjevol hoogleraren dat reeds was
benoemd, onderhielden zeer nauw contact dat een "volstrekt informeel karakter" had met de architect, zodat hun
wensen en de bouwtechnische uitwerking op elkaar afgestemd raakten.
De algemene lijnen werden steeds verder uitgewerkt, de
medewerkers van Van Embtlen stonden op hun kantoor in
Delft ontelbare overuren te maken aan hun tekentafels.
De aanvankelijk beoogde tijdelijke behuizingen in het
Don-Boscohuis en het voormalige Gymnasium Augustinianum waren slechts zeer ten dele geschikt en konden
hooguit als tijdelijke uitwijkplaatsen dienen voor datgene
water op het TH-terrein echt niet meer bij paste. Daarom
werd al meteen besloten om op het terrein een paviljoen te
bouwen, dat de eerste jaren als "Provisorium" moest fun-
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geren. De bouw daarvan verliep voorspoedig, hoewel ook
dit lichte prefab gebouw met 850 heipalen moest worden
onderheid. Tegen de tijd dat ( demissionair) minister Cals
op 4 oktober 1956 naar Eindhoven kwam om er de symbolische eerste paal te slaan, had de aannemer al 79 palen
in de grond zitten. Op de vraag van een departementale
hoogwaardigheidsbekleder wat die palen daar deden,
volgde een korte uitleg over het ruimtebesparende effect
van "voorlopige verticale opslag van heipalen ter bestemder plaatse".
Riskant was het allemaal wel, erkende de algemeen bouwcoordinator Van der Leeden in 1961. Het slagen van deze
race tegen de klok was slechts mogelijk "door de uitermate
welwillende en actieve samenwerking, in- en extem. Alle
collega's moesten zich grote zelfbeperking getroosten, de
architect moest zich vrijwel uitsluitend op de utiliteit richten en bouwmethoden volgen die tot nu toe niet bij het
Hoger Onderwijs waren toegepast. (... )Van de gemeente,
de gemeentediensten alsmede de verschillende departementen moest gevraagd worden veel vertrouwen te verlenen op grond van een zo open mogelijk overleg. Een kink
h1 deze kabel ware voldoende ge\veest deze te doen breken".
Een beschrijving van de bouw van E-hoog levert een
soortgelijke indruk van de risico's die men op grond van
wederzijds vertrouwen toch durfde te nemen. De gebruikelijke bouwprocedure was in Nederland altijd geweest
dat de uitvoering van de technische installaties niet aan de
hoofdaannemerwerd uitbesteed: daarvoorwerden tal van
andere aannemers afzonderlijk benaderd. Die verschenen
dan meest na elkaar op de bouwplaats. Door de tijdsdruk
werd nu echter het hele project als een grote, gei:ntegreerde
opdracht verstrekt aan een enkele hoofdaannemer. Ruwbouw en de toen meestal daarvan gescheiden afbouw werden verenigd, zodat dankzij een sterke coordinatie die
twee activiteiten voor een deel gelijktijdig konden plaatsvinden. Dat niet iedereen van de juistheid van deze procedure overtuigd was, komt naar voren in een beschrijving in
het huisorgaan van de aannemer: "De tegenstanders hadden het experiment graag zien mislukken om daarmee te
bewijzen dat een aannemersbedrijf niet de aangewezen
instantie is om het gestelde doel, tijdwinst, te bereiken. Wij
prijzen ons gelukkig dat de voorstanders aan het langste
eind trokken".

Grensoverschrijdend onderzoek

De kantine van het paviljoen, het trefcentrum van de jonge THE
waar iedereen iedereen ontmoette en alles besproken werd.

De eerste senaat bestond uit veertien hoogleraren, elk had
zijn eigen specialisme maar ieder wist dat het nogjaren kon
duren voordat hij daar weer in zou kunnen voortgaan.
Eerst moest de TH worden opgezet, dan zouden de algemene en inleidende colleges aan de nieuwe studenten volgen. Tegen de tijd dat de eerste lichting derdejaars studenten zover was, moesten de practicumfaciliteiten ook zoda-
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nig zijn dat een volwaardig kandidaatsprogramma kon
worden uitgevoerd. Pas dan zou stap voor stap de outillage
komen voor afstudeerders en de eerste promovendi.
Temidden van het oeverloos improviseren slaagden de
eerste docenten erin om na te denken over de inhoud die
zij op den duur aan de onderzoekskant van hun taak wilden geven. De opdracht was immers om toch vooral over
de grenzen van de bestaande vakken-kavels heen te kijken. De toekomstige huisvesting schiep daartoe gunstige
voorwaarden. Al omstreeks 1959 ontstonden de eerste
"Interafdelingswerkgroepen". Het feit dat sommige hoogleraren tijdelijk, bij gebrek aan mankracht, het onderwijs
moesten verzorgen op vakgebieden die slechts zijdelings
met hun oorspronkelijke opdracht te maken hadden,
zorgde er mede voor dat er van strakke grenzen geen
sprake kon zijn.
Een markant voorbeeld van deze samenwerking is het
onderzoek op het gebied van Warmte en Stromingen. Het
is hier dat al in een heel pril stadium van het bestaan van de
THE gekozen werd voor de ontwikkeling van een eigen
research-zwaartepunt op een terrein dat op dat moment
zeker als high tech kan worden aangemerkt. In de jaren
vijftig waren nl. vakgebieden als technische stromingsleer
(aero- en hydrodynamica), technische wannteleer (thermodynamica) en toegepaste mechanica tot de meest wiskundige vakken binnen de ingenieurswetenschappen
geworden. Het streven naar een structurele Eindhovense
onderzoeksbijdrage aan een zo geavanceerd en theoretisch gebied was overigens niet in overeenstemming met de
enkele jaren eerder gesuggereerde taakverdeling: laat de
research-opleiding in Delft blijven, dan levert Eindhoven
de bedrijfsingenieurs. Het is meer dan waarschijnlijk dat
de eerste Eindhovense rector, de fysicus H.B. Dorgelo en
zijn vakgenoot C. Zwikker, voormalig directeur van het
Nationaal Luchtvaart-Laboratorium en de eerste voorzitter van de afdeling Algemene Wetenschappen, hun
gewicht in de schaal hebben geworpen om deze eigen ontwikkeling van eventuele externe protesten te vrijwaren.
In het najaar van 1960 werd als eerste aanzet een Interafdelingswerkgroep gevormd van hoogleraren uit de verschillende afdelingen die in hun onderwijs en onderzoek te
maken hadden met deze materie.
De initiatiefnemer was prof. ir. J.G. Slotboom, die aan de
afdeling Algemene Wetenschappen was verbonden en ad interim - stromingstechniek doceerde aan de afdeling
W. Ook na het overlijden van Slotboom in 1961 werd het
samenwerkingsverband voortgezet en evolueerden de
ideeen voor een definitieve vereniging van dit interdisciplinair onderzoek in een eigen gebouw.
In 1968 werd dit streven bekroond met de opening van het
W &S-gebouw, het eerste grote specialistische gebouw aan
de TH.
De ligging van dat gebouw is een typisch voorbeeld van de
mogelijkheden die de 'open planologie' en de algemene
bouwwijze van de TH boden: het was via loopbruggen verbonden met de direct-betrokken afdelingen, Werktuig-

bouwkunde (en het ketelhuis van de TH), Fysische Technologie en, tien jaar later, met Technische Natuurkunde.
Overigens is de meer dan 100 m lange verbinding met de
FT-hal later weer afgebroken wegens de enorme hitte die
in de zomermaanden in die gang heerste en die schadelijk
voor de gezondheid van de passanten was.

De studenten
Tot aan de eerste inschrijving van studenten aan de THE in
september 1957 bestonden omtrent hun toevloed uitsluitend vooronderstellingen, zij het dan ook gebaseerd op
berekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Men verwachtte 70 tot 100 eerstejaars. in september kon
rector Dorgelo reeds 175 (een meisje) studenten persoonlijk inschrijven; op 1 december telde de TH 236 ingeschrevenen, later zelfs 245: twee en een half maal het verwachte
maximum. Dit verrassende feit betekende veel meer dan
de constatering dat er een foute berekening gemaakt was.
In de eerste plaats bevestigde het een uitgangsgedachte
van de nieuwe Wet op het Technisch Hoger Onderwijs, nl.
dat de spreiding van dergelijk onderwijs meer studenten
zou aantrekken uit nieuwe gebieden. Van de 236 studenten per 1 december 1957 waren er 178 afkomstig uit
Noord-Brabant en Limburg: respectievelijk 132 (55,9%)
en 46 (19,5% ). Niet minder dan 36 studenten (15%) van
de eindexamenjaren '55 en '56 hadden in afwachting van
de nieuwe studiegelegenheid al vast hun militaire dienstplicht vervuld.

Tot in het begin van de jaren '60 werden de aankomende studenten door de rector magnificus persoonlijk ingeschreven. Hier
prof. dr. Posthumus en een onbekende in 1964.

De regionale aantrekkingskracht, een bedoelde functie
van de THE, bleek ook hieruit dat ruim 40% der studenten afkomstig was uit een gebied met een straal van 25 km
rondom Eindhoven. Het gebied met Eindhoven als centrum en een straal van 50 km leverde bijna 70% van alle

Naar een samenhangend geheel

studenten. Overigens had minister Cals in het prille begin
de hoop uitgesproken dat "ook vele studenten uit de westelijke en noordelijke gebieden hun weg naar Eindhoven
zullen vinden, maar tevens dat het aantal spoorstudenten
niet overdreven groat wordt, hetgeen een belemmering
zou kunnen vormen voor hun persoonlijke ontwikkeling
zowel als voor de ontwikkeling van een goede hogeschoolgemeenschap". De geografische afstand bleek in een aantal gevallen zelfs de studiekeuze te hebben bepaald: zonder de nieuwe TH zou men een andere studierichting hebben gekozen dan de in Eindhoven geboden opleidingen.
Dat student worden ook een nieuwe levenswijze met zich
bracht, laat zich aflezen uit enkele achtergrondgegevens.
Van de eerstejaars woonde nog meer dan 30% thuis, dus
in Einlli11oven of haar randgemeenten, en ruim 20% was
spoorstudent. Maar in 1965 waren de eerstejaars - en hun
ouders - minder beschroomd: nog slechts 19% woonde
thuis en 16% was spoorstudent. De grootste groep van studenten ( 40%) bleek in 1957 afkomstig uit "rniddelbare
milieus", 30% uit "hogere milieus" en eveneens 30% uit
eenvoudige milieus, waaronder 10% uit arbeidersmilieus.
Die laatste groep was in Eindhoven beter vertegenwoordigd dan elders in het land. De meerderheid der studenten,
bijna 70%, was rooms-katholiek, bijna 20% protestant;
de overigen rekenden zich niet tot een kerkelijke gezindte.
Dit patroon bleef zeker de eerste tien jaren vrij stabiel.
Een intrigerende vraag die velen in Eindhoven, Delft en
ook Den Haag bezighield, was: hoeveel minder studenten
worden er nu in Delft ingeschreven? Welnu: aanvankelijk
bleek Delft aanzienlijk minder eerstejaars te boeken, maar
vrij snel herstelde zich die achteruitgang. De THE bleek in
haar allereerste studiejaar een nieuwe bron van studentenaanwas. Van het totale aantal eerstejaarsstudenten in de
technische wetenschappen in Nederland kwamen er v66r
1957 19% uit Noord-Brabant en Limburg. Met de start
van de THE in 1957 sprang dit percentage tot 31.

Nieuwe uitdagingen?
Al eerder in dit hoofdstuk is aangegeven dat de THE als
compleet instituut ongeveer tien jaar na aanvang in enigszins rustiger vaarwater leek terecht te komen. Er was een
duurzame infrastructuur geschapen in de vorm van mensen en gebouwen, er was een gestaag toenemend aantal
studenten, de TH was internationaal opgenomen in de
ontwikkeling van de technische wetenschappen, er waren
misschien zelfs de aanzetten gegeven tot een typische,
eigen, Eindhovense stijl. Natuurlijk waren de afdelingen
en de andere onderdelen van de organisatie altijd nog
groeiende, maar improvisatie en chaotische gelijktijdigheid hadden plaats gemaakt voor vormen van routine.
Juist op dat moment werd de THE meegesleurd in een
onrust van geheel andere aard. De bestuursstructuur
moest worden herzien en een tot dan toe ongekend actieve
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bemoeienis van hogerhand werd voelbaar, en zichtbaar in
de vorm van een papieren lawine die tot op heden voortduurt. De overheid begon steeds drastischer uiting te
geven aan haar wens tot bezuinigingen op het wetenschappelijk onderwijs.
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De Personeelsvereniging

H. Roumen

Het was aanvankelijk vooral de opvang van de pioniers van de THE en later de stroom nieuwe medewerkers die de hoofdtaak was van de Personeelsvereniging. Velen kwamen van "buiten'', er lag de
noodzaak en de kans om bij kantinedames, hoogleraren, onderhoudsmonteurs, secretaresses, instrumentmakers en wetenschappelijke medewerkers
een "gemeenschapszin en saamhorigheidsgevoel
aan te kweken". Met die doelstelling werd op 7
maart 1958 de Personeelsvereniging opgericht.

lijkse feestelijke bijeenkomsten steeds groter en
grootser te maken. De eerste personeelsavond in
1958 werd gehouden in de DAF-kantine en werd
opgeluisterd door plaatselijke muzikale attracties.
Het vijfde lustrum vond voor een deel plaats in de
Stadsschouwburg, waar de Jos Brink-musical
"Amerika-Amerika" werd opgevoerd; enkele
dagen later traden in het overvolle Auditorium
onder andere op: Andre Hazes, Lee Towers, Maywood en de Engelse groep Guys & Dolls.

Door het enthousiasme van het overgrote deel van
het personeel kon in korte tijd een indrukwekkend
aantal secties tot leven worden gebracht: een toenemend aantal sporten werd onder PV-vlag beoefend;
cabaret en muziek hoorden al snel tot de vaste en
bloeiende secties. Maar ook werd aan zoiets praktisch gedacht als de Oppascentrale, zodat uitgaande
ouders zich van een oppas-student( e) konden verzekeren, die in het bezit was van een "luierdiploma".
Karakteristiek voor de vroege jaren '60 was misschien wel dat de orientatieritten ter gelegenheid
van het eerste lustrum nog een sectie bromfietsen en
fietsers kenden. Evenzeer kenmerkend voor de
keuze van transportmiddelen in die jaren was, dat de
hoogleraren C. de Beer en J.J. Seidel in die sectie
prijzen in de wacht sleepten.
De PV voorzag duidelijk in een behoefte, getuige
het aantal leden:
maart 1958
153
maart1959
370
juni 1960
500
maart1966
824
maart1968
1.000
augustus 1990
1.355
Gedurende de laatste 10 jaren is het percentage van
het personeelsbestand dat lid was van de PV gelijk
gebleven aan ongeveer 60%.
Door de groei van het ledental en de inzet van haar
(bestuurs)leden slaagde de PV erin om haar jaar-

Modeshow tijdens ladies evening in de grote zaal van het
Auditorium.

In de jaren zeventig beschikte de Personeelsvereniging aan de Celebeslaan over een eigen verenigingsruimte, het PVOC. Naast vergader-faciliteiten voor het bestuur, bood het PVOC ruimte voor
kleinere verenigingsactiviteiten en voor recepties
van jubilarissen van de TUE. In de nacht van 1
december 1981 werd het PVOC door brandstichting
in de as gelegd, waardoor helaas ook het archief van
de PV grotendeels verloren ging. Mede door de
bereidwillige opstelling van de faculteit Bedrijfskunde kon enige tijd later een nieuw Ontmoetingscentrum in het Paviljoen in gebruik genomen worden. Naast dit nieuwe PVOC zijn inmiddels 2 banen
voor beugelen/jeu de boules aangelegd.
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In de loop der jaren werd ook de Personeelsvereniging met de vergrijzing van de TU-bevolking geconfronteerd. Het jaarlijkse St. -Nicolaasfeest, waar traditioneel de goedheilig man op wonderlijke wijze
vanuit de kelder verschijnt, werd in de jaren zeventig
in twee overvolle zittingen door vele honderden
goedgelovigen bezocht. Thans kan volstaan worden
met een, weliswaar druk bezochte, feestelijke bijeenkomst. Een tweede voorbeeld betreft de toenemende aandacht voor de gepensioneerden van de
TUE.
Jaarlijks organiseert de PV onder andere een geheel
verzorgde busreis voor deze oud-medewerk(st)ers.
Reizen blijven een belangrijke attractie voor de PVleden. Waren vroeger de fietstochten en autoritten

Kinderdag Personeelsvereniging.

een groot succes, de laatste jaren voorziet daarnaast
het vervoer per bus en vliegtuig in een behoefte. De
regelmatig plaatshebbende reizen naar aantrekkelijke buitenlandse bestemmingen, zoals Hongarije
en Spanje blijken alle in korte tijd uitverkocht. Dater
daarbij emstige problemen kunnen ontstaan bleek
in 1990 toen een reis naar Turkije door de reisorganisator werd geannuleerd en de PV een deurwaarder in de arm moest nemen om de reeds gestorte gelden van de deelnemers terug te krijgen.
Door de jaren heen vormden de secties een belangrijk onderdeel van de PV-organisatie. Op dit ogenblik zijn meer dan 500 personen lid van een van de
13 secties. Veel secties hebben met sportieve activiteiten te maken en kunnen beschikken over eigen
faciliteiten als barren voor handboogschieten, luchtdrukpistoolschieten en tennis. De laatste ent aan de
sectietak is de sectie bijenhouden. Ook bij de secties
waste merken dat maatschappelijke ontwikkelingen

niet aan de PV voorbij gingen. Na een aantal bruisende beginjaren op camavalsgebied vond een
"paleisrevolutie" plaats, die in 1973 leidde tot de
nieuwe verjongde carnavalsorganisatie
d'Onderzukers. De belangstelling voor het carnavalsgebeuren bleef groeien en kende eind jaren
zeventig een hoogtepunt. Echter, zoals bij zoveel
camavalsverenigingen nam de belangstelling snel af,
wat uiteindelijk leidde tot de "begrafenis" van
d'Onderzukers op 11november1986.
Het PV-bestuur, dat evenals in de beginjaren op vrijwilligersbasis werkt, is zich blijven inzetten om
nieuwe activiteiten te vinden die bij de leden aanslaan. Hierdoor wordt de personeelsleden naast de
inspanning ook de nodige mogelijkheden voor ontspanning geboden.
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Hoofdstuk 3
NIEUWE BESTUURSSTRUCTUREN
M. Groen

Overzicht
Het jaar 1970 markeert de overgang van de oude naar de
nieuwe bestuursstructuur: het college van curatoren verdween en de senaat verloor zijn bestuurlijke functie. In
plaats van curatoren en senaat verscheen een gekozen
hogeschoolraad met een deels gekozen college van
bestuur. Op afdelingsniveau werd eveneens een gekozen
afdelingsraad met een gekozen bestuur ingesteld.
De universitaire bestuurshervorming had een lange voorgeschiedenis, die tot in het begin van de 19-de eeuw teruggaat. Weliswaar had de kritiek zich aanvankelijk1 tot het
functioneren van curatoren beperkt, maar na 1945 nam
mede door de uitbreiding van het docentenkorps met
wetenschappelijke medewerkers ook de kritiek op de
senaat hand over hand toe.
Orn aan de bezwaren tegemoet te komen, hadden somrnige instellingen al v66r 1960 geexperirnenteerd met
nieuwe bestuursvormen, maar deze veranderingen gingen
velen niet ver genoeg. Zo was de exclusieve positie van de
gewoon hoogleraren als bestuurders (vanaf 1 januari 1960
verloren buitengewoon hoogleraren het stemrecht) op
afdelings- en faculteitsniveau blijven bestaan. Wel hielden
buitengewoon en bijzonder hoogleraren, evenals emeritihoogleraren, een raadgevende stem in de senaat, maar lectoren en wetenschappelijk medewerkers werden in
bestuurskwesties door de hoogleraren 'slechts betrokken
door overleg'. (Th.E.H. Arriens, Universitaire Bestuursorganisatie, Alphen a.d. Rijn 1970, blz. 130.)
Van een 'universitaire gemeenschap' waarin volgens de
staatscommissie Reinink (1945-1949) ook stafleden en

Nootl
Huizinga publiceerde in 1922 vermoedelijk het laatste vooroorlogse voorstel tot universitaire bestuurshervorming: hij wilde het
college van curatoren laten versmelten met de senaat en twee
bureaux instellen, dat van curatoren en dat van de rector. De door
de regering benoemde president-curator zou de bezoldigde president van de universiteit zijn en de rector het representatieve hoofd.
De rector had niets meer met de administratie te maken. Het
bestuur zou bestaan uit de president, de rector, twee door de regering benoemde leden en een lid van de senaat.

studenten zouden participeren, was in de Wet op het
Wetenschappelijk Onderwijs van 1960 in het geheel geen
sprake. Het lijkt alsof de ontwikkeling van de universiteit
in dit opzicht, na het veelbelovende begin in 1949, in de
periode 1950-1960 verstarde. Arriens constateert verder
dat in 1960 noch van de zijde van de belanghebbenden
zelf, noch in het parlement, werd aangedrongen op werkelijke integratie door opneming van vertegenwoordigers
van de staf in de senaat en de faculteiten. Blijkbaar was de
tijd er nog niet rijp voor. Wei had men in 1960 de term
'wetenschappelijk corps' gelntroduceerd, waartoe hoogleraren, lectoren, de bibliothecaris en de wetenschappelijk
medewerkers gerekend werden. De wetenschappelijk
assistenten hoorden niet tot dit corps. Maar de termen
'wetenschappelijk corps' en 'wetenschappelijk medewerker' hadden in bestuurlijk opzicht geen enkele betekenis.
De Technische Hogeschool Eindhoven was opgericht in
1956, toen de Hoger Onderwijswet van 1876 al enige tijd
op de helling stond; men verwachtte dat de invoering van
een nieuwe wet niet lang meer op zich zou laten wachten.
Orn die reden aarzelde de stichtingscommissie s' Jacob de
regelingen ten aanzien van de nieuwe instelling bij de oude
wet te laten aansluiten. In sommige opzichten heeft de TH
Eindhoven dus een voortrekkersrol kunnen vervullen bij
de latere hervormingen. In elk geval hadden curatoren van
de THE als enigen in het land een formulering in de wet
voorgesteld die naar Angelsaksisch model een soort
'gemeenschapsraad' mogelijk zou kunnen maken. De
rechtspersoonlijkheid van de instellingen (art. 17 5 in de
ontwerpwet) zou in plaats van 'Elk dezer hogescholen
bezit rechtspersoonlijkheid' moeten luiden: 'Elk dezer
hogescholen is een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam'. (Arriens, blz. 153-154)
Met die formulering zou de verhouding tot de centrale
overheid duidelijker worden omschreven, terwijl 'tevens
de mogelijkheid (zou) worden geopend ( ... )op den duur
gestalte te geven aan een gemeenschapsraad, zoals bij de
Angelsaksische universiteiten bestaat'. Maar dat voorstel
was afgewezen.
De kritiek op het functioneren van curatoren was tweeledig: in de eerste plaats meenden sommigen dat curatoren
weinig meer waren dan een 'doorgeefluik' van de regering,
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terwijl dat college volgens anderen te ver af stond van de
directe gang van zaken aan de instelling om zinnige besluiten te kunnen nemen. Niet iedereen onderschreef deze
kritiek: sommigen betoogden dat curatoren, die hun
hoofdfunctie elders hadden, juist onafhankelijker van de
regering zouden staan dan de door bijvoorbeeld het rapport-Maris (1968) voorgestane bestuurders. Daarover
meer verderop in dit hoofdstuk.
Op het bezwaar van een te geringe betrokkenheid hadden
curatoren gereageerd met de instelling van gemengde
commissies van curatoren en senaat. Verder bood de Wet
op het Wetenschappelijk Onderwijs ook de mogelijkheid
om een gesalarieerde 'gedelegeerd' curator aan te wijzen,
als reactie op de bestaande kritiek.
Het interne bestuur van de instellingen werd gevoerd door
het college van rector en assessoren en de secretaris van de
senaat. Deze laatste werd gekozen uit de senaat en had een
andere functie dan de secretaris van de instelling, die in
feite secretaris van curatoren was. Het belangrijkste
bezwaar tegen deze constructie was dat de assessoren, de
voorzitters van de afdelingen, uitsluitend door de faculteiten -aan de hogescholen 'afdelingen' - benoemd werden, in
het toenmalige geval faculteiten die exclusief uit de
gewoon hoogleraren bestonden. Een belangrijk deel van
de kritiek zou zich dan ook, behalve tegen curatoren, tegen
de autonomie van de gewoon hoogleraar richten. Die
autonomie was overigens verre van volledig: hoewel de
hoogleraar betrekkelijk autonoom was in zijn onderwijs en
onderzoek (hij had uiteraard met zijn collega's rekening te
houden ), was hij in bestuurlijk opzicht verantwoording
schuldig aan curatoren.
Afgezien van de experimenten met de bestuursvorm aan
verschillende instellingen (de Landbouwhogeschool
schijnt de eerste geweest te zijn met een gecombineerd college van curatoren en leden van de senaat), was het eerste
voorstel tot hervorming neergelegd in het Rapport-Maris.
Het toenmalige dagelijks bestuur van de Academische
Raad had, onder voorzitterschap van ir. A. Maris, een
bestuursorgaan van vijfleden voorgesteld, de zogenaamde
'top'. De leden zouden voor een periode van vier azes jaar
benoemd warden uit het wetenschappelijk corps; zij waren
alleen verantwoording schuldig aan de minister. Naast het
bestuur zou een adviserende bestuursraad bestaan met
vertegenwoordigers van het wetenschappelijk corps en
studenten, alsmede buiten-universitaire leden. Voor het
faculteits- en vakgroepsniveau werd een soortgelijke organisatie voorgesteld. Het bestuur kon delegeren naar lagere
organen, zodat kwesties als 'verantwoordingsplicht en
inlichtingenplicht' konden ontstaan. Voor het beheer zou
er naast het faculteitsbestuur een bureau met een professioneel beheerder ( directeur) van academisch niveau ingesteld warden. Het rectoraat werd gehandhaafd en de
senaat zou een soort forum voor gedachtenwisseling zijn.

De 'universiteitsraad' tenslotte zou uit de leden van het
bestuur en de voorzitters van de faculteiten bestaan en
advies uitbrengen aan de Bestuursraad.
Dit rapport, verschenen op 20 maart 1968, werd al op 22
juni 1968 door de Academische Raad ingetrokken. Minister Veringa stuurde op 9 januari 1969 een brief met vraagpunten2 over een nieuwe bestuurlijke organisatie aan de
instellingen, waarop hij v66r 15 juli van dat jaar reacties
verlangde. De instellingen werd verzocht de brief zo ruim
mogelijk te verspreiden, zodat de meningen van alle
betrokken 'groeperingen' tot hun recht zouden kunnen
komen. Maar in april en mei 1969 werden de bestuursgebouwen van de Hogeschool te Tilburg en de Universiteit
van Amsterdam door studenten 'bezet', een kwestie die op
21 mei in de Tweede Kamer besproken werd. Deze 'bezettingen' hadden tot resultaat, dat de ministers Veringa en
Lardinois al op 27 juni hun 'Nota bestuurshervorming van
de universiteiten en hogescholen' aan de Tweede Kamer
aanboden.
In deze nota werd aan de hand van zeven punten een
geheel nieuwe bestuursorganisatie geschetst, een 'stelsel
van representatieve democratie, waarbij het bestuur in zijn
geheel in handen gelegd wordt van de organen van de universitaire gemeenschap'. De nota werd aan alle instellingen besproken en vervolgens ( oktober) liet de Tweede
Kamer zich in hoorzittingen voorlichten over de reacties
op de nota. De problematiek kwam opnieuw in de Tweede
Kamer aan de orde bij de begroting van het ministerie van
Onderwijs en Wetenschappen in november 1969.
Het voorontwerp van wet werd op 17 februari 1970 ingediend; dit verschilde op een aantal punten van de nota. In
de nota was een universiteitsraad genoemd, die in overleg
met het college van bestuur onder meer tot taak had het
vaststellen van de begroting en van een ontwikkelingsplan,
het opstellen van een financieel schema en van een
bestuursreglement. In het voorontwerp verviel de bepaling dat deze werkzaamheden in overleg met het college
van bestuur dienen te gebeuren. Misschien belangrijker is
dat in de nota nog sprake was van vier 'geledingen' in de
'universitaire gemeenschap': hoogleraren en lectoren,
wetenschappelijke staf, studenten en niet-wetenschappelijk personeel ( alsmede maatschappijvertegenwoordigers ). Het voorontwerp kent slechts drie geledingen: wetenschappelijk personeel, studenten en nietwetenschappelijk personeel.
Volgens de nota zou het college van bestuur door de
Kroon benoemd worden, na overleg met de universiteitsraad. In het voorontwerp bestaat het college uit drie of
Noot2
De 'vraagpunten' waren: functie en taak van de instelling, verantwoordelijkheid - verantwoordingsplicht - inlichtingenplicht, het
beheersapparaat, en de positie van de instelling ten opzichte van
de overheid en in interuniversitair verband.
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vijf leden, waarvan een of twee leden door de Kroon
benoemd zouden worden, terwijl een respectievelijk twee
leden door de universiteitsraad uit het wetenschappelijk
personeel in vaste dienst gekozen zouden worden. De rector-magnificus zou door de Kroon benoemd worden, na
overleg met de universiteitsraad, op voordracht van het
college van decanen. Tenslotte werd in het voorontwerp
vastgelegd dat de minister een instelling kan machtigen
van de voorgestelde structuur af te wijken, voorzover de
strekking van de wet niet wordt aangetast.
Het definitieve ontwerp verscheen op 27 april 1970. Na de
gebruikelijke behandeling werd het ontwerp eind september met 64 tegen 44 stemmen door de Tweede Kamer aangenomen. V66r stemden de fracties van de K.V.P.,
C.H.U., A.R.P., V.V.D. en de groep-Harmsen. De
P.v.d.A., D'66, P.S.P., Boerenpartij, S.G.P., groep-Goedhart, groep-Aarden en de C.P.N. stemden tegen. In de eerste Kamer werd de Wet Universitaire Bestuurshervorming
op 8 december 1970 aangenomen met 51 tegen 16 stemmen.

De ontwikkelingen te Eindhoven
Wat was er, tegen deze achtergrond, aan de THE gebeurd?
Curatoren hadden in oktober 1968 op verzoek van de
Academische Raad en nog voordat de lijst van de minister
verscheen, een werkgroep 'Intern Beraad Bestuursstnictuur' ingesteld. Deze werkgroep bestond uit de curatoren de Quay en Kooij, de senaatsleden Vossers en Van
Trier, de secretaris van de TH, Van Eerde, twee leden van
de wetenschappelijke staf, Kijne en De Roos en evenveel
leden van het technisch en administratief personeel,
Bodingius en Vlamings, naast twee vertegenwoordigers
van de studentengemeenschap: Samson en Bakx. In de
wandeling werd zij de 'Raad van Elf' genoemd. De Bree,
werkzaam bij het Kabinet Curatoren, voerde het secretariaat.
De Werkgroep kreeg tot taak een voorstel te doen over een
overlegprocedure, in het bijzonder hoe en aan de hand van
welke knelpunten de meningen het best gei:nventariseerd
zouden kunnen worden, in welke groepen gediscussieerd
zou worden en hoe de synthese van de meningen moest
plaatsvinden. De werkgroep onder voorzitterschap van
Vossers meende op 15 april met deze taak gereed te kunnen zijn.
Maar op 9 januari 1969 ontvingen de instellingen de eerder genoemde brief van de minister waarin hij verzocht de
meningen te peilen over een Iijst van uiterst breed geformuleerde vraagpunten. Die, enigszins uitgewerkte, lijst
werd op 20 februari aan de verschillende 'groeperingen'
toegestuurd, te weten aan de curatoren, Rector en Assessoren, de afdelingsbesturen, het bestuur van het stafconvent, de besturen van de afdelingsstaven, de studieverenigingen, het presidium van de ESM, de diensthoofden en
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de discussiegroep van het technisch en administratief personeel. De studentleden verlieten daarop de werkgroep,
aangezien zij in plaats van de ministeriele enquete een
eigen TH-weg, vermoedelijk algemene discussies, prefereerden.
Op 27 juni verscheen de Nota-Veringa, nog voordat de
antwoorden op het ministeriele rondschrijven binnen
waren. De Werkgroep werd overigens om andere redenen
al in begin juni opgeheven.
Op initiatiefvan de Eindhovense Studenten Maatschappij
was namelijk op 2 mei 1969 een bijeenkomst georganiseerd uit solidariteit met de Tilburgse studenten. De
hogeschool daarwas 29 april gesloten nadat een groep studenten aldaar de senaatszaal en de telefooncentrale 'bezet'
hadden. De 300 aanwezigen namen een aantal 'moties'
over de situatie in Tilburg aan. De bijeenkomst, door de
initiatiefnemers een vergadering van de 'hogeschoolgemeenschap' genoemd, werd op 7 mei voortgezet. Nu was
rector Van Trier aanwezig, en een groter aantal hoogleraren dan bij de eerste vergadering. In totaal waren er zo'n
850 belangstellenden. Vaags fungeerde als voorzitter.
Men eiste nu medebesiissingsrecht voor alle 'groeperingen' en de oprichting van een hogeschoolraad.
Op 19 mei volgt een verklaring van curatoren en senaat,
waarin ter voorbereiding van een hogeschoolraad, twee
vertegenwoordigers van alle groeperingen voor een vergadering op 29 mei uitgenodigd werden. Toch werd de
'hogeschoolvergadering' nog voortgezet op 21 mei, waar,
in aanwezigheid van 1000 belangstellenden, nog eens een
zevental moties ingediend werden. Een aantal SVB-leden
verliet daarbij de grote zaal om zich elders te verzamelen;
aldaar besloot men alsnog mee te werken aan het tot stand
brengen van een hogeschoolraad.
Curatoren stelden vervolgens op 29 mei 1969 de aangekondigde Commissie ter voorbereiding van een hogeschoolraad in. Deze commissie was aanvankelijk op
dezelfde wijze samengesteld als de Werkgroep 3 • Op de
publieke tribune gaven vijftien personen blijk van hun
belangstelling. Steenkamp werd op 3 juni tot voorzitter
benoemd en mevrouw Wiersema tot secretaris. Rector
Van Trier maakte deel uit van de werkgroep, terwijl Beun
zich liet vervangen door R.C. Boon. Na enig gedelibereer
over de samenstelling van de voorlopige hogeschoolraad,
bijvoorbeeld drie curatoren met of zonder stemrecht naast
zeven leden uit de senaat en de lectoren, zeven leden uit de
wetenschappelijke staf, zeven leden uit het technische en
administratief personeel en zeven studenten, besloot men
een spedale commissie voor het ontwerpen van de 'topstructuur' in te stellen. Maar op 9 juni kreeg deze 'zomercomrnissie' een andere opdracht. De voorzitter van de

Noot3
Leden waren Witte en Kooij (curatoren), Vossers en Steenkamp
(senaat), Beun en Zeilmaker (wetenschappelijke staf), mevrouw
Pillot en Coehoorn (Ten A), en De Wilde en Rademaker (studenten). De Bree fungeerde als secretaris.
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Werkgroep, Vossers, kondigde op die <lag aan dat de
Werkgroep opgeheven was.
Aan de Zomercornmissie werd opgedragen een plan voor
een nieuwe bestuursstructuur op te stellen ten behoeve
van de Voorlopige Hogeschoolraad. De voorbereidings-

Eerde (25 juli), Van Trier (28 juli), Hardon en Zeilmaker
( ongedateerd), Verbeeten en Zwama (25 juli), De Wilde
(22 juli) en 'Cees' (Rademaker).
De verkiezingen voor de Voorlopige Hogeschoolraad
hadden inmiddels plaatsgevonden; een paging van de stu-

De voorlopige hogeschoolraad.

commissie zou voorlopig blijven bestaan. Het valt daarbij
op dat de Zomercommissie dezelfde structuur bezat als de
voorbereidingscommissie, en dat zelfs de personele bezetting nogal wat overlap vertoonde (voor curatoren waren
Witte en Van Eerde lid, voor de senaat Van Trier en Veenstra, voor het 'stafconvent' Zeilmaker en Hardon (later
Batterman), voor het technische en administratief personeel Verbeeten en Zwama en voor de studenten Rademaker en De Wilde. Ook voorzitter en secretaris keerden hier
terug.)
Het rapport van de 'Zomercommissie' verscheen op 19
november 1969, nadat de voorlopige hogeschoolraad op
23 oktober van dat jaar gelnstalleerd was. Het bestond uit
tien hoofdstukken, verdeeld over 38 bladzijden (lnleiding,
Organisatie van de basis, Secties, Afdelingen, Verhouding
tussen de verschillende niveaus, Diensten, Topstructuur,
Beroepsrecht, Activering, en Overgangsfase). Aan het
rapport waren een reeks discussienota's voorafgegaan van
onder andere Veenstra ( ongedateerd), Witte en Van

dentvertegenwoordigers om de streefdatum voor de
installatie van de raad, die op 1 oktober gepland was, uit te
stellen, had geen succes. En zo bleek op 3 oktober dat van
de 124 stembiljetten voor senaat en lectoren er 102 teruggekomen waren, een respons van 82%. Gekozen werden
Broer, Erkelens, Ter Horst, Van Houten, Monhemius,
Rieck en Seidel. Van het Stafconvent waren 212 formulieren (waarvan 7 ongeldig) van de 370 exemplaren geretoumeerd, een respons van 57%. Gekozen werden Morselt (Wsk), Nagel (N), de Roos (W&M), Zeilmaker (T),
Van der Leeden (N), Bol (T) en Scharten (E).
Van het technische en administratief personeel werden
1005 van de 1182 biljetten, waarvan 51 ongeldig geretourneerd, een opkomstpercentage van maar liefst 85 %.
Gekozen werden hier Coehoorn (E), Wiersema
(W&Mw), Pillot (DAZ), Verduin (W), Willemsen (DFA ),
Van der Kallen (N), en Verbeeten (Btd).
De uitslag van de verkiezing onder de studenten werd iets
later bekend. Het bleek dat slechts 675 studenten (18%)
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hun stem uitgebracht hadden. Daarvan had 61 % gestemd
op het programma van de Eindhovense Studenten Maatschappij en 36% op de 'groep-Pietersma'. De ESM verwierf daarmee vier zetels en de groep-Pietersma drie.
Beide groeperingen haalden ieder voor zich onvoldoende
stemmen om boven de kiesdrempel voor de studentengeleding, die 535 bedroeg, te komen. Erg representatiefwas
de stemming hier dus niet en strikt genomen konden de
studenten niet in de Voorlopige Hogeschoolraad opgenomen warden, wat wel gebeurde.
De Voorlopige Hogeschoolraad kon als eerste in ons land
door president-curator Witte op 23oktober1969 gemstalleerd warden, in aanwezigheid van zo'n 400 belangstellenden. Overigens was op diezelfde dag een curatorenvergadering door een groepje studenten verstoord. Curatoren
besloten daarop hun vergadering elders voort te zetten,
waarna de bezetters op hardhandige wijze door andere
studenten uit de curatorenkamer verwijderd werden. Tot
voorzitter van de Voorlopige Hogeschoolraad werd met
17 stemmen Steenkamp gekozen, tegen 6 stemmen voor
De Roos en 5 stemmen voor Samson. Secretaris werd
mevrouw Pillot met 22 stemmen.
De eerste discussies gingen uiteraard over de taak van de
raad. Men besloot dat elke groepering met een voorstel
daartoe zou komen. Op de tweede vergadering werd
besloten te beginnen met de voorbereiding van de nieuwe
structuur van de hogeschool en met de 'activering' van de
TH-gemeenschap. Het besluit om voorlopig nag niet mee
te beslissen en nag geen commissies in te stellen, leidde
ertoe dat Steenkamp ontslag nam als voorzitter, vooral
omdat curatoren en senaat al herhaaldelijk hadden aangeboden inspraak te willen geven aan de Voorlopige Hogeschoolraad. Mevrouw Pillot werd op 2 december 1969
waarnemend voorzitter van de raad; de drie adviseursplaatsen kwamen ter beschikking van curatoren, die rector
Van Trier, secretaris Van Eerde en curator Van Campen
op deze plaatsen benoemden; tot voorzitter werd De Wilt
gekozen. De raad stortte zich vervolgens in algemene discussies over wetenschap en samenleving, doelstellingen
van de THE en de taak van de Voorlopige Hogeschoolraad.
Het voorontwerp-Veringa was op 17 februari 1970 verschenen en dit voorontwerp was aanleiding voor de studentleden van de Voorlopige Hogeschoolraad, de ESM en
groep-Pietersma, de raad te verlaten. Op 11 maart hield de
Voorlopige Hogeschoolraad een hearing over het voorontwerp, waar zo'n 1000 personen verschenen. De dag
daarop gingen voorzitter en secretaris op audientie bij de
minister, waar zij enkele voor de TH specifieke zaken aan
de orde stelden, zoals de inspraak van ambtelijke diensten
en het onderscheid tussen het kiesrecht van vaste en tijdelijke medewerkers. De (onvolledige) raad stemde op 17
maart met de plannen van de minister in.
Aangezien de student-vertegenwoordigers zichzelf buiten
spel geplaatst hadden, besloot de Voorlopige Hogeschoolraad nieuwe studentenverkiezingen uit te schrijven, die
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ondanks de protesten van de ESM op 7 en 8 oktober 1970
plaatsvonden. Van de 4033 stemgerechtigde studenten
bleken 1099 hun stem uitgebracht te hebben. De zeven
gekozen studentleden konden op 12 oktober gemstalleerd
warden. De WUB 1970 was, als gezegd, tenslotte na
maandenlange discussies door het parlement aangenomen. De VVD had hierbij aangetekend dat de positie van
de hoogleraar met deze wet was ondergraven. De AVROradio had zelfs op 1 oktober een avondvullend programma
over de positie van de hoogleraar uitgezonden. Maar op
dit punt werd het wetsvoorstel niet gewijzigd.
De Voorlopige Hogeschoolraad stelde op 9 december
1970 een 'gemeenschappelijke commissie' in, met als
leden Coehoorn, Doornbos, Van der Leeden, Vincent,
Van Trier en Van Eerde. Deze commissie moest met een
verdere uitwerking van de WUB-structuur komen. Oak
organiseerde de Voorlopige Hogeschoolraad in januari
1971 een opiniepeiling over de te volgen stemprocedures,
hetgeen 290 reacties opleverde. Een centraal stembureau
werd op 4 maart 1971 ingesteld met als leden Van
Werkum, Ramp, Senden, Ter Woerds en Wiersema van de
gemeente Eindhoven. Het kiesreglement was begin mei
gereed, waarna op 18 mei de verkiezingen voor de definitieve hogeschoolraad en de afdelingsraden volgden.
Gekozen afdelingsraden bestonden er overigens al in
voorlopige vorm sinds januari 1970. Van het wetenschappelijk personeel namen 7 4 % , van het T &A-personeel
68% en van de studenten 35% aan de verkiezingen deel.
De hogeschoolraad werd op 10 juni 1971 door presidentcurator Witte gemstalleerd, met Seidel als (voorlopig)
voorzitter en mevrouw Pillot als secretaris, een en antler
nadat het uitvoeringsbesluit op 14 mei 1971 in het Staatsblad verschenen was. De zes buiten-universitaire leden
ontbraken nag. Daarin werd in oktober 1971 voorzien
door de benoeming van (1) mevrouw Athmer-van der
Kallen, docente maatschappijleer, (2) curator Kooij, (3)
Van Lieshout, directeur van het IHBO, (4) Schaeffer,
afgestudeerde van de TH en werkzaam bij Philips, (5) president-curator Witte, en (6) Zijderveld, hoogleraar aan de
Hogeschool Tilburg. Bij die gelegenheid werd de voorlopig voorzitter Seidel vervangen door Hoogland, terwijl
Rieck en De Wilt als eerste leden van het nieuwe college
van bestuur benoemd werden. De volgende stap was de
vervanging van het college van curatoren door het college
van bestuur. Hierin namen, behalve Rieck en De Wilt,
oud-curator Kooij (voorzitter), de op 22 oktober
benoemde nieuwe rector Vossers en Van Eerde zitting.

Bestuurshervorming en studentenonrust
Men heeft uit de voorgaande paragraaf kunnen zien hoe
de universitaire bestuursorganisatie al v66r 1960 onder
druk stand en hoe de WW0-1960 onvoldoende aan de
bezwaren tegemoet gekomen was. Oak de studenten
begonnen zich na 1960 steeds nadrukkelijker te mengen in
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de discussies. In 1963 was de Studentenvakbeweging
(SVB) opgericht met de bedoeling de (materiele) belangen van studenten te behartigen. Zij trad wellicht voor een
deel in de plaats van de faculteitsverenigingen en studiecommissies, waarvan het werk volgens velen niet genoeg
resultaat opleverde. Maar de SVB was in eerste instantie
een 'vakbond', die uitbreiding van studiebeurzen en studieloon eiste. Omstreeks 1969 werd de SVB echter in toenemende mate gei'nfiltreerd door politiek georienteerde
groeperingen, die niet alleen de universiteit, maar de hele
samenleving wensten te veranderen. De SVB werd in 1969
opgeheven.

President-curator Witte in moeilijkheden.

De 'democratiseringsbeweging' wordt vaak gezien als
onderdeel en een gedeeltelijke voortzetting van de jongerenbeweging uit de jaren vijftig en beginjaren zestig,
gekenmerkt door het optreden van de zogenaamde
nozems, Halbstarken, blousons noirs en teddy boys. Het
betrof hier (vaak ongeschoolde) j ongeren, die zich verzetten tegen de toenmalige structuur van de samenleving.
Maar toen W. Buikhuisen in zijn proefschrift van 1965
over 'Achtergronden van nozemgedrag' de benaming
'provo' -afgeleid van provoceren- had ingevoerd, werd die
aanduiding door de student Roel van Duyn overgenomen
ten behoeve van een bredere groep ontevredenen. De in
1967 opgeheven Provo-groep verzette zich niet alleen
tegen het gebruik van de atoombom, maar voerde ook bredere maatschappelijke acties, zoals, in het voetspoor van
de 'anti-rookmagier' Jasper Grootveld, tegen de consumptiemaatschappij. De latere studentenacties, kraakgroepen, dolle Mina's, actiegroep Tomaat en talloze
andere actiegroepen kunnen volgens Frenkel (Winkler
Prins, zevende druk; artikel 'Provo') alle beschouwd worden als uitingen van onlustgevoelens ten aanzien van de
toenmalige maatschappelijke structuren. Vele van deze
actiegroepen raakten ook politiek georienteerd onder
invloed van de oorlogsgebeurtenissen in Vietnam.
Men kan dus de universitaire democratiseringsbeweging
moeilijk als een exclusief universitaire aangelegenheid
beschouwen. F.P. Gout wijst in zijn opstel over 'Het socio-

culturele leven in Nederland van 1945 tot 1980' (Algemene Geschiedenis der Nederlanden, deel 15) op de verbreiding van democratiseringsacties in vele sectoren, van
het hoger onderwijs tot de gezondheidszorg, bij de justitie,
het leger, de politie, de kerken, het toneel, de orkesten en
zelfs de kloosters. Overigens ging volgens Gout de democratisering samen met een verveelvoudiging van inspraakcolleges, overlegorganen en overkoepelende instanties,
waarbij ook de 'vergaderziekte' en de 'oligarchisering'
(term van Gout; MG) hand over hand toenamen.
De studentenacties hebben de invoering van de WUB versneld, zoals ik al bij de invoering van de Nota-Veringa vermeld heb. Maar de studentenonrust lijkt eerder een gevolg
te zijn van de algemene maatschappelijke onrust dan van
specifieke problemen aan de universiteiten.Aan de THE
was in juli 1963 door het ESC (Eindhovens Studentencorps), de SSR-E, Thomas en de PGG (Protestantse
Gespreksgroepen: de Eindhovense versie van de NCSV
en VCSB) een overkoepelende organisatie opgericht
onder de naam Eindhovense Studentenmaatschappij
(ESM). Daarbinnen had de zogenaamde Maatschappijkamer de wetgevende macht. Deze werd gekozen, waarbij
alle ingeschreven studenten aan de THE stemrecht hadden. Behalve de Maatschappijkamer kende de ESM een
Algemene Kamer, die bestond uit vertegenwoordigers van
de verenigingen, een Presidium en een Maatschappijraad.
Na de ASVA, de studentenorganisatie van de Universiteit
van Amsterdam, was dit de tweede algemene studentenorganisatie met vrije verkiezingen. De ESM had de Eindhovense Studentengemeenschap, opgericht in 1958, eveneens als overkoepelende organisatie, als voorganger
gehad. Aan de eerste verkiezingen voor de Maatschappijkamer op 14november1963 nam 62% van de studenten
deel. In 1964 was het aantal kiezers echter nog maar 50%,
verdeeld over de Democratische Partij, de Eindhovense
Studentenpartij, de Partij der Mannenbroeders, de SVB,
de Adelaar en de Centrumpartij. De ESM werd in 1966 na
enige moeilijkheden tot de Nederlandse Studentenraad
toegelaten.
Voorspel tot de onrust te Eindhoven was de weigering van
de SVB-afdeling Eindhoven op 15 september 1967 om
een door de landelijke SVB opgesteld 'Sindikaal Manifest'
aan de TH te verspreiden, aangezien het geschrift 'van weinig realiteitszin getuigde'. Wel deed de SVB Eindhoven
mee aan de 'Kritiese Universiteit' en nodigde in dit kader
op 14 februari 1968 enkele Leuvense studentenleiders uit.
Ook werd een film over de gang van zaken in West-Berlijn
vertoond. In de verkiezingen van februari 1968 voor de
'Maatschappijkamer' van de ESM behaalde de Centrumpartij 13 zetels, de SVB 9 en het NSA (Nederlands Studenten Accoord, waarin het ESC was opgegaan) 8 zetels. In
1967 waren de verhoudingen 14-11-5 geweest. De SVB
had kennelijk drie zetels aan het NSA verloren, als gevolg
van de wat bredere opstelling van het ESC, dat eerder met
de partij 'Adelaar' geopereerd had. Landelijk waren
60.000 studenten stemgerechtigd van wie in 1968 nog
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slechts 33 % hun stem uitbrachten, tegen 44 % in 1967. De de laatste keer verkiezingen voor de ESM gehouden warlandelijke SVB kreeg in 1968 22 van de 50 zetels in de den, participeert nog slechts een partij, de 'Progressieve
Nederlandse Studentenraad.
Eenheidspartij'. Hoewel het aantal kiezers in 1969 nog
Op 6 maart 1968 nam de meerderheid van de ESM -het 37% bedroeg, viel dat aantal terug tot 24% in 1971. LanNSA stemde tegen- een motie van de Centrumpartij aan, delijk had de SVB in 1969 nog 38 van de 50 zetels in de
waarin verklaard werd dat de politieke leider van de Ver- NSR behaald. Vanaf 1973 zou de ESM nog slechts de
enigde Staten (Johnson) als oorlogsmisdadiger Algemene Ontmoetingsruimte ( een cafe), een databank
beschouwd moest worden. Toegevoegd werd dat de vraag en een reductiebureau exploiteren. Gestemd werd er niet
of de politieke !eider van de Democratische Volksrepu- meer.
bliek van Noord-Vietnam eveneens als oorlogsmisdadiger Het verdwijnen van de ESM hing deels samen met de wijgezien moest worden, bij gebrek aan gegevens niet te ziging in de universitaire bestuursstructuur. Men heeft
beantwoorden was. Deze motie was dus nog voorzichtig gezien dat de ESM op 2 mei 1969 een 'hogeschoolvergageformuleerd. Landelijk ontstond er in deze tijd een lang- dering' organiseerde om zich solidair te verklaren met de
durige discussie over de vraag of een president van een Tilburgse bezetters. Die vergadering werd op 7 en 21 mei
bevriende mogendheid ongestraft 'oorlogsmisdadiger' gecontinueerd, maar was toen meer op de totstandkoming
genoemd mocht worden. Achtergrond van de commotie van een hogeschoolraad gericht, hetgeen curatoren en
waren aangrijpende televisiebeelden en foto's over de oor- senaat op 19 mei toezegden. Bij de totstandkoming van de
log in Vietnam. De tegenstanders van die oorlog in de Ver- voorlopige hogeschoolraad bleek echter dat de ESM niet
enigde Staten zochten steun in het buitenland, ook in ons meer in staat was verkiezingen onder alle studenten voor
land. In diezelfde tijd ontstond de gewoonte om openbare de hogeschoolraad uit te schrijven. Curatoren verweten de
gebouwen met leuzen te beschilderen. In Eindhoven werd ESM in een brief van 29 juli 1970 dat de organisatie
de mensa voorzien van de woorden 'Johnson moordenaae gefaaid had bij het uitschrijven van studentenverkiezinen 'Juliana is onze God', waarbij het laatste vermoedelijk gen. Daaruit concludeerden curatoren dat de ESM niet
op het veronderstelde gebrek aan democratie i.>i ons land meer als een overkoepelende organisatie gezien kon worsloeg.
den, maar slechts als een gewone studentenvereniging.
Het feitelijke beginpunt van de kritiek op de universitaire Het bestuur van de ESM legde zich hier aanvankelijk bij
bestuursorganisatie ligt in Eindhoven echter in maart neer. Wei stuurde het bestuur van de ESM regelmatig
1968, toen de aftredende rector Posthumus een lijst met ingezonden brieven naar de TH-berichten en ook bleef
handtekeningen van 382 studenten en 18 stafleden aange- men actief in het organiseren van 'congressen'. Zo stond
boden kreeg, waarin men inspraak vroeg bij de benoeming het congres van 20/21en27 november in hetteken van lie
van een nieuwe rector. De opvolger van Posthumus was laatste fase van het kapitalisme'.
Van Trier. Posthumus verklaarde rekening met deze wens Van het voorstel eind 1970 van Demos, de SSR-E, het
te zullen houden. Achteraf lijkt het wat vreemd dat men ESC en de ESSF (sportfederatie) om tot een Algemeen
zoveel gewicht hechtte aan de benoeming van de rector, Studenten Overleg te komen, hoort men verder niets
maar het rectoraat functioneerde toen anders dan na de meer. De Eindhovense studenten bleken, evenals elders,
WUB- 1970. Op 16 april 1968 verklaart de aftredende niet meer in staat zich te organiseren. Men vindt hoogstens
president van de ESM, Heilbron, dater te Eindhoven geen berichten van allerlei groepen, zoals de Marxistisch-Lenistudentenrellen te verwachten zijn, aangezien de ESM de nistische Studentenbond, die geregeld 'cursussen' organisteun heeft van de NSA, de Centrumpartij en, met enige seerde. Ook 'solidariteitscampagnes' vinden in grate getareserve, van de SVB-E. Overigens demonstreerde de lan- len plaats, zoals op 20 oktober 1972 die met het 'strijdende
delijke SVB op 26 mei voor het woonhuis van ir. A. Maris, Vietnamese volk' of in januari 1973 de actiegroep voor
de voorzitter van de Academische Raad. Het plan-Maris steun aan het Medisch Comite Nederland-Vietnam, ten
zou enkele maanden later ingetrokken worden. In hoe- behoeve van Noord-Vietnam en de 'bevrijdingsfronten'
verre Eindhovense studenten aan deze demonstratie deel- van Zuid-Vietnam, Laos en Cambodja.
namen is niet bekend.
In september 1968 blijkt de helft van de eerstejaarsstudenten zich bij een gezelligheidsvereniging aan te sluiten:
Demos krijgt 178 nieuwe leden, het ESC 97, de SSR 26 en
de Eindhovense Vrouwelijke Studentenvereniging 8
leden, waarmee laatstgenoemde vereniging ( opgericht 20
maart 1968) dan 31 leden telt. Het NSA trekt zich terug
voor de ESM-verkiezingen van februari 1969. De SVB-E
verwerft mede daardoor 17 zetels en de Centrumpartij 14
zetels in de ESM. Dit zijn tevens (bijna) de laatste verkiezingen. In 1970 besluit de ESM zich nog uitsluitend met
discussiegroepen bezig te zullen houden. Als in 1971 voor
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Op 13 februari volgt nog wel een 'bezetting' van een deel
van het hoofdgebouw, dit keer in verband met de verhoging van het collegegeld, maar de ESM wordt hierbij niet
meer genoemd. Tenslotte besloot de ESM zich in maart
1973 als organiserende vereniging terug te trekken.

Bezetting, een regelmatig terugkerend verschijnsel.
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Secretaris

Bij iedere universiteit is een secretaris van de universiteit. Hij is belast met de leiding van het Bureau van
de universiteit en staat het college van curatoren, na
1971 het college van bestuur, terzijde bij de uitoefening van zijn taken.
De TUE heeft de volgende secretarissen gehad:
1956 - 58
1958 - 65
1966 - 71
1972 - 86
1986 - 88
1988 -

A.H.M. Wijffels
A.J. Vleer
J.R. van Eerde
P.J. Krens
C.P.M. Pijnen
H.P.J.M. Roumen
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Hoofdstuk 4
TILBURG EN EINDHOVEN OP WEG NAAR
EEN BRABANTSE UNIVERSITEIT
M. Groen

Spreiding van het hoger onderwijs
Hoewel de commissie-Piekaar (1957-1959) 1 niet over de
wenselijkheid van nieuwe medische faculteiten gerapporteerd had, stelde minister Diepenhorst in januari 1967
een studiecommissie in ten behoeve van de stichting van
een achtste medische faculteit. Aan de Universiteit van
Nijmegen en de Vrije Universiteit waren in 1952 medische
faculteiten geopend en Rotterdam zou in 1966 met de
zevende faculteit volgen. Aan de traditionele vier medische faculteiten te Leiden, Groningen, Utrecht en Amsterdam, waren dus i.'l 1966 maar liefst drie toegevoegd. Geen
van die drie faculteiten was in 1966 nog voldoende uitgebouwd. Dat de 'Studiecommissie voor de achtste medische faculteit' toch ingesteld werd, was een gevolg van de
onverwacht snelle toename van het aantal medische studenten en de te verwachten vraag naar artsen. Die toename van het aantal studenten had al geleid tot een voorstel voor een numerus clausus, dat door het parlement
afgewezen was.
Voorzitter van de studiecommissie werd de oud-burgemeester van Rotterdam, Van Walsum, die ook voorzitter
geweest was van de in mei 1965 ingestelde Commissie
Medische Faculteit Rotterdam. De nieuwe commissie had
overigens de vrijheid de stichting van een achtste medische
faculteit af te wijzen.
In december 1966 verscheen een rapport van de Commissie Voorbereiding Medische Faculteit Eindhoven, gevolgd
door een tweede rapport in augustus 1967. De provincie
Limburg publiceerde intussen maar liefst vier rapporten;
te Tilburg verscheen in maart 1967 een rapport, Twente
kwam met twee rapporten, Deventer diende (met Apeldoorn en Zutphen) een rapport in, evenals Zwolle (met
Kampen) en de Nederlandse Studentenraad. Ook de provincie Noord-Brabant bleef niet achter. In maart 1968 verscheen een 'Nota inzake de vestiging van een medische
faculteit in Noord-Brabant'. Bind 1966 was al duidelijk dat
vijf steden zich als kandidaat aangemeld hadden. Naast
Eindhoven waren <lit Deventer, Enschede, MaasNootl
Commissie Spreiding Hoger Onderwifs. Zie M. Groen: Het
Wetenschappelijk Onderwijs in Nederland van 1815 tot 1980,
dee! 1, Eindhoven/Nuenen 1987, biz. 53.

tricht, en Tilburg. Aan deze reeks werd in een later stadium
Zwolle toegevoegd.
De nieuwe medische faculteit bracht in Brabant de discussie over een samenwerking, federatie of zelfs fusie tussen
de THE en de Hogeschool Tilburg op gang. Zo'n samenwerking ten behoeve van de medische faculteit zou kunnen impliceren dat de Tilburgse instelling de katholieke
signatuur moest opgeven aangezien de achtste medische
faculteit een rijksinstelling zou zijn. Daaraan werd in die
jaren niet al te zwaar getild: in februari 1968 venvachtten
sommigen dat zowel de hogeschool Tilburg als de universiteit van Nijmegen het confessionele karakter zouden
verliezen. Trouwens, ook aan de Vrije Universiteit werd
een bijeenkomst aan dit onderwerp gewijd.
De Eindhovense hogeschool zou misschien een universitcit moeten warden, en dan niet meer herkenbaar zijn als
technische hogeschool. Orn hieraan tegemoet te komen is
de term 'Technische Universiteit' overwogen, maar het
was onduidelijk of een technische universiteit een medische faculteit zou kunnen omvatten. Men verwees daarbij
naar Aken, waar kart geleden een medische faculteit aan
de technische hogeschool was toegevoegd. Optimisten
dachten, als gezegd, over een fusie tussen beide instellingen, waarbij sommigen inzagen dat een bestuur met
onderdelen op twee lokaties, fusering in de weg stand: van
die zijde werd dan ook bepleit de Tilburgse instelling te
verplaatsen naar Eindhoven.
Het eindrapport van de commissie-van Walsum verscheen
november 1968, 56 bladzijden dik en voorzien van twee
minderheidsnota's en vijfbijlagen, waaronder de 'Berekeningen betreffende de behoefte aan ziekenhuisbedden in
1980' (Instituut voor Arbeidsvraagstukken te Tilburg) en
een Interimrapport van augustus 1968, getiteld 'Voorlopige conclusies inzake de vestigingsplaats'. Het rapport
werd nogal negatief ontvangen, vooral door de onduidelijke conclusies inzake de vestigingsplaats. Oud-minister
Diepenhorst, die de commissie op 3 januari 1967 gei:nstalleerd had, adviseerde minister Veringa een tweede commissie-van Walsum in te stellen om de uiteenlopende
standpunten over de vestiging van de achtste medische
faculteit te verzoenen. Het onduidelijke advies was des te
pijnlijker, omdat, zoals het Tilburgse Hogeschoolblad van
januari 1969 meldde: 'Zelden zal waarschijnlijk enige
ministeriele adviescommissie zoveel belangstelling van de
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pers hebben gekregen als de commissie-van Walsum'.
Hoewel de commissie aanvankelijk uit acht leden en zeven
adviseurs bestond, trok een der adviseurs, Siderius, zich
terug vanwege zijn benoeming tot directeur-generaal voor
de volksgezondheid. De voorzitter maakte overigens in
het eindrapport geen onderscheid meer tussen leden en
adviseurs.
Uit het rapport blijkt dat tien van de veertien leden de
voorkeur gaven aan Noord-Brabant 6fTwente en de overige vier leden aan Maastricht. Daarmee waren Zwolle (en
Kampen) en Deventer (met Apeldoom en Zutphen) dus
afgevallen. Een belangrijk argument was, naast het in de
regio bestaande aantal ziekenhuisbedden, de eis dat de
nieuwe medische faculteit aan een bestaande universitaire
instelling gekoppeld zou moeten worden. De voorstanders
van Maastricht waren dan ook alleen bereid de kandidatuur van deze plaats te steunen als binnen afzienbare tijd
de faculteit tot een volledige universiteit uitgebouwd zou
kunnen worden.

voor vestiging in Brabant en zij dit probleem niet tot de
competentie van de commissie rekenden. Vestiging te Tilburg zouden zij betreuren, aangezien voor hen het samengaan van medische en technische wetenschappen het
zwaarste woog. De overige zeven voorstanders van Brabant vielen uiteen in twee groepen: drie leden, die, onder
de voorwaarde dat te Tilburg een natuurwetenschappelijke faculteit geopend zou worden, hun stem aan die stad
gaven en vier leden die onder voorwaarde dat de door de
sanering van het St.-Josephziekenhuis vrijkomende bedden voor het nieuwe academisch ziekenhuis gereserveerd
zouden worden, voor Eindhoven pleitten. Daarbij is het
vermeldenswaard dat juist deze vier leden een te sterke
invloed van het Philips-concern op een medische faculteit
te Eindhoven vreesden. Een curieus punt tenslotte, is de in
een groot deel van de commissie heersende mening dat de
instellingen te Eindhoven en Tilburg in verband met de
spreidingsplannen niet los van elkaar zouden kunnen
bijven bestaan: men acht overigens, gezien de

Discussie in de actualiteitenrubriek Brandpunt van de KRO-TV over de medische facuteit in Brabant.

De meerderheid, die Noord-Brabant 6f Twente prefereerde, hield echter ook allerlei slagen om de arm. Drie van
de tien leden waren op negatieve gronden geporteerd voor
Twente. Zij gaven de voorkeur aan Twente, omdat zij de
door de commissie wenselijk geachte totstandkoming van
een Brabantse universiteit als voorwaarde beschouwden

investeringen, overplaatsing van de Hogeschool Tilburg
naar Eindhoven heel goed mogelijk. Voor de gebouwen te
Tilburg zou gemakkelijk een andere bestemming gevonden kunnen worden.
De meerderheid van de commissie-van Walsum was dus
van mening dat de achtste medische faculteit in Brabant
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gevestigd moest warden. Dat deze mening in het eindrapport niet duidelijker naar voren kwam, lag voornamelijk
aan de onzekerheid van de commissieleden over de mogelijkheid van een toekomstige samenwerking of fusie van de
twee Brabantse instellingen.
Op 16 september 1969 verscheen de ministeriele 'Nota
medisch wetenschappelijk onderwijs', waarin Maastricht
de achtste medische faculteit toegewezen kreeg. Deze nota
had overigens niet alleen betrekking op de nieuwe medische faculteit, maar ging nogal wijdlopig in op allerlei knelpunten in het medisch onderwijs, tot zelfs de examinering
en de inrichting van de studie. Minister Veringa hecht ten
aanzien van de vestigingsplaats het grootste gewicht aan
spreidingsfactoren en minder aan medische argumenten
of aan de samenhang van technische en medische wetenschappen. Maastricht wordt daarom geprefereerd boven
de andere kandidaten, in hoofdzaak vanwege het spreidingsbeleid en de stimulering op economisch gebied die
van de stichting van de nieuwe faculteit -met uitgroeimogelijkheden naar een nieuwe universiteit- op Limburg zou
kunnen uitgaan. Limburg was in die tijd door de sluiting
van de mijnen in economisch opzicht een probleemgebied.
De minister beschouwt Twente als tweede kandidaat,
eveneens op grond van spreidingselementen en in dit geval
mede op grond van het samengaan van technische en
sociale wetenschappen met een medische faculteit. De
parlementaire behandeling van de nota leverde nauwelijks
problemen op. De Tweede Kamer stelde zich in meerderheid achter de ministeriele voorstellen op. In 1970 volgden
de financiele voorbereidingen voor de stichting van een
medische faculteit te Maastricht.
Men kan nu, ruim twintigjaar later, constateren dat de verwachtingen over de artsenbehoefte wat overspannen
geweest zijn, ook al gezien de toen nog niet voltooide uitbouw van de medische faculteiten aan de Universiteit van
Nijmegen, de Vrije Universiteit en te Rotterdam. Maar in
1967 meenden sommigen dat op middellange termijn zelfs
een negende medische faculteit geopend zou moeten warden.In verband met deze verwachtingen stelt de minister
de mogelijkheid open om bijvoorbeeld in Twente en Brabant te starten met een Stichting Klinisch Hoger Onderwijs, die te zijner tijd tot een faculteit zou kunnen uitgroeien.
Wat vrijwel geheel tussen de wal en het schip raakte, was
het samengaan van technische en medische wetenschappen. Nederland heeft die kans gemist door het grote
belang dat minister en parlement aan het spreidingsbeleid
hechtten. Ook werd er in die dagen nog geen rekening
gehouden met ontwikkelingen in de Europese Gemeenschap. Het spreidingsbeleid ten aanzien van het universitair onderwijs was een specifiek Nederlandse zaak. Dat
aan beide kanten van de grens van Zuid-Limburg grote
academische ziekenhuizen verrezen, heeft bij de discussie
geen rol gespeeld. Slechts bij een enkele gelegenheid, op
een persconferentie op 15 juli 1968, werd een opmerking
in deze richting gemaakt.
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Opvallend is de suggestie op pagina 24 van de ministeriele
nota over het samengaan van een wis- en natuurkundige
faculteit met die der medicijnen: natuurwetenschappen
zouden bij voorkeur binnen de medische faculteit beoefend moeten warden, en niet in een afzonderlijke faculteit.
Dat had te maken met de jarenlange kritiek van de medici
op het 'service-onderwijs' uit de wis- en natuurkunde
faculteiten. Omstreeks 1950 hadden de medische faculteiten eigen natuurkundedocenten aangetrokken. Maar de
commissie-van Walsum besloot de oprichting van een
faculteit der wis- en natuurkunde als voorwaarde te stellen
voor de plaatsing van de medische faculteit te Tilburg.

Eindhovense aspiraties
Het eerste in december 1966 bij de nog niet ge'installeerde
commissie-van Walsum binnengekomen rapport was
afkomstig uit Eindhoven. De commissie 'Voorbereiding
medische faculteit Eindhoven' was 8 juli 1966 door burgemeester Witte ge'installeerd.
Aanleiding was een op 23 juni 1966 door de burgemeester
ontvangen brief van de afdeling Eindhoven en omstreken
van de Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst,
waarin betoogd werd dat, gezien de numerus clausus voor
medische studenten, op korte termijn een nieuwe artsopleiding nodig zou zijn. De afdeling Eindhoven meent, bij
monde van voorzitter Hogerzeil en secretaris De Haan,
dat gezien het programma der Technische Hogeschool, het
onderwijs in de basiswetenschappen en de praeklinische
vakken gemakkelijk door de Hogeschool verzorgd zou
kunnen warden. Wat de klinische opleiding betreft, wijst
de afdeling er op dat Eindhoven beschikt over een aantal
nieuwe, vernieuwde of binnen afzienbare tijd te vervangen
ziekenhuizen met in totaal (in 1970) 1800 bedden.
De burgemeester stelt daarop een commissie samen met
als voorzitter rector Posthumus (later als voorzitter opgevolgd door Mulders) en Daniels en Mulders (later
Eykhoff) als vertegenwoordigers van de senaat. Als
medici werden aangewezen Meuwese (ziekenhuisdirecteur), Wiebenga (later Kortbeek) namens de specialistenvereniging, Kortenhorst (later Homan) als huisarts en
Hogerzeil van de medische dienst Philips als initiatiefnemer. Wethouder Van Stuijvenberg werd namens de
gemeente in de commissie benoemd. Secretaris was
gemeenteambtenaar Schram.
Het eerste Eindhovense rapport had in hoofdzaak betrekking op organisatorische en technische mogelijkheden te
Eindhoven. Daarbij werd onder andere duidelijk dat
(1) er een significant lagere artsendichtheid in Brabant en
Limburg dan in de andere provincies bestond;
(2) dat de besturen van een aantal regionale ziekenhuizen,
te weten het Binnenziekenhuis, St-Josephziekenhuis en
het Diaconessenhuis te Eindhoven, het St-Annaziekenhuis te Geldrop en een nieuw ziekenhuis te Valkenswaard,
bereid waren bij de uitvoering van hun goedgekeurde ont-
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wikkelingsplannen prioriteit te verlenen aan de bouw van
een nieuw academisch ziekenhuis;
(3) dat de TH een terrein van elf hectare tussen Diaconessenhuis en de Dommel (het 'terrein noord') beschikbaar
stelde, waaraan de gemeente nog eens negen aansluitende
hectaren toe zou voegen, zodat het beschikbare complex
twintig hectare groot zou zijn. In een later stadium werd
nog eens veertig hectare langs de Helmondweg beschikbaar gesteld. Het tweede rapport handelde in hoofdzaak
over de wisselwerking tussen medische en technische
wetenschappen. Het was in feite een verslag van een studiereis in juni 1967 naar de VS en Canada van de neuroloog Kortbeek en de hoogleraar Eykhoff (meet- en regeltechniek). Op 18 en 19 mei 1967 had het KivI een vacantieleergang over Medische Electrotechniek georganiseerd.
De opdracht tot de studiereis was uit deze 'vacantieleergang' voortgevloeid. De laatste vergadering van de Commissie Voorbereiding Medische Faculteit Eindhoven vond
plaats op 8 april 1970. Op die bijeenkomst besloot men de
commissie om te zetten in een commissie voorbereiding
Klinisch Hoger Onderwijs.

Overleg tussen de TH Eindhoven en de
Katholieke Hogeschool Tilburg
Vlak na het verschijnen van het eerste Eindhovense rapport had de commissaris der koningin, Kortmann, op 13
januari 1967 een bijeenkomst georganiseerd van enige
gedeputeerden, de burgemeester van Tilburg en de waarnemend burgemeester van Eindhoven. Blijkens een schrijven van 26 januari was het college van B. en W. van Eindhoven nogal gelrriteerd geraakt door de uitkomst van dit
gesprek, aangezien daaruit gebleken zou zijn dat gedeputeerden een voorkeur voor vestiging te Tilburg hadden.
Waamemend burgemeester Van Vliet deelt Kortmann
dan ook mee dat B. en W. van Eindhoven niet zullen verschijnen op een volgende bijeenkomst met B. en W. van
Tilburg en enkele gedeputeerden. Op 6 september 1967
wordt door gedeputeerde staten een ambtelijke adviescommissie ingesteld met de commissaris als voorzitter.
Deze commissie produceert de 'Nota inzake de vestiging
van een medische faculteit in Noord- Brabant', die op 3
april 1968 aan de commissie-van Walsum wordt aangeboden.
Op 28 juni 1968 volgt een gezamenlijke brief van de president-curatoren van Tilburg en Eindhoven aan Kortmann.
Daarin wordt betoogd, dat, hoe de beslissing van de commissie-van Walsum ook uitvalt, de aanwezige bereidheid
tot samenwerking tussen Eindhoven en Tilburg bestendigd zal blijven. De voorlopige conclusies van de commissie-van Walsum verschijnen in een interimrapport in juli.
De curatoria van beide instellingen komen op 11 november 1968 op initiatief van Eindhoven bijeen. Curatoren
van de Hogeschool Tilburg berichten de Eindhovense
curatoren op 19 december 1968 dat de Hogeschool Til-

burg met de instelling van een commissie van overleg accoord gaat. De Hogeschool Tilburg voegt daaraan toe:
'Onzerzijds staat bij dat overleg voor ogen de wenselijkheid samen te geraken tot een universiteit voor NoordBrabant en tot het gezamenlijk verwerven van een medische faculteit voor die universiteit'. De reactie van de THE
(20 december) is misschien iets minder enthousiast: 'Wat
de doelstelling van het overleg betreft, zouden wij gaame
verwijzen naar de formulering, zoals wij die in de bespreking van 11 november zijn overeengekomen, nl.: Met het
oog op een doelmatig georganiseerd streven naar een volledig spectrum van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek in de provincie Noord-Brabant de daartoe geeigende
vormen van samenwerking te onderzoeken.'
Gedeputeerden dringen 8 januari 1969 er op aan 'dat de
curatoria van de twee hogescholen openlijk blijk geven
van hun opvattingen naar aanleiding van het rapport van
Walsum en van hun voomemen inzake samenwerking respectievelijk fusie van in het kader van een Noord-Brabantse universiteit de vestiging van een medische faculteit
in deze provincie te bereiken'. Men denkt aan een gemeenschappelijke brief aan de minister.
Tijdens een forumdiscussie op 17 januari 1969 verklaren
de rectoren, Van Trier en De Moor, dat beide steden hun
kandidatuur handhaven, maar bij vestiging in Brabant willen samenwerken. Hogeschool Tilburg-secretaris Loevendie bevestigt dat standpunt nog eens in het Tilburgse
Hogeschoolblad van januari 1969: 'Beider kandidatuur
blijft natuurlijk in stand. De nadruk zal nu echter komen te
liggen op de Brabantse kandidatuur, op de eis, dat de
medische faculteit in Brabant gevestigd moet worden. De
Brabantse factoren zullen nu het uitgangspunt vormen'.
In april 1969 verschijnt de nota van de commissaris der
koningin met betrekking tot het rapport van de commissie-van Walsum, in mei gevolgd door een nota van gedeputeerde staten. De commissaris wijst de president-curatoren in juli 1969 nogmaals schriftelijk op het belang van
een snelle beslissing inzake samenwerking dan wel fusie
van de instellingen.
Gedeputeerden sturen (in juli) een brief aan de ministerpresident waarin zij hun ongerustheid uitspreken over
persberichten ten aanzien van de vestiging van de medische faculteit te Maastricht, en wel op grond van de werkgelegenheidsproblematiek in Limburg. Maar op 16 september verschijnt de ministeriele nota, waaruit blijkt dat
dit bericht correct is.

Samenwerkingsovereenkomst TH Eindhoven
en Katholieke Hogeschool Tilburg
Toen in september 1969 besloten was dat de achtste medische faculteit te Maastricht gevestigd zou worden, verdween het elan enigszins uit de samenwerkings- of fusiebesprekingen. Maar minister Veringa had een Stichting
Klinisch Hoger Onderwijs in het vooruitzicht gesteld, die
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misschien tot een negende medische faculteit zou kunnen
uitgroeien. Bovendien was op 13 november 1969 een
amendement Tans-Masman in de Tweede Kamer aangenomen, waardoor een pro memoriepost op de begroting
voor 1970 was opgenomen betreffende 'Kosten ten
behoeve van de voorbereiding tot een ontwikkeling van de
technische rijkshogeschool Enschede tot Twentse universiteit en van de Hogeschool Tilburg en THE tot Brabantse
universiteit'.
Op 16 juni 1970 wordt een samenwerkingsovereenkomst
van kracht met een zestal hoofdpunten, namelijk
( 1) het streven naar een volledige faculteit letteren en wij sbegeerte en een volledige faculteit voor sociale en culturele wetenschappen, waarin onder andere een subfaculteit
psychologie te Tilburg;
(2) de realisatie van doctorale studierichtingen wiskunde
en natuurwetenschappen respectievelijk de oprichting van
een faculteit wis~ en natuurkunde te Eindhoven;
(3) de Hogeschool Tilburg en de THE nemen het initiatief
voor een studie om na te gaan of er in Nederland plaats is
voor een nieuw type medische opleidingen, waarin de
plaatselijke ziekenhuizen als 'teaching hospitals' zouden
fungeren. Te Eindhoven zal een centrum voor medischtechnisch onderzoek en onderwijs gesticht worden en te
Tilburg een instituut voor de planning ten behoeve van de
gezondheidszorg. Daarnaast zullen in Eindhoven en Tilburg stichtingen klinisch hoger onderwijs ontstaan, waarin
de plaatselijke ziekenhuizen hun bijdrage leveren aan de
arts-opleiding in samenwerking met bestaande medische
faculteiten.
(4) ten behoeve van de te Tilburg tot ontwikkeling te brengen studierichting econometrie en actuariele wetenschappen is een formele binding met de onderafdeling wiskunde
van de THE gewenst, waarvoor de vorm van een interfaculteit het meest voor de hand lijkt te liggen;
(5) de opleiding van bedrijfskundige ingenieurs te Eindhoven kan wellicht leiden tot een bedrijfskundige interfaculteit tussen Tilburg en Eindhoven;
( 6) onderzocht zal worden of een formele binding van de
onderafdeling W &M (die geen eigen opleiding verzorgt)
te Eindhoven met de faculteit sociale wetenschappen te
Tilburg nuttig en gewenst is.
De punten 1, 2 en 3 worden als de belangrijkste
beschouwd. Maar het geheel zal in fasen voltooid worden
en leiden tot een hechter federatief verband tussen beide
instellingen. Als er op den duur een Brabantse universiteit
zou ontstaan, moet dat overigens wel betekenen dat in
beide vestigingen een universiteitsraad, een college van
bestuur, een college van decanen, een secretaris en een
reeks centrale diensten blijven bestaan.
Het bestuur van de Hogeschool Tilburg verklaart zich
bereid, indien dat noodzakelijk zou zijn, mee te werken
aan een omvorming tot rijksinstelling. Ten behoeve van de
samenwerkingsovereenkomst wordt een uitvoeringsorgaan ingesteld.
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De Subcommissie-Medische Opleidingen
Op 16 september 1971 was een Subcommissie-Medische
Opleidingen
op
grond
van
de
samenwerkingsovereenkomst ingesteld. Behalve twee leden uit elk
der hogescholen telde de commissie twee vertegenwoordigers van het (nieuwe) Catharinaziekenhuis en een vertegenwoordiger van respectievelijk het St. Joseph Ziekenhuis te Eindhoven, het Mariaziekenhuis, het Elisabethziekenhuis en het R.K. Gasthuis te Tilburg.
Voorzitter werd de Tilburgse rector Scheffers, in de
negende vergadering opgevolgd door de Eindhovense
rector Vossers. Het secretariaat werd sinds april 1972
gevoerd door het bureau van het Samenwerkingsorgaan.
De subcommissie kwam voor het laatst bijeen in de elfde
vergadering op 7 maart 1974.
Onderwerpen van bespreking waren:
(1) de opzet van een nieuw type medische opleiding, te
beginnen met een stichting hoger klinisch onderwijs en uitlopend op de negende medische faculteit in Noord-Brabant;
(2) eventuele bijdragen aan de huisartsenopleiding;
(3) het post-academiaal medisch onderwijs;
(4) speciale bijdragen aan de medische opleidingen;
(5) het organiseren van lezingen.
Op de laatste vergadering concludeerde men echter dat de
stichting van een negende faculteit in ons land onwaarschijnlijk leek, ook al gezien de onzekerheden die toen nog
bestonden over de stichting van de achtste faculteit te
Maastricht. In de Tweede Kamer was in 197 3 eindelijk ook
gewezen op het bestaan van medische faculteiten te Aken
en Luik. Al met al meent men dater voor de subcommissie
voorlopig geen actieve taak is weggelegd en wordt besloten 'met reces' te gaan, tot er andere tijden zullen aanbreken. En daarmee ging de met zoveel elan begonnen poging
de achtste medische faculteit naar Noord-Brabant te halen
en verder voortgezet met het onderzoek naar de voorbereiding van een negende faculteit, als een nachtkaars uit.
Men krijgt de indruk dat vooral de regionale ziekenhuizen
de gangmakers van deze strijd voor een medische faculteit
zijn geweest. In 1966 waren het regionale medici die burgemeester Witte erop wezen dat een achtste medische
faculteit binnenkort in ons land nodig zou zijn. In 1968 was
het weer het regionale ziekenhuisoverleg, dit keer Eindhoven en Geldrop, dat aandrong op de stichting van een
medisch-technisch instituut , een instituut dat later 'biotechnisch centrum' genoemd zou worden.
Weliswaar dienden curatoren van de THE in mei 1970 een
verzoek bij de minister in tot stichting van een 'Medischtechnisch Instituut voor onderzoek en onderwijs' te Eindhoven, in dezelfde maand gevolgd door een verzoek van
Hogeschool Tilburg ten aanzien van de stichting van een
Instituut voor Gezondheidszorg te Tilburg, op de achtergrond stonden ziekenhuisbesturen en medici, zij het in

52

M. Groen

wisselende samenstelling. Maar op 12 november 1970
heeft men te Eindhoven nog steeds geen antwoord op de
brief van 6 mei van dat jaar ontvangen. Minister De Brauw
deelt op 9 mei 1972 mee, dat het Centrum een stichting
moet warden, maar dat daarvoor geen extra gelden uitgetrokken warden. Het idee van de opleiding van 'medisch
ingenieurs' is daarmee van de baan.
Op 13 september 1972 organiseert de Stuurgroep Centrum voor Biotechniek, onder voorzitterschap van Vossers, nog een hearing. Daarna wordt het stil om het Centrum. Wel werd de directeur van het medisch-fysisch instituut TNO te Utrecht, Bekkering, in 1969 tot buitengewoon hoogleraar aan de TH benoemd. Hij nam in 1973
ontslag, om door Beneken opgevolgd te warden. Bekkering had in 1968 geadviseerd bij de plannen van een instituut te Eindhoven. In 1987 tenslotte, richtte men een
'Gemeenschappelijke Commissie Biomedische Gezondheidstechniek' (BMGT) op, waardoor de onderwijs- en
onderzoeksactiviteiten aan de instelling op dit gebied
gebundeld zouden warden.

Samenwerkingsorgaan
Het Samenwerkingsorgaan opereerde, toen de medische
opleidingen vrijwel geheel van de baan waren, op halve
kracht verder. Wel hadden curatoren van de Hogeschool
Tilburg nog in november 1970, op het moment dat al vrijwel besloten was de achtste medische faculteit te Maastricht te vestigen, een 'Discussienota Rijksuniversiteit Brabant' gepubliceerd. Daarin kondigden zij aan de katholieke signatuur van de Hogeschool Tilburg te willen opgeven ten behoeve van een nauwere samenwerking met de
THE. Ook werd in de rectorale redes uitgesproken bij de
ingang van het studiejaar 1971/72 no gal wat aandacht aan
de samenwerkingsovereenkomst gegeven. Zo stelde de
Eindhovense rector dat de TH nu moest kiezen tussen een
samenwerking met de Hogeschool Tilburg en een samenwerking met het hoger technisch onderwijs in de regio,
zoals in de nota- Schlosser over een samenwerking tussen
WO en HBO was voorgesteld. De minister merkte echter
naar aanleiding van een rapport van het Samenwerkingsorgaan van augustus 1973 (waarin gepleit werd voor een
samenwerkingsverband in plaats van een fusie of federatie
tussen beide instellingen) op dat samenwerking geen garantie voor 'een verantwoorde eenheid van beleid en
bestuur' vormde. Bij de bespreking van het rapport werd
in de Eindhovense hogeschoolraad geconstateerd dat de
Hogeschool Tilburg teveel waarde hechtte aan de term
'universiteit'. Niettemin werd voorgesteld de Hogeschool
Tilburg in het vervolg Rijksuniversiteit Tilburg (RUT) te
noemen; de Technische Hogeschool zou 'hogeschool' blijven.
In september 1973 stelt de minister een 'Werkgroep ter
bestudering van de universitaire structuur in Noord-Brabant' in, onder voorzitterschap van de directeur-generaal

voor het WO, Leibbrandt. Het rapport van deze werkgroep ( 14 juni 1975) concludeert dat de voorkeur aan een
samenwerkingsovereenkomst gegeven moet warden en
niet aan een fusie of federatie. De werkgroep kiest voor
deze vorm onder meer vanwege het vermoeden dat de
deconfessionalisering van de Hogeschool Tilburg toch
meer moeilijkheden zal opleveren dan verwacht, maar ook
omdat bilocatie nogal wat bestuurstechnische bezwaren
met zich mee zal brengen. In juli 1977 keurde de minister
uiteindelijk een raamovereenkomst goed ten aanzien van
de samenwerking op het gebied van onderwijs en onderzoek, de diensten, het WO en HBO in de regio en het postacademisch onderwijs.
Het is duidelijk dat samenwerking, federatie of fusie tussen de Hogeschool Tilburg en THE aanvankeiijk gezien
werd als middel om de achtste medische faculteit naar Brabant te halen. Vooral in Tilburg bestond de mening dat uitbouw naar een 'volledige universiteit' slechts mogelijk was
als de Brabantse instellingen door de regering als een
geheel gezien werden. De Eindhovense rector Posthumus
had echter al in 1967 betoogd dat het denkbeeld over wat
wel en wat niet een universiteit is, niet (meer) bepaald
wordt door de aanwezigheid van bepaalde faculteiten. Dit
standpunt impliceerde bijvoorbeeld dat de Tilburgse
Hogeschool als hogeschool toestemming voor uitbreiding
met een letterenfaculteit zou kunnen krijgen. Omvorming
tot een 'universiteit' zou niet langer voorwaarde zijn. De
geschiedenis heeft Posthumus in dit opzicht gelijk gegeven, zeker als in 1985 de term 'hogeschool' nog uitsluitend
voor HBO-instellingen gereserveerd wordt en de vroegere
hogescholen het etiket 'universiteit' toegekend krijgen.
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De studentenverenigingen

G. vanHooff

Een dynamisch begin
Nog voordat in september 1957 de TH van start ging
was er al een studentenvereniging gevormd. De
plechtige oprichting van het Eindhovens Studenten
Corps (ESC) vond plaats op 3 september 1957 tijdens een bijeenkomst in het Academisch Genootschap, onder voorzitterschap van de burgemeester
van Eindhoven. Na de snelle goedkeuring van de
statuten volgde een paar weken later de eerste
bestuursverkiezing en weldra beschikte de jonge
vereniging ook over een eigen home. Het was de
voormalige villa van een steenfabrikant aan de Parklaan; zij werd verbouwd tot de societeit Ilium. Het
Eindhovens gemeentebestuur gaf van aanvang af
blijk van veel begrip voor het ontluikende studentenleven, getuige de vaststelling van het politieel
sluitingsuur op vier uur in de ochtend. Al vrijwel
direct na de oprichting van het ESC kwam er een
soort onderafdeling binnen het corps tot stand. Een
viertal studenten sloot zich aaneen in de Societas
Studiosorum Reformatorum Eindhoven (SSRE),
een vereniging op reformatorische grondslag, waarvan er reeds in de meeste universiteitssteden afdelingen bestonden. In 1963 zou hier nog een derde vereniging naast komen, Demos, opgericht door zogenoemde "nihilisten", dat wil zeggen studenten die
zich niet in het corps thuisvoelden. Naast deze algemene organisaties ontstonden nog een aantal verenigingen met een meer specifieke doelstelling,
zoals de protestantse gespreksgroep en de katholieke contactgroep Sanctus Thomas Morns (beide
opgericht in december 1957) en, in 1963, de studentenvereniging op humanistische grondslag, David
Hume. De staatkunde kreeg beoefenaars in het politiek studiegenootschap Desiderius Erasmus. Waren
aanvankelijk de meeste studenten georganiseerd in
gezelligheidsverenigingen, in de jaren zestig liep de
belangstelling danig terug. In 1968 bijvoorbeeld was
nog maar de helft van de Eindhovense studenten lid
van een gezelligheidsvereniging. Daarbij was de
betrokkenheid van de leden soms gering. Najaar
1960 bezocht 80 % van de corpsleden de societeit
niet meer.

Demos werd al gauw grater dan het ESC, dat echter
in de loop der jaren een behoorlijk deel van de Eindhovense studentenbevolking wist te blijven trekken.
Van de eerste lichting studenten was zo'n 80 %
georganiseerdinhetESC, omstreeks 1965 nogaltijd
omstreeks 70 % . In het laatstvermelde jaar telde het
corps 140 groenen en in 1970 liepen nog altijd onder
de 600 eerstejaars 150 ESC-groenen rond. Het
nieuwbakken Eindhovense corps had grote moeite
om binnen de kring van de oude gevestigde corpora
een voet aan de grond te kringen. De kidnapping
van de eerste corps-voorzitter door Delftse "groenen" mocht nog als een studentikoze grap
beschouwd warden, maar de verhoudingen werden
wat duidelijker bij de viering van het eerste lustrum,
in 1962. Op de receptie verschenen deputaties van
de corpora van Groningen en Nijmegen, van Wageningen en Tilburg. De randstedelijke Illustrissimi
verwaardigden zich nog niet om tot beneden de
rivieren af te zakken.
Binnen het ESC, evenals trouwens bij de andere studentenverenigingen, ontstonden verschillende subactiviteiten. Zo kenden zowel het corps evenals
Demos een schaak- en bridgeclub en een roeivereniging.
Het ontgroenen van de eerstejaars was, naast de ballotage van toekomstige leden, een van de kenmerkende verschillen tussen het ESC en Demos. Bij het
corps bleef het lichamelijk en geestelijk op de proef
stellen van de zogenaamde foeten oftewel eerstejaars een belangrijk deel van de inwijdingsriten.
Uiterlijk en innerlijk moesten de groenen geheel
opnieuw beginnen, wat zich manifesteerde in de
kaalgeschoren hoofden.
Het corps had hiervoor de stationskapper Den
Blanken ingeschakeld die vele uren achtereen op
een zolderkamertje met een bediende en twee -speciaal hiertoe opgeleide - zoons de elektrische tondeuse hanteerde araison van een gulden per hoofd.
Bij Demos was geen sprake van een eigenlijke ontgroening.
Het uiterlijk verschil tussen oudere- en eerstejaars
bleef daar beperkt tot het dragen van een rood strik
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dasje door de tweede groep, de "Kiemen" genaamd.
Het lichamelijk en geestelijk geweld waarmee de
ontgroening soms gepaard ging, kwam in de jaren
'60 ter diskussie, onder meer naar aanleiding van
enige dodelijke ongevallen elders. De rector magnificus te Eindhoven liet in 1963 een commissie
onderzoek doen naar uitwassen; ook het Bossche
parket was daarbij vertegenwoordigd. Deze commissie concludeerde tot een verbod van lijfelijke
ontgroeningsmethoden en tot een tuchtrechterlijke
berisping aan een student die een noviet een
gescheurd trommelvlies had bezorgd.
Een belangrijke traditie van het ESC vormde de
afsluiting van de groentijd middels een verbroederingsmaaltijd, die - om contact te houden met de
burgerij - in het stadscentrum, op straat, werd
gehouden. De band met de burgerbevolking werd
door het ESC ook nog gestimuleerd door de organisatie van een "tea" voor de hospita's, in 1960. In
1964 volgde een modeshow, waar 300 hospita's
door tien "charmante TH-secretaresses de nouveautees van een bepaald Eindhovens modemagazijn" zagen gepresenteerd. Toch bleef er een zekere
afstand tussen student en burgerij bestaan. Eindhoven ontwikkelde zich niet tot een echte studentenstad. Dit lag voor een deel aan het grote aantal thuiswonenden. In 1961 woonde bijvoorbeeld 42 % van
de ingeschrevenen thuis of was spoorstudent. Het
aantal spoorstudenten daalde daarna snel, maar een
niet onbelangrijk deel van de TH-studenten bleef
thuis wonen. Mede onder invloed van de bezuinigingen op beurzen en de daling van de gemiddelde
leeftijd van de ingeschrevenen nam tussen 1975 en
1988 bijvoorbeeld het aantal thuiswonenden toe
van 19% tot 35 % van hettotaal aantal ingeschrevenen. Daarnaast kenmerkte de gemiddelde Eindhovense student zich door een wel erg aangepast
gedrag. Bij gelegenheid van de viering van het tienjarig bestaan van de TH werd dit van diverse zijden
geconstateerd. De president van de ESM, de overkoepelende organisatie van studentenverenigingen,
verklaarde in een toespraak bij de opening van het
Auditorium dat "De image van de Eindhovense student niet verschilt van die van de willekeurige Eindhovenaar?' Burgers en studenten leefden in Eindhoven onopvallend samen naast elkaar, een soort
voorloper van de LAT-relatie.

Een algemene ruimte
Vanaf het begin bestonden er plannen om tot een
samenvoeging van de huisvesting van de studentenvereningen en algemene studentenvoorzieningen als mensa en sporthal te komen. Presidentcurator Witte was een groot voorstander van deze

"Agora"-gedachte, en mede onder zijn invloed
gafhet college van curatoren in 1960 de bouwmeester van de THE, ir. Van Embden, de opdracht een
plan te maken voor een algemene ruimte. Gedurende de onderhandelingen over de invulling van dit
plan zochten de respectievelijke studentenverenigingen en andere betrokken organisaties echter
ieder weer een eigen, apart onderkomen. De studieverenigingen -dat wil zeggen organisaties van studenten per vakgebied of afdeling, in eerste instantie
ter behartiging van de studiebelangen - en de sportfederatie stapten in 1962 uit dit overleg en gingen
ieder hun eigen weg. Nog in hetzelfde jaar kwam er
een plan tot stand voor de vestiging van een sportcomplex aan de rand van het TH-terrein. In mei
1967 werd het TH-sportcomplex officieel in gebruik
genomen. De overgebleven organisaties moesten
opnieuw de plannen in gaan vullen, waarbij aanvankelijk met name het ESC-bestuur problemen had
met het idee van een gezamenlijk onderkomen. De
afwijzing door de corpssenaat werd echter niet door
de meerderheid der leden gevolgd, waarna er een
vrij langdurige bestuurscrisis binen het corps uitbrak. In 1964 kwam er wel een mensa en een algemene ontmoetingsruimte in het lege gebouw van de
linnenfabriek van Van den Briel & Verster (nu De
Effenaar). Deze beperkte ruimte omvatte echter
niet een onderkomen voor de studentenverenigingen, zodat de plannen voor een groot nieuw gebouw
bleven bestaan. De verschillende verenigingen gingen ondertussen aan de slag om een financiele bijdrage te kunnen leveren. Zo bracht seizoensarbeid
door leden van Demos in 1966 11.000 gulden op. In
1967 waren ontwerp en begroting (4,5 miljoen gulden) zover klaar, terwijl er bijdragen van het Rijk
( 1, 7 miljoen ), Philips (7 ton) en DAF (2 ton), binnen
waren. Nog hetzelfde jaar kon tot uitvoering over
gegaan worden en zo verrees pal tegenover het
hoofdgebouw en het auditorium der TH een nieuwe
AOR, die vanwege haar massieve en grauwe uiterlijk algauw de bijnaam De Bunker verwierf. Naast
de mensa en de verschillende gezelligheidsverenigingen kregen ook andere algemene studentenvoorzienigingen als het Reductiebureau hier een
gezamelijk onderkomen.

Studentenvakbelangen
Het wetenschappelijk onderwijs kende na 1945 een
enorme groei. Het aantal studenten nam bijvoorbeeld toe van zo'n 12.600 in 1938/39 tot 41.00 in
1960/ 61en64.500 in 1965 I 66. De massale toeloop
van studenten veroorzaakte grote financiele problemen voor de rijksoverheid. Daarnaast stond het
functioneren van de universiteit binnen de samenle-
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ving aan toenemende kritiek bloat. Diverse organisaties uitten hun kritiek op de inhoud van het onderwijs en op de geringe democratie binnen de universitaire structuur. De behartiging van de positie van de
student, die met krappe studiebeurzen en een steeds
toenemend kamertekort werd geconfronteerd,
stand centraal bij de oprichting van een landelijke
studentenvakbond (SVB), in 1963.
Ook te Eindhoven werd in '63 een afdeling van de
SVB opgericht. Eerder dat jaar was de Eindhovense
Studentenmaatschappij (ESM) opgericht, die een
platform van de studenten en de studentenverenigingen wilde zijn. De ESM nam bijvoorbeeld de
exploitatie van het gezamelijk studentencafe over en
beheerde het Reductiebureau. De ESM kende
diverse vertegenwoordigende geledingen. De leden
van de zogenoemde Maatschappijkamer werden
gekozen door middel van rechtstreekse verkiezingen, waarbij alle ingeschreven studenten stemrecht hadden. De belangstelling voor deze verkiezingen was de eerste jaren vrij groat. Zo'n 50 tot
60% van de ingeschreven studenten bracht een stem
uit. De ESM kon dan ook met recht als vertegenwoordiger van het georganiseerde studentenleven
optreden. De SVB haalde bij de verkiezingen voor
de Maatschappijkamer redelijke resultaten. Maar
een meerderheid behaalde zij niet, met uitzondering
van de laatst gehouden verkiezingen voor de Maatschappijkamer, in 1969. De SVB afdeling Eindhoven kende slechts een gering aantal leden en ook
haar activiteiten waren beperkt. Bij de totstandkoming van de Voorlopige Hogeschoolraad in 1970
speelde de SVB dan ook geen rol van betekenis. Het
groepje overgebleven leden kwam in radikaler vaarwater terecht, waarna de afdeling beginjaren '70 ten
onder ging. (Zie ook Hoofdstuk 3: De ontwikkelingen te Eindhoven).
Ook in andere studentensteden nam na 1970 het
georganiseerd studentenaktiewezen in belang en
betekenis af. In 1973 waren de laatste opflakkeringen van de jaren zestig beweging in de vorm van het
massa-protest tegen de zogenaamde 1000-guldenwet, dat wil zeggen de verhoging van het collegegeld
tot fl. 1000. Ook in Eindhoven werd tegen <lit wetsvoorstel "aktie" gevoerd. Een actiegroep bezette de
centrale studentenadministratie. Maar het terugdraaien van de collegegeldverhoging tot fl. 500 deed
het protest weer snel verstommen.
Terwijl het studentenprotest eind jaren '70 landelijk
vrijwel geheel verstomd was, werd eind 1977 op de
TH een nieuwe studentenorganisatie opgericht
onder vrijwel dezelfde oude naam, de Eindhovense

Studenten Vakbond (ESVB). Een duidelijke lijn
kende deze bundeling van geengageerde studenten
aanvankelijk niet. Allerlei onderwerpen kregen de
aandacht: naast de concrete belangenbehartiging
was er ook aandacht voor de derde wereld en kernenergie. De ESVB ging zich in de jaren tachtig wat
pragmatischer opstellen. Het opkomen voor de
(financiele) belangen van de student bleef een
belangrijke zaak. Vanuit de ESVB werd het Eindhovens verzet tegen de verkorting van de studieduur en
de verzwaring van de studielast geentameerd. Daarnaast werd met name ook aandacht aan de inhoud
van het onderwijs besteed. Zo werd in 1983 de eerste universitaire vredesdag mede door de ESVB
georganiseerd en in 1984 een grate onderwijsenquete gehouden. Ook was de ESVB vertegenwoordigd in de hogeschoolraad. De meer radikale
studentenbeweging heeft echter in Eindhoven nooit
die omvang en invloed gekend als in veel andere universiteitssteden. De interesse voor maatschappelijke
problemen was bij de meer technisch georienteerde
studierichtingen over het algemeen vrij gering. De
geschiedenis van het studentenprotest te Eindhoven
vormt daarvan een extra bevestiging.

Een belangrijk deel van het studentenleven speelt zich
buiten het georganiseerde verenigingsgebeuren af, maar
ook in de societeit van het corps werd gekaart zoals op
deze foto uit 1960.
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Hoofdstuk 5
LANDELIJKE MAATREGELEN
BUREAUCRATISERING
G. Vossers

In dit hoofdstuk wordt aandacht geschonken aan een aantal universitaire ontwikkelingen die in de periode 19751985 in gang zijn gezet, voornamelijk door wetgeving of
andere maatregelen van de overheid. Deze wetten of
maatregelen hebben ontwikkelingen op gang gebracht
die het universitaire bestel in Nederland verstrekkend veranderen en men kan de geschiedenis van een universiteit
of faculteit niet begrijpen, wanneer vermelding achterwege zou blijven. Vandaar een korte beschrijving in dit
hoofdstuk.
De meeste van deze maatregelen zijn een gevolg van de
behoefte van de overheid om de uitbreiding van de universiteiten onder contrale te krijgen. Deze uitbreiding is
explosief geweest. Waren er ten tijde van de oprichting van
de Technische Hogeschool Eindhoven in 1956 totaal circa
30.000 studenten in het wetenschappelijk onderwijs, in
1985 was dit aantal gestegen tot 170.000; het aantal studenten in de technische wetenschappen graeide van 5.000
in 1956 tot 22.000 in 1985. De uitgaven van de rijksoverheid voor het wetenschappelijk onderwijs zijn navenant
toegenomen in deze periode. In 1956 werd ea. 3% van de
totale rijksbegrating uitgegeven aan het wetenschappelijk
onderwijs. In 1970 bedraeg dit aandeel 6%, zodat de technische hogeschool in de opbouwfase van dit gunstig financieel klimaat heeft kunnen prafiteren. Daarna is het snel
bergafwaarts gegaan met de financiele belangstelling van
de rijksoverheid voor het wetenschappelijk onderwijs. In
1985 was men weer terug op het peil van 1956: 3% van de
rijksbegrating, maar wel met de enorm toegenomen studentenaantallen. Dit gunstig financieel klimaat voor het
wetenschappelijk onderwijs in de zeventiger jaren kan
men ook demonstreren met het relatieve aandeel van het
wetenschappelijk onderwijs in de totale onderwijsbegroting. Dit bedraeg 10% in 1957, steeg tot 25% in 1970,
maar was tot 15% gedaald in 1985.
De kwantitatieve uitbreiding van het wetenschappelijk
onderwijs wordt met bovengenoemde cijfers geillustreerd;
Nederland heeft in dit opzicht geenszins achtergelopen bij
soortgelijke, gemdustrialiseerde samenlevingen. Vergelijkingen in OECD-verband met andere landen komen
zeker gunstig uit voor Nederland.
In kwalitatief opzicht bleek echter vooral tijdens de uitbreiding dat aan het Nederlandse universitaire stelsel een

aantal gebreken kleefden die om maatregelen vroegen. Op
onderwijskundig gebied was het belangrijkste gebrek de
relatief lange studieduur en het grate aantal uitvallers.
Reeds in de jaren '20 was dit onderwerp intensief bespraken, echter zonder enige verbetering. De Staatscomrnissie-Reinink van 1946-1949 kwam niet verder dan een
voorstel om in de wetgeving de mogelijkheid van een baccalaureaat op te nemen, hetgeen zou kunnen leiden tot
andere typen opleidingen van kortere duur. Enig voorstel
tot beperking van het aantal malen dat men examen zou
kunnen doen, was politiek in de Tweede Kamer volkomen
onbespreekbaar, zoals de Technische Hogeschool Delft
heeft ervaren in 1950.
In 1967 werd de Eindhovense rector magnificus, Posthumus, tot regeringscommissaris benoemd om voorstellen te
doen voor de herziening van de onderwijsstructuur van
het wetenschappelijk onderwijs. Deze leidden na velerlei
omwegen en perikelen tot de Wet Twee-fasenstructuur,
die in 1982 voor alle studierichtingen een cursusduur van
vier jaar voor de eerste fase vastlegde.
Een tweede kwalitatief gebrek in de Nederlandse universiteiten is het ontbreken van een afzonderlijke financiering
voor het wetenschappelijk onderzoek. Stilzwijgend werd
uitgegaan van de gedachte dat het wetenschappelijk personeel evenveel tijd aan onderwijs als aan onderzoek
besteedde, terwijl het gedeelte voor adrninistratie en
bestuur - dit gold zeker in het verleden - slechts een zeer
gering gedeelte in beslag nam. Tijdens de grate uitbreiding
van de universiteiten leidde dit ontbreken van een afzonderlijke financiering tot steeds grotere bezwaren. De
omvang van het wetenschappelijk onderzoek was niet duidelijk zichtbaar. De universitaire graei eiste vaak veel tijd
op voor het opzetten van het onderwijs. Een duidelijke
verantwoording van het onderzoek ontbrak, vooral in disciplines waar onderzoekstraditie niet aanwezig was. Daar
kwam bij dat het Nederlands bestel gekenmerkt werd door
een zeer laag percentage van zogenaamd tweede geldstraom onderzoek, dat door landelijke organen wordt
beoordeeld, gecoordineerd en toegewezen. In Nederland
werd in de periode 1970-1975 slechts 7% van het onderzoek aan de universiteiten door tweede geldstraom organisaties (voomamelijk ZWO) gefinancierd, terwijl in
omringende landen zoals Engeland, Duitsland en Belgie
percentages van 20-30% heel normaal zijn. Daardoor
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ontbrak in Nederland de zuiverende werking op de kwali- (WUB) in 1971 was de bestuurskracht al niet zo groot
teit van het onderzoek die ontstaat door wederzijdse gezien het duale stelsel van curatoren en senaat; ook daar
beoordeling van vakgenoten. De technische wetenschap- had de commissie-Reinink reeds op gewezen. Na de
pen ondervonden nog als extra bezwaar, dat hun onder- invoering was de slagvaardigheid zeker niet toegenomen,
zoek niet door ZWO kon worden gefinancierd, omdat gezien de grote nadruk op de inteme democratische prowettelijk was vastgelegd dat deze organisatie voor Zuiver cedures. De uitbreidingsgolf van 1960-197 5 eiste veel
Wetenschappelijk Onderzoek toegepast onderzoek niet aandacht en bracht niet de directe behoefte tot intensieve
mocht steunen. Intensieve discussies hebben tenslotte in coordinatie en afstemming met zich mee. Het is een
de periode 1975-1985 geleid tot een aantal veranderin- gemiste kans, dat <lit krachtige coordinatielichaam tussen
de universiteiten niet tot stand is gekomen. Ervaringen in
gen, die verderop nader worden besproken.
Een derde kwalitatief gebrek dat in deze periode naar omliggende landen zoals met de Westdeutsche Rektoren
voren komt is de geringe bestuurlijke autonomie van de Konferenz of het Committee of Vice-Chancellors and
universiteiten. De commissie-Reinink had in haar rapport Principals in het Verenigd Koninkrijk laten zien dat het wel
van 1949 een pleidooi gehouden voor grotere bestuurs- mogelijk is om een interuniversitair orgaan tot stand te
vrijheid en dus meer zelfstandigheid ten opzichte van de brengen met het gewenste gezag. In Frankrijk, met zijn
overheid, gekoppeld aan een overkoepelend interuniver- centralistisch overheidsbestuur, is het echter ook niet
sitair orgaan - in het rapport de Hoge Academische Raad gelukt.
genoemd - dat een belangrijke COOrdinerende taak ZOU In 1985 werd de Academische Raad opgeheven. Het overdienen te vervullen tussen de universiteiten onderling. leg tussen de universiteiten onderling vindt vanaf dat jaar
Door de samenstelling van de Raad en de aard van de plaats in de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse
adviezen, werd gehoopt dat <lit orgaan het volle vertrou- Universiteiten (VSNU); het is nog te vroeg om te zeggen of
zij zich tot een krachtig interuniversitair coordinawen van de gehele universitaire wereld zou genieten.
De rijksoverheid had kennelijk geen haast met de imple- tielichaam zal ontwikkelen. De adviesfunctie aan de overmentatie van de adviezen van de commissie-Reinink. Pas heid is overgenomen door de Adviesraad Hoger Onderin 1960 zijn deze adviezen in een wet opgenomen, de Wet wijs (ARHO), een klein orgaan van circa zeven leden, dat
op het Wetenschappelijk Onderwijs (WWO 1960). De het gehele terrein van het hoger onderwijs, dus zowel uniuniversiteiten kregen toen rechtspersoonlijkheid; in de versiteiten als het hoger beroepsonderwijs, moet bestrijvoorgaande hoofdstukken is er op gewezen dat de regelin- ken. Het overleg tussen ministerie en de universiteiten
gen voor de Technische Hogeschool Eindhoven die bij de wordt vanaf 1985 gevoerd in de Overlegkamer voor het
oprichting in 1956 werden getroffen, reeds vooruitliepen Wetenschappelijk Onderwijs, in principe onder voorzitop deze wet. Maar de juridische vorm van rechtspersoon- terschap van de minister van Onderwijs en Wetenschaplijkheid is niet voldoende voor autonomie. De overige pen.
instrumenten van de overheid, zoals wetgeving, voor- Een illustratie van de gebrekkige relatie tussen overheid en
schriften, jaarlijkse begrotingstoewijzing en vaststelling universiteiten kan men vinden in de ontwikkeling van een
meerjarenplannen, dienen tevens op deze vergroting van planningssysteem voor het universitaire onderwijs. Dit is
de autonomie ingesteld te worden, wil zij effect hebben. een tragi-komedie in vele bedrijven met het slot nog niet in
Dit had geenszins een hoge prioriteit bij het departement. zicht. Het begon met McKinsey-voorstellen in 1970-1973
Ook het voorgestelde overleg- en adviesorgaan kreeg bij voor een integraal planningssysteem vanuit een centralisde WWO 1960 juridische status - nu Academische Raad tisch besturingsconcept, die door de universiteiten werden
genoemd. De Raad voor het Technisch Hoger Onderwijs, afgewezen.
die bij de oprichting van de technische hogeschool werd Toen volgde in een Plannings Overleg Orgaan de ontwikingesteld voor de coordinatie van de TH Delft en de TH keling van gedetailleerde planningsmodellen door profesEindhoven, ging in 1962 op in de Commissie Technische sionele planners van zowel de instellingen als het ministeWetenschappen van de Academische Raad. Later werden rie. De verantwoordelijke bestuurders van de universiteidaaraan de Universiteit Twente, de Landbouwhogeschool ten verloren echter, evenals de politiek verantwoordelijen de ingenieursopleidingen van de Rijksuniversiteit Gro- ken van het ministerie, de greep op <lit onafhankelijk openingen toegevoegd. Het overkoepelend orgaan dat de rerend planningscircuit, zodat men het liever kwijt was.
commissie-Reinink voor ogen had is de Academische Het Plannings Overleg Orgaan werd in 1985 opgeheven.
Raad echter niet geworden. Voor effectieve coordinatie Van de planningsmodellen is overgebleven een zogeheten
tussen de instellingen client er bij de universiteiten de wil Plaatsen-Geld-model ten behoeve van de vaststelling van
tot samenwerking te zijn en moet ook de overheid daaraan de instellingsbudgetten. Daarbij wordt het aantal persodaadwerkelijk meewerken. Bovendien is de aanwezigheid neelsplaatsen aan de hand van normeringen, die voortduin ieder van de universiteiten van een topbestuur met de rend worden bijgesteld, uitgedrukt in aan het planningsnodige bestuurskracht een noodzakelijke voorwaarde jargon ontleende f.t.e.-s (full-time equivalenten). In 1985
voor het slagen van interuniversitaire coordinatie. V66r werd via een beleidsnota Hoger Onderwijs, Autonomie en
invoering van de Wet Universitaire Bestuurshervorming Kwaliteit (HOAK) een nieuw planningssysteem voorge-
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steld, gericht op versterking van de autonomie van de
instellingen en vergroting van de samenhang van het hele
hogeronderwijs. Als resultaat verscheenin 1987 het eerste
Hoger Onderwijs- en Onderzoekplan (HOOP) dat in een
tweejarige cyclus zal worden bijgesteld. Het is nog geenszins duidelijk of dit lijvig document van ruim 200 pagina's
met bijlagen van 650 pagina's zal bijdragen tot versterking
van de autonomie: het slot van HOOP, waarin gesteld
wordt dat het document is bedoeld "om onderwerpen op
de agenda van een dialoog te plaatsen" doet het ergste vrezen.
Inmiddels wilde de rijksoverheid niet wachten op de ontwikkeling van een planningssysteem. In de periode 19811990 zijn drastische bezuinigingsoperaties op het gebied
van het universitair onderwijs in gang gezet, die onder de
eufemistische code-namen Taakverdeling en Concentratie (TVC; 1981-1983) en Selectieve Krimp en Groei
(SKG; 1986-1990) bekend staan. Aan het eind van dit
hoofdstuk wordt op de TVC-operatie in het kort ingegaan
omdat ook de Technische Hogeschool Eindhoven, zij het
relatief gering, daardoor is getroffen. Deze operatie is een
van de weinige voorbeelden waar de universiteiten tot
gezamenlijke voorstellen tot bezuiniging zijn gekomen,
weliswaar afgedwongen met dreiging van het ministerie
om eigenmachtig beslissingen te nemen.
Afzonderlijk moet aandacht besteed worden aan de structuur van het wetenschappelijk corps, dat onder sterk centralistisch overheidsingrijpen vanaf 1960 heeft gestaan.
Aanzienlijke naamsveranderingen zijn aan de orde
geweest met grote persoonlijke gevolgen; de vraag is of er
uiteindelijk veel is veranderd. Bij de invoering van de
WWO 1960 werden officieel de categorieen wetenschappelijk hoofdmedewerker en wetenschappelijk
medewerker (eerste klasse en gewoon) ingevoerd, zodat
het wetenschappelijk corps bestond uit: hoogleraren, lectoren, wetenschappelijk hoofdmedewerkers, wetenschappelijk medewerkers.

schappelijk medewerkers. Eerst heeft het ministerie de
salarisschaal van de wetenschappelijk hoofdmedewerkers
bevroren. IndenotaB.U.W.P. van 1981 wordtvoorgesteld
de rangen van wetenschappelijk (hoofd)medewerkers op
te heffen en in plaats daarvan universitaire hoofddocenten
en universitaire docenten in te voeren. Verder werd het
carriere-beginsel afgeschaft en een functie- en formatiebeginsel ingevoerd: er wordt van te voren een formatie vastgesteld met omschreven functies. De aanstelling tot universitair hoofddocent zal niet meer plaatsvinden op grond
van goed functioneren, maar kan alleen gebeuren bij het
openvallen van een plaats met een welomschreven vakgebied en op grond van een sollicitatieprocedure. In de
Beleidsnota-Beiaard van 1984 is dit systeem vastgelegd en
het is betrekkelijk snel daama ingevoerd, zodat vanaf 1985
het wetenschappelijk corps bestaat uit: hoogleraren, universitair hoofddocenten, universitair docenten.
Het nieuwe systeem werkt verstarrend vergeleken met het
oude systeem, omdat vroeger alleen voor de hoogleraren
en lectoren vakgebieden te voren werden omschreven
alvorens tot aanstelling over te gaan, terwiji dit nu geldt
voor de totale groep van hoogleraren en universitair
hoofddocenten, die in omvang veel groter is. In tabel 1 zijn
de aantallen in de verschillende categorieen voor de TUE
weergegeven.
Hoogleraren Wetenschappelijk Hoofd Medewerkers I Universitair Hoofd Docent
Faculteiten TUE 1965 - 1990
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In 1980 werd bij ministerieel decreet plotseling de categorie lectoren opgeheven; zij werden ingedeeld in de categorie hoogleraren zonder hen echter het daarbij behorende
salaris toe te kennen. Er bestonden daarna twee categorieen hoogleraren, A en B, zonder duidelijke taakverschillen, maar wel met verschillende salarisschalen. A is een
afkorting voor "arm" zegt men wel, Bis de oorspronkelijke
categorie hoogleraren van v66r de opheffing van de categorie lectoren. Voor de wetenschappelijk medewerkers
was een carriere-beginsel vastgelegd; dat wil zeggen, bij
goed functioneren kon men verwachten tot wetenschappelijk hoofdmedewerker bevorderd te worden.
In de jaren '80 was de groei uit het universitaire systeem;
de arbeidsmarkt verstarde en er was weinig uitstroom,
zodat de categorie wetenschappelijk hoofdmedewerkers
in omvang toenam in vergelijking met die van de weten-
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Men kan in het nieuwe systeem ook een verkapte rangsverlaging zien. Wanneer het aan het ministerie zou liggen,
mogen in de toekomst 30% van de hoogleraren gehonoreerd worden volgens de schaal B. Het merendeel van de
hoogleraren zal dan in de toekomst gehonoreerd worden
als de vroegere lectoren en de universitair hoofddocenten
als de vroegere wetenschappelijk hoofdmedewerkers.
Indien tevens de pakketvergelijking van de overheidssalarissen van de laatste jaren in rekening wordt gebracht,
waaruit blijkt dat de hogere functionarissen in overheidsdienst tot boven de 30% netto besteedbaar inkomen achterblijven bij het particulier bedrijfsleven, dan moet men
vaststellen dat sinds het eind van de jaren zestig de primaire arbeidsvoorwaarden bij de universiteiten sterk zijn
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gedaald. Voor een technische universiteit, die zijn staf ook
uit het bedrijfsleven moet kunnen recruteren, gaat dit een
emstig probleem vormen. In ieder geval heeft de abrupte
invoering van de nieuwe rangenstelsels zonder overgangsregeling tot een emstige verstoring van de onderlinge verhoudingen geleid. Ackermans gaat hier in het volgende
hoofdstuk nader op in.
Als laatste van de grote landelijke maatregelen op het
gebied van het universitair onderwijs zou behandeld moeten worden de introductie van maatregelen ter financiering van de studiekosten in 1986. Hierbij verdwijnt de kinderbijslag voor de groep van 18 jaar en ouder en maakt
plaats voor een basisbeurs voor iedereen. Dit valt echter
buiten het kader van de geschiedschrijving van de Technische Universiteit Eindhoven, maar het zal grote invloed op
het universitaire bestel uitoefenen, vooral nu na enkele
jaren blijkt dat aanzienlijke beperkingen in de omvang van
het stelsel wenselijk zijn en er overwogen wordt de
inschrijvingsduur voor de eerste fase studenten tot vijf jaar
te beperken.
De bovengenoemde landelijke maatregelen hebben tot
een taakverzwaring van de universiteiten geleid. Introductie van de voorwaardelijke financiering, de wispelturige
ontwikkeling van de planning, uitvoerige verslaglegging
op het gebied van onderwijs en onderzoek eisen aanzienlijke inspanning. Dit kan met illustreren op het niveau van
het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, waar in
de periode 1975-1985 het aantal personeelsleden met
17% toenam. Binnen de instellingen vereist de communicatie tussen de bestuursorganen (college van bestuur met
universiteitsraad; college van bestuur en college van decanen met faculteiten; Faculteitsbestuur met vakgroepen
etc.) een explicitering van te voeren beleid door middel
van uitvoerige nota's en brieven. Het bureaucratisch
karakter binnen de universiteiten zelf is daarom aanzienlijk toegenomen. Men ziet dit aan de toename van de
omvang van de stafafdelingen, waarvoor in de periode
1970-1985 getallen van 50-70% worden genoemd.
Terecht klaagt men over de toegenomen bureaucratisering
van de universiteit, als respons op het gecentraliseerde,
gedetailleerde overheidsbeleid. Vermindering van de
overheidsbemoeienis is nog niet zichtbaar, ondanks vrome
woorden over het besturen op afstand. Op zijn minst voorbarig, en in ieder geval getuigend van een bestuurlijk
cynisme, is de door het ministerie bij de eerder genoemde
operatie-"Selectieve Krimp en Groei" aan de instelling
opgelegde "ont-bureaucratiseringskorting".

Twee-fasenstructuur wetenschappelijk
onderwijs
De suggestie van de commissie-Reinink in 1949 om tot
andere typen opleidingen van kortere duur te komen, en
daartoe de mogelijkheid van een baccalaureaat in te voe-

ren, werd uiteindelijk in de WWO 1960 opgenomen. Het
enthousiasme was echter niet groot bij de verschillende
studierichtingen om daartoe over te gaan: alleen de Technische Hogeschool Twente heeft bij de oprichting in 1964
gekozen voor de mogelijkheid van een baccalaureaat in de
technische studierichtingen, maar de belangstelling van de
studenten verdween in de loop der jaren. Voor de Technische Hogeschool Eindhoven is de instelling van een baccalaureaat prematuur zolang niet duidelijk vaststaat welke
functies voor de aldus gediplomeerden open staan, zo antwoordde de senaat op het advies van de Commissie Spreiding Hoger Onderwijs in 1961 om ondermeer in Eindhoven een proef te nemen met een baccalaureaatsopleiding.
Ondertussen gafminister J. Cals van Onderwijs, Kunsten
en Wetenschappen in 1963 uiting aan zijn onvrede over de
lange studieduur. In een brief aan de Academische Raad,
ook wel genoemd "het testament van Cals", suggereerde
hij dat een studieduur voor het doctoraal examen op maximum vijf jaar zou moeten worden gesteld, dat een algemene invoering van een propaedeutisch examen als selectie op geschiktheid voor de gekozen studie ingevoerd zou
moeten worden en dat een baccalaureaat als vervanging
van het kandidaatsexamen zou moeten worden ingesteld.
De Academische Raad deed er lang over om tot een antwoord te komen. Pas in 1967 deelde de Raad mee in grote
lijnen met de ideeen van Cals in te stemmen, maar verheelde niet dat de raadpleging van de secties van de Raad,
waar de studierichtingen en faculteiten overleg voeren,
had laten zien dat het merendeel er tegen was en de oorspronkelijke structuur wenste te handhaven.
Inmiddels was in april 1967 de nieuwe regering-De Jong
aangetreden, met Veringa als minister van Onderwijs en
Wetenschappen. Hij wilde op korte termijn wetgeving
voorbereiden voor de herstructurering van het universitair
onderwijs en in de Troonrede van 1967 werd aangekondigd dat een nota hierover zo mogelijk nog in de loop van
het zittingsjaar bij de Staten-Generaal zou worden ingediend. Ter voorbereiding werd Posthumus op 2 november
1967 tot regeringscommissaris voor het wetenschappelijk
onderwijs benoemd, met de taak de ministers van Onderwijs en Wetenschappen en van Landbouw en Visserij de
nodige bijstand te verlenen.
Posthumus behoorde in Eindhoven bij de groep hoogleraren Dorgelo, Van der Leeden, Niesten, Seidel en Zwikker,
die een grote onderwijservaring, hetzij uit de TH Delft,
hetzij uit de TH Bandung, meebrachten bij de vormgeving
van het eerste onderwijsprogramma van de technische
hogeschool. Daarom was hier ook reeds een eenjarige propaedeutische cursus ingesteld. Aan de persoonlijke begeleiding van de studenten werd veel aandacht besteed, terwijl door het afnemen van tussentijdse tentamens de
voortgang van de studie werd gestimuleerd en gecontroleerd. Aan het aantal college-men voor de gehele opleiding werd een grenswaarde gesteld, het aantal werkweken
per studiejaar werd zo hoog mogelijk opgevoerd. Aanvan-
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kelijk leek het numerieke rendement van het onderwijs bij
de TH Eindhoven daardoor gunstig af te steken bij dat van
de andere instellingen, maar in zijn rectorale rede bij de
opening van het academisch jaar in 1963 moest Posthumus constateren: "De uitkomsten zijn niet wezenlijk veranderd. Men krijgt soms de indruk dat genomen maatregelen averechtse uitwerking hebben?'
Posthumus was in 1926 als leraar scheikunde naar het
toenmalige Nederlands-Indie gegaan, en had daar v66r de
oorlog als rector van het Christelijk Lyceum te Bandung en
na de oorlog als hoogleraar aan de TH Bandung en decaan
van de Universiteit van Indonesia een grote onderwijservaring opgedaan. Uit die tijd dateert de eerste "wet van
Posthumus": "Elke beoordelaar laat, onafhankelijk van de
te beoordelen groep, een in de tijd constant percentage
zakken". Vanuit Eindhoven was hij ook snel betrokken
geraakt bij het algemene Nederlandse onderwijsbeleid,
eerst als vice-voorzitter van de Onderwijsraad, en van
1964 tot 1969 als voorzitter van die raad. In 1961 had hij,
na het overlijden van de eerste rector magnificus, Dorgelo,
het rectoraat overgenomen. Op zijn instigatie is de eerste
groep Onderwijsresearch aan een Nederlandse universiteit opgericht, en werd bij het tweede lustrum van de technische hogeschool in 1966 het eerste Nationale Congres
"Onderzoek van Wetenschappelijk Onderwijs" in Eindhoven gehouden. In september 1967 was Posthumus aan
een derde ambtstermijn als rector tot september 1969
begonnen. Naar zijn mening was de benoeming tot regeringscommissaris goed te combineren met het rectoraat
maar de senaat van de hogeschool vreesde dat moeilijkheden zouden kunnen ontstaan indien de voorstellen van de
regeringscommissaris niet zouden stroken met de inzichten van de senaat, die Posthumus qualitate qua als rector
voorzat. Daarom heeft Posthumus voortijdig het rectoraat
in september 1968 overgedragen aan Van Trier.
Posthumus is voortvarend te werk gegaan. In het najaar
van 1968 verscheen zijn eerste discussienota "De universiteit, doelstellingen en structuren", en in 1969 en 1970 twee
vervolgnota's.
De eerste discussienota geeft een voortreffelijke analyse
van de universitaire problemen, en gaat veel verder dan de
oorspronkelijke vraag van de minister. In de vervolgnota's
gaat hij op de discussiebijdragen in. De uiteindelijke voorstellen kunnen als volgt worden samengevat:
- voor alle studierichtingen dient een eerste fase te komen
met een cursusduur van vier jaar, af te sluiten met een doctoraal examen. In uitzonderingsgevallen is een langere
cursusduur mogelijk, met name indien door buitenlandse
voorbeelden kan worden aangetoond dat daar een cursusduur langer dan vier jaar geldt;
- de inschrijvingsduur van de student voor het volgen van
de studie van vier jaar bedraagt maximaal zes jaar;
- alle studierichtingen moeten een propaedeutisch examen
invoeren met een orienterend, verwijzend en selectief
karakter;
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- in een tweede fase vindt voortgezette opleiding tot
wetenschappelijk onderzoeker plaats, af te sluiten met een
promotie; ook de voorbereiding op een beroep (arts,
leraar etc.) hoort in deze tweede fase, maar ook andere
opleidingen, zij het beperkt, worden niet uitgesloten;
- alle studierichtingen dienen een uitvoerige herprogrammering te ondergaan.
De nota's van Posthumus kregen weinig serieuze aandacht
in de universitaire wereld. In de discussienota's is Posthumus uitvoerig ingegaan op de kritiek van de studenten en
de toenmalige "kritische universiteit" in de verwachting
dat een dialoog mogelijk was. De wijziging van de
bestuursstructuur kreeg echter voorrang. Posthumus heeft
nog wel de indiening in 1971 van een wetsontwerp op basis
van zijn voorstellen meegemaakt, maar niet meer de uiteindelijke behandeling: hij overleed in september 1972.
Door allerlei kabinetscrisissen vond pas in 1975 de definitieve behandeling van het wetsvoorstel plaats. Met name
was het parlement van mening dat een strakke regeling van
een uniforme cursusduur van vier jaar niet aanvaardbaar
was. De duur zou per studierichting kunnen worden vastgesteld; uitgangspunt was vier jaar, maar met een gedegen
argumentatie, waarvoor richtlijnen zouden verschijnen,
kon de wettelijk vastgelegde maximale cursusduur van vijf
jaar worden verleend.
Wat verwacht kon worden, geschiedde ook daadwerkelijk
in de volgende jaren: bijna alle studierichtingen opteerden
voor de langere cursusduur, ook de technische studierichtingen. Zij hadden het in dit opzicht betrekkelijk gemakkelijk omdat de vergelijking met het buitenland duidelijk
aangaf dat een vierjarige cursusduur in de ingenieursopleidingen in Europa weinig voorkwam. In mei 1977
bereikten de voorstellen de minister, die volgens de bij de
wet vastgelegde toetsingsprocedure de voorstellen aan de
Onderwijsraad voorlegde. Deze kon weinig anders doen
dan goedkeuren, omdat de wet slechts marginale maar
geen inhoudelijke toetsing toestond. Pais, die als minister
van Onderwijs en Wetenschappen in december 1977 was
aangetreden, vond de voorstellen te duur; het bezuinigingsmotief beg on nu veel duidelijker door te klinken dan
eerder. Hij diende een uitstelwet in, die de invoering van
de wet twee jaar opschortte tot 1 september 1980. Inmiddels publiceerde hij in maart 1979 een nota "Twee-fasenstructuur Wetenschappelijk Onderwijs", metals belangrijkste wijzigingen:
- uniforme cursusduur van vier jaar voor de eerste fase;
- de tweede-fase-opleidingen worden beperkt tot de traditioneel reeds vastgelegde tweejarige medische opleidingen
en een een- tot tweejarige onderzoekers-, ontwerpers- en
lerarenopleidingen. Mogelijke andere beroepsopleidingen worden niet uitgesloten, maar dienen nader in
het Academisch Statuut te worden vastgelegd.
Binnen een jaar volgde een formeel wetsvoorstel, dat nu
snel en praktisch zonder amendementen door de beide
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Kamers werd aangenomen. Op 1september1982 moest
de nieuwe structuur ingaan. Op korte termijn moest nu
voor de tweede maal door de faculteiten een herprogrammering worden uitgevoerd. In de Faculteitshoofdstukken in dit boek kan men vinden hoe de Technische
Hogeschool Eindhoven de herprogrammering van de eerste fase uitvoerde. De animo was gering, na de ervaring
met de eerste herprogrammering in 1976. Toch gingen alle
nieuwe eerste-faseprogramma's op 1september1982 van
start. Daarmede kwam een eind aan een 15-jarige discussie over de eerste fase. Het resultaat was zeker niet in overeenstemming met de aanvankelijke bedoeling - in plaats
van grotere diversificatie was een strakke uniformering
van vier jaar ontstaan voor alle studierichtingen. De verzuchting van Posthumus bij zijn rectorale rede van 1963 is
zeker ook nu van toepassing: "Men krijgt soms de indruk
dat genomen maatregelen averechtse uitwerking hebben".
In september 1982 begonnen de eerste studenten aan de
nieuwe eerste-fase-opleidingen; het was voor iedereen
nog geheel onduidelijk hoe de tweede fase er uit zou zien.
De wet van 1980 had wel in principe de mogelijkheden
aangegeven, maar de uitwerking moest nog komen. Deze
uitwerking was gekoppeld aan een bekostigingsartikel,
waarin vastgesteld werd dat de tweede fase afzonderlijk
zou worden gefinancierd, waarbij allerlei gezichtspunten
zoals belangstelling van studenten, maatschappelijke
behoefte, universitaire capaciteit en regionale spreiding,
een rol zouden kunnen spelen. De Beleidsnota-Beiaard
van 1984 gaf enige verduidelijking. De nota kreeg deze
naam naar aanleiding van een opdeling in vier delen - een
deel is reeds eerder ter sprake gebracht bij de verandering
van de structuur van het wetenschappelijk corps. Het cijfer
vier had kennelijk via de vier Heemskinderen de schrijvers
van de nota gebracht op het legendarische ros Beiaard uit
de Middeleeuwen, dat wonderbaarlijke daden verrichtte.
Overigens zaaide het 66k dood en verderf.. .. De drie
andere delen van de nota zijn van belang voor de tweedefase-opleidingen. De nota komt er in wezen op neer dat de
minister niet voldoende geld ter beschikking kon stellen
voor de uitvoering van de wetsbepaling van de tweede
fase. Het wordt nog niet zo duidelijk gezegd in de nota zelf,
maar het blijkt wel uit het eerste Hoger Onderwijs- en
Onderzoekplan (HOOP) van 1987. Ook kon het niet duidelijk gezegd worden om niet in strijd te komen met de wet
van 1980. Daarom staat in de Nota-Beiaard een aantal
ingewikkelde redeneringen, die neerkomen op het volgende:
- deelnemers in tweede fase opleidingen zijn niet meer studenten, zoals in het oorspronkelijk plan, maar (tijdelijke)
medewerkers (assistenten in opleiding, AIO's);
- beroepsopleidingen worden niet meer door de overheid
gefinancierd, met uitzondering van de medische sector
en de lerarenopleidingen.
Pas later werd het de instellingen duidelijk dat er niet een
extra financiering voor de AIO's zou komen maar dat men

ruimte binnen het eigen personeelsbudget moest vrijmaken. Tevens werd toen steeds sterker de verdeling van de
AIO's in het kader van de taakverdeling en concentratie
betrokken, die, zoals reeds eerder opgemerkt, als een
bezuiningsoperatie moet worden gezien. Ook werd later
duidelijk dat de honorering van de AIO's niet als een volwaardig tijdelijk personeelslid plaats kon vinden, maar dat
daarop flink werd gekort. De indruk is terecht dat zij als
personeelslid aanzienlijk onderbetaald worden, terwijl
hetzelfde bedrag als student via de Studiefinanciering psychologisch een geheel andere indruk gemaakt zou hebben.
De Beiaard-nota en het geschipper daarna van het ministerie, heeft het ontstaan van een systeem van tweede-faseopleidingen in ernstige mate belemmerd en misschien wel
onmogelijk gemaakt. Met betrekkelijk geringe extra middelen en een welomschreven beleidskader had men de
instellingen kunnen stimuleren volwaardige tweede-faseopleidingen op te zetten, waarbij dan een veel grotere
bereidheid zou zijn ontstaan om de inrichting van de 'eerste-fase-opleiding af te stemmen op nog te bieden mogelijkheden in de tweede fase. Daardoor ziet het er naar uit
dat uiteindelijk van de twee-fasenstructuur alleen de eerste fase overblijft. Moet achter de naamgeving van de nota
naar het ros Beiaard wellicht toch een verborgen agenda
worden gezocht? Misschien is het nog te vroeg thans deze
conclusie te trekken. In het volgende hoofdstuk zal worden geschetst hoe de Technische Universiteit Eindhoven
eraan werkt om tot tweede-fase-opleidingen te komen, in
het bijzonder van een serie ontwerpersopleidingen. De
lerarenopleidingen hebben echter ernstig te lijden gehad
van ondermeer dit overheidsbeleid. Het hoofdstuk over
de Faculteit Wiskunde en Informatica laat dit voor de wiskundeleraren zien; ook de belangstelling voor de lerarenopleiding natuurkunde loopt aanzienlijk terug.

Voorwaardelijke financiering (VF)
Vele nota's zijn aan de invoering in 1983 van de Voorwaardelijke Financiering (VF) van het universitair onderzoek
voorafgegaan - het schijnt niet anders te kunnen in de universitaire wereld. Uitgangspunt in deze discussie vormen
de vier doelstellingen die in de Nota Wetenschapsbeleid
van 1974 waren omschreven:
- afstemmen van het universitaire onderzoek op de prioriteiten van de samenleving;
- bevordering van de kwaliteit;
- bevorderen van de doelmatigheid;
- democratisering.
De eerste en de vierde doelstelling ademen duidelijk de
geest van de jaren zeventig uit. Met de tweede en de derde
doelstelling stemde iedereen in; er was reden om de kwaliteit en de doelmatigheid te bevorderen. In een werkgroep
(R.W.0.-overleg), ingesteld door de staatssecretaris van
Onderwijs en Wetenschappen, Klein, is van 1975-1978

Landelijke maatregelen - bureaucratisering

gediscussieerd over een nadere uitwerking. Deelnemers
waren gezocht uit de verschillende groeperingen, die nauw
betrokken waren bij de formulering en de uitvoering van
het onderzoeksbeleid aan de universiteiten - het ministerie
van Onderwijs en Wetenschappen, Directoraat-Generaal
van Wetenschapsbeleid, ministerie van Landbouw en Visserij, ZWO, Academische Raad en KNAW.
De eerste geldstroom in Nederland was zeer veel groter
dan de tweede geldstroom. Over de wijze waarop de kwaliteit en doelmatigheid bevorderd zou kunnen worden,
heerste groot verschil van mening tussen de verschillende
groeperingen. Sommige vonden een vergroting van de
tweede geldstroom de beste methode; andere betrokkenen meenden dat een aanzienlijke aanpassing van de
tweede geldstroomorganisatie noodzak:elijk was. De
invoering van een onderzoeksfinanciering aan de universiteiten waarvan de omvang losgekoppeld was van de studentenaantallen, werd via het in die jaren zeer actieve
Planningsoverleg bepleit. De werkgroep kwam tenslotte
in 1978 in een eindrapport met een ingewikkelde structuur
van overleg en coordinatie tussen werkgemeenschappen,
secties en adviesraden.
In de Beleidsnota Universitair Onderzoek (B.U.O.Z.nota) van 1979 stelt minister Pais tenslotte voor om een
financieringsstroom in de eerste geldstroom naar de universiteiten in te stellen (in het planningsjargon: het B-deel
van het Plaatsen-Geld-model), waaruit onderzoek wordt
betaald op grond van een overeengekomen taakstelling,
die in meerjaren afspraken en het algemeen financieel
schema wordt vastgelegd. De omvang van deze stroom zal
onafhankelijk van de aantallen studenten zijn. Dit onderzoek zal onderworpen worden aan periodieke beoordelingen en de uitkomsten daarvan zullen tot reallocatie van
middelen tussen de universiteiten kunnen leiden. Op deze
wijze hoopt men dat:
- het universitaire onderzoek duidelijk zichtbaar wordt;
- formulering en beoordeling van onderzoeksplannen
worden bevorderd;
- verantwoordingsplicht van onderzoeker en universiteit
tot zijn recht komt;
- doelmatig gebruik van middelen door programmering
en taakverdeling wordt bevorderd;
- maatschappelijke bei:nvloeding bij de themakeuze wordt
vergroot.
Deze financieringsstroom is geen extra stroom geld, maar
het is een oormerkingvan een deel van de normale rijksbijdrage aan de universiteiten. Jaarlijks zou deze stroom met
circa 5% moeten groeien, zodat aan het eind van tienjaar
het grootste gedeelte van het universitair onderzoek via
deze Voorwaardelijke Financiering zou lopen.
Het parlement gaat in 1981 akkoord met deze voorstellen
enhetsysteem wordtin 1983 ingevoerd, naarvelermening
veel te overhaast. De universiteiten hebben behoefte om
het B-deel sneller in te vullen dan was voorzien, omdat er
enige bescherming tegen plotselinge bezuinigingen van
werd verwacht. Vele aanpassingen blijken in de loop der
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jaren nodig met betrekking tot de beoordelingsmethoden,
de keuze van de beoordelaars, de omvang van de projecten, de wijze van beschrijving van de projecten en het reallocatiemechanisme. Zo is bijvoorbeeld de beoordeling
vooraf van opgestelde plannen gewijzigd in beoordeling
achteraf van resultaten; ook vindt geen reallocatie tussen
universiteiten, maar uitsluitend binnen een universiteit
plaats.
Het belangrijkste negatieve effect van het VF-systeem is
dat het conserverend werkt. Risico-dragend onderzoek is
veel te riskant om aan te melden. Een onvoorstelbare
bureaucratie is het gevolg. De neiging neemt toe om resultaten van onderzoek uitsluitend kwantitatief te beoordelen: aantallen publicaties, octrooien, annotaties etc.; wat
kunnen bureaucraten anders doen?
Positief heeft zeker gewerkt dat er een grotere aandacht
aan het formuleren van onderzoeksplannen door vakgroepen wordt besteed en dat de universiteiten grotere aandacht aan het onderzoek zijn gaan geven. Ernstig betwijfeld moet worden of de oorspronkelijke verwachtingen
zijn gerealiseerd ten aanzien van programmering, taakverdeling en maatschappelijke bei:nvloeding. Maar waren die
wellicht te hoogdravend?

Taakverdeling en concentratie (TVC)
In 1981 constatecrt minister Van Kemenade.dat de financiele middelen ontoereikend zijn om het tot dan gevoerde
beleid voort te zetten, en dat beslissingen over taakverdeling en concentratie tussen de universiteiten nodig worden, die tot een aanzienlijke vermindering van kosten zou
moeten leiden. In het planningscircuit wordt een Adviesgroep Planning ingesteld die procedures en criteria ontwikkelt, alsmede verschillende modellen voor aanpak van
een dergelijke operatie taakverdeling en concentratie. In
1982 brengt de minister een beleidsnota uit, met als
belangrijkste randvoorwaarde dat een bezuiniging van
260 miljoen, te bereiken in een aantal stappen, in 1987 zou
moeten worden gerealiseerd. Dit komt ruwweg overeen
met een reductie in de personeelsbegroting van ea. 10%.
Tevens wordt aangegeven dat de instellingen in de Randstad meer moeten bezuinigen dan de instellingen in andere
regio's en dat de kleinste instellingen relatief moeten worden ontzien. De universiteiten vormen daartoe een taakverdelingscommissie wetenschappelijk onderwijs (TVC)
waarin ieder college van bestuur een lid afvaardigt. In
maart 1983 komt deze commissie met een eindrapport,
dat aan de gevraagde randvoorwaarde voldoet. Voor de
Technische Universiteit Eindhoven is inderdaad een
geringere bezuiniging voorzien dan voor de universiteiten
in de Randstad en komt de bezuiniging neer op ea. 5%. In
het bijzonder de faculteiten Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen, Bouwkunde en Elektrotechniek worden het sterkst getroffen; in de respectievelijke faculteitshoofdstukken wordt daarop nader ingegaan.
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Het college van bestuur tijdens een hearing over de TVC-operatie.

De uiteindelijke voorstellen van de minister gaan verder
dan de genoemde bezuinigingen, omdat hij extra geld wil
gebruiken voor vernieuwingen. Hierop wordt in <lit overzicht niet ingegaan, omdat Eindhoven daarvan niet heeft
geprofiteerd.
Weliswaar heeft deze TVC-operatie laten zien dat de universiteiten collectief tot een aanvaardbaar voorstel tot
taakverdeling kunnen komen, wat een bewijs van versterkte bestuurskracht is. Anderzijds heeft de minister van
de gelegenheid gebruik gemaakt om in een aanvullende
wetgeving een aantal bevoegdheden aan zich te trekken,
die juist de autonomie van de universiteiten verzwakken.
Het debat over centralisatie tegenover decentralisatie is in
Nederland hiermee geenszins ten einde.
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College van Bestuur

Sinds 1971 kent elke universiteit een college van
bestuur, dat belast is met het dagelijks bestuur van
de universiteit. Het bestaat uit vijf (na 1986 uit drie
leden). Een ervan is de voorzitter. De rector magnificus is uit hoofde van zijn functie lid van het college.
De TUE heeft de volgende leden van het college van
bestuur gekend:

K. Kooy voorzitter
J.R. van Eerde
G.D. Rieck
H.G.J. de Wilt
W.J.M. Senden
C.E. Mulders
M. Verduin
H.J. ter Heege voorzitter
J. Nijman
A. C.J. de Leeuw
D .A. de Vries
W.A. Verreck
C. de Beer
C.P.M. Pijnen

1971 - 76
1971 - 74
1971 - 74
1971 - 72
1972 - 75
1974 - 78
1975 - 78
1976 1978 - 88
1978 - 81
1978 - 82
1981 - 86
1983 - 86
1988 - 91
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Hoofdstuk 6
EIGEN WEGEN ZOEKEND
DE PERIODE 1985-1989
S. T.M. Ackermans

In het begin van de jaren tachtig hoorde men af en toe de
volgende redenering: "Kijk de universiteit bestaat nu zo'n
900 jaar en is in haar geschiedenis minder dan andere
maatschappelijke instellingen, als kerk en staat, van haar
oorspronkelijke positie afgeweken; ze zal de WUB en de
plannen uit Beijaard ook wel overleven?' Typisch een redenering waarmee men zichzelf moed inspreekt. De lezer
heeft in het vorige hoofdstuk de veelheid van diep ingrijpende overheidsmaatregelen gezien. Binnen de universiteit groeide de twijfel aan hun doelmatigheid; inderdaad
markeert 1985 een dieptepunt in het geloof dat de overheid sturing aan Academia kan geven. Teveel was er in
korte tijd gebeurd. Aan de voorwaardelijke financiering
heeft men moeten wennen omdat een onderzoekvoomemen niet met dezelfde wetenschappelijke nauwgezetheid
beschreven kan worden als reeds verkregen resultaten.
Ook heeft het velen moeite gekost over hun wetenschappelijk werk als vaststaand te formuleren wat ( nog) dubieus
was. De nieuwe vierjarige cursusduur, ingevoerd met veronachtzaming van praktisch unanieme adviezen van degenen die haar moesten realiseren, blijkt geen succes. De
gespannen aandacht, besteed aan de studentenlichting
1982, die toen tot een goed P-rendement leidde, is verslapt. De "taakverdeling en concentratie" -operatie had
vooral bij Bouwkunde tot afbraak van onderzoekposities

Ook studenten protesteren tegen de voortdurende bezuinigingen.

en persoonlijk leed van onderzoekers geleid. Tenslotte
was de meest demotiverende van alle Haagse en Zoeter-

meerse maatregelen net achter de rug: de uitvoering van
de beleidsnota universitair wetenschappelijk personeel,
BUWP, die een nieuw, mooi-klinkend, rangenstelsel
invoerde. Maar de invoering van dit stelsel dwong stafleden te solliciteren om het werk dat ze al jaren verrichtten,
te kunnen blijven doen. Voortdurende beknibbelingen,
relatief verslechterende honorering en een overmaat aan
Zoetermeerse bureaucratie maakten de sfeer niet beter.
Spontaan groeide toen het inzicht zowel op de werkvloer
als aan de top dat onze instelling aiieen dan goed onderwij s
en onderzoek zou kunnen blijven leveren in een aangenaam werkklimaat voor staf en studenten, indien zoveel
mogelijk een eigen koers zou worden gevaren.
Het zoeken naar eigen wegen is de rode draad door de
laatste vijf jaar TUE-geschiedenis; het is het thema van dit
hoofdstuk.

"Top" en "bottom"
Het vinden van een eigen weg vraagt om een zuivere
balans tussen strevingen van het bestuur en initiatieven
van de vakgroepen. Beleid, uitgezet van bovenaf, dat op
de werkvloer niet begrepen of niet gewenst wordt, is
gedoemd te mislukken. Solo-acties van vakgroepen of
individuele docenten dragen alleen bij aan de koers van de
instelling als ze in een groter kader passen. In een professionele organisatie als een universiteit is er altijd een spanning tussen management en professie: uiteindelijk zijn
alleen de docenten en de onderzoekers in staat bereikbare
doelstellingen te bedenken en is alleen het topbestuur bij
machte ze vast te stellen.
De periode van het zoeken naar het eigen gezicht is tevens
een tijdvak geweest van betere afstemming tussen instellingsstandpunten en faculteitsplannen, van een nieuw
evenwicht tussen centrale en decentrale taken en verantwoordelijkheden, van convergentie van de inzichten bij
bestuurders en uitvoerders, of in het heersende jargon aan
de "top" en op de "bottom".
Kijken we naar twee voorbeelden. Het eerste is de samenwerking met het Hoger Beroepsonderwijs, in het bijzonder met de HTS-en. In rectorale redes is een versterkte
samenwerking zeer gepropageerd; op bestuursniveau is er
goed overleg met de Hogeschool Eindhoven en met de zes
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zuidelijke HTS-en. Maar aan de basis is het idee van intensieve samenwerking slechts hier en daar, met name bij
Bedrijfskunde en Werktuigbouwkunde, tot leven gekomen. Het gevolg is dat er veel minder gebeurd is dan
bespraken en dat bijvoorbeeld een doelstelling om alle
onderwijstaken die doelmatiger in samenwerking vervuld
kunnen warden, ook samen te verrichten, niet realiseerbaar bleek. Zander inzet van de docenten kan het antwoord op de vraag welk:e taken dat dan zouden zijn,
immers niet gezocht warden. Het tweede voorbeeld is de
samenwerking met TNO. Over het nut van zo'n samenwerking waren het bestuur en de betreffende hoogleraren
het volstrekt eens en twee nieuwe gezamenlijke TUETNO ondernemingen kwamen snel tot grate bloei: het
instituut voor Informatie Technologie voor Praductieautomatisering, ITP, en het centrum voor Technische Keramiek. (De bijna tien jaar oude samenwerking met de Technisch-Physische Dienst TNO bleef gezond en vruchtbaar).

Docenten en Studenten
Thans zijn docenten werkzaam bij de universiteit, studenten zijn daar ingeschreven. Vroeger, zeker tot aan de laatste wereldoorlog, was dat anders: toen bestond de "universitas studiosorum et prafessorum" hoogleraren en studenten vormden samen de universiteit; zij waren de universiteit. Organisatorische veranderingen na de tweede
wereldoorlog, gaven de universiteit geleidelijk aan een
bedrijfsachtige structuur met een directie, diensten,
docenten als werknemers en studenten als leerlingen, alles
vastgelegd in een veelheid van wetten en regels. Het vinden van een eigen gezicht is in deze structuur moeilijk
omdat er een belangentegenstelling gevoeld wordt tussen
kleinere eenheden, waarmee men zich identificeert en de
TUE die slechts voor de voorzieningen moet zorgen. Zo is
er maar weinig "discipline de corps" bij de docenten; men
beweegt zich liefst op het terrein van zijn eigen vakgraep
(waar boeiend en belangrijk werk te over is, dat wel) en het
is heel moeilijk mensen te vinden die op instellingsniveau
verantwoordelijkheid willen dragen. Aan een eigen TUEprafiel dragen studenten, jammer genoeg, maar weinig bij
omdat er door velen van hen strijdigheid tussen het belang
van de eigen graep en dat van hun 'alma mater' gevoeld
wordt.
Het zal later in dit hoofdstuk duidelijk warden dat verreweg de belangrijkste nieuwe richting van de TUE die is van
een graeiende aandacht voor het onderzoek; studenten
hebben daar, nu de opleiding nog maar vier jaar duurt,
nauwelijks deel aan. Toch en daar is de rest van deze paragraaf aan gewijd, zijn de jaren na 1985 voor het studentenleven bloeiende jaren geweest. Na een duidelijke comeback zijn de gezelligheidsverenigingen een invloedrijke
factor gebleven. De studieverenigingen bepalen voor de
meeste studenten het studentenleven; ze bleken in staat
vele en soms grate excursies te organiseren, zeer leesbare

verslagen en periodieken te praduceren en goede relaties
met het bedrijfsleven op te bouwen. Met deze goede
bedrijfsrelaties zijn zij een pad ingeslagen dat ook door de
TUE als een belangrijke nieuwe weg gezien wordt. Het
Studium Generale, dat als vanouds voor een aanzienlijk
deel door studenten gedragen wordt, wist belangrijke
nieuwe ontwikkelingen te realiseren, waaraver elders in dit
boek bericht wordt. Aan actieve beoefening van sport en
cultuur beleefden veel studenten plezier; gezondheid van
lichaam en geest werden er door bevorderd. Het aantal
sportkaarten bereikte een recordhoogte in 1989. De Stichting Studentenvoorzieningen Eindhoven richtte een sectie
op voor actieve cultuurbeoefening die voorzieningen
schept waarvan goed en intensief gebruik gemaakt wordt.
De studententoneelvereniging Doppio, om een voorbeeld
te noemen, groeide in de periode van pril beginnend tot
een club die met 5 of 6 gezelschappen tegelijk repeteert en
een graot aantal uitvoeringen verzorgt. Het Eindhovens
Studenten Muziekgezelschap, veel ouder want in 1989
werd het vijfde lustrum gevierd, behield zijn vaste plaats bij
de academische plechtigheden van de universiteit.
Is Eindhoven een "echte" studentenstad? Volmondig "ja"

Een overvolle Eindhovens Marktplein tijdens het Tuna-festival
eind 1986.

zou het antwoord zijn van een bezoeker van onze stad die
hier kwam tijdens de door de Eindhovense Tuna georganiseerde grate Ronda. Gedurende drie dagen in 1986, zorg-

Eigen wegen zoekend - de periode 1985 -1989

den de meer dan 600, meest Spaanse, deelnemers voor
muziek, jeugdig vuur, en romantiek in het hart van de stad,
een van de kleurrijkste gebeurtenissen van de laatste jaren.

Binnen en buiten
Een maatschappelijke organisatie die een nieuwe koers
uitzet kan dat nooit in introverte onzichtbaarheid doen en
een technische universiteit kan dat al helemaal niet. De
bloei van de nijverheid is immers een van de bestaansredenen van de TUE; steun van het bedrijfsleven is onontbeerlijk; de samenleving dient de school te dragen.
Daarom werd meer dan voorheen zorg besteed aan de
bekendheid van de TUE. Voorlichting, transferbureau,
studentenwerving, wetenschaps-voorlichting; op vele
gebieden werd naar nieuwe vormen gezocht. In 1989 werd
een nieuwe dienst voor interne en externe betrekkingen
opgericht die zowel de relaties met pers en buitenwereld
inclusief de kennistransfer, maar ook de interne samenhang tot werkterrein heeft. Het belang dat de TUE hecht
aan kennistransfer bleek ook uit het feit dat de opening
door de minister van Economische Zaken van het eerste
innovatiecentrum in Nederland in 1988, hier plaats vond.

Onderzoek
Naarstig zoeken leidt niet steeds tot vinden, ook niet als
het over eigen wegen gaat. De succesvolste ontwikkeling,
een weg die niet meer verlaten zal worden, is het geven van
de eerste aandacht aan onderzoek. Terecht kan de TUE
stellen: "onderzoek is onze eerste zorg:'
De totale ruimte beschikbaar voor "voorwaardelijk gefinancierd" en dus extern beoordeeld onderzoek is al in
1985 volledig gevuld. Er is een ware explosie van het aantal academische promoties: in 1985 waren het er 29; in
1986: 44; 1987: 55; 1988: 66, 1989: 77. Indien de huidige
tendens van extern gefinancierd promotie-onderzoek zich
voortzet kan het aantal doctorstitels per jaar nog flink toenemen.
Het merendeel van het onderzoek levert resultaten die in
internationale specialistische kringen degelijke bijdragen
aan de groei en bloei van technologie vormen; sommige
spreken tot de verbeelding van een grater publiek. Biomedische successen zijn voor velen interessant: hartkleppen,
vroege ontdekking van aderverkalking, problemen met
spieren en gewrichten, zijn zaken waar iedereen mee te
maken kan krijgen. Dit is slechts een voorbeeld; er is veel
goed onderzoek voltooid in de laatste jaren, maar rapportage daarover past in het bestek van de faculteitshoofdstukken.
Op onze school is van de oprichting af de verwevenheid
van onderzoek en onderwijs leidraad geweest, zowel voor
de benoeming van docenten als voor de indeling van de
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ingenieursopleiding met haar traditioneel zwaar accent op
de afstudeeropdracht. Daarom had men mogen verwachten dat de hoge vlucht van het onderzoek een sterke
invloed op de opleiding gehad zou hebben. Van zo'n
invloed is echter niets speurbaar geweest. Het onderwijs is
sterk verschoolst; afstudeerprojectcn zijn ingekort, bij de
staf zijn er enkelen die zich als typische lesgevers, anderen
die zich als uitsluitend onderzoekers opstellen. Het is voor
velen een open vraag of onderwijs en onderzoek niet verder uiteengerafeld moeten worden. Voor sommigen is het
isoleren van het onderzoek noodzakelijk om de kwaliteit
veilig te stellen. Voor anderen is het losmaken van onderwijs en onderzoek, vroeger schering en inslag van een
weefsel genoemd, een daad van zelfvernietiging die eindigt als onze eerstefase ir-opleiding niet meer van een
HTS-cursus te onderscheiden is en wij het bestaansrecht
als zelfstandige school verloren hebben. Volgens het officiele standpunt van de instelling is de verbondenheid van
onderzoek en onderwijs blijvend een wezenlijk kenmerk
van de TUE. Een punt van aanhoudende zorg bij de
onderzoekexpansie is de vaak kostbare apparatuur die
ervoor nodig is. Hoe deze te verwerven en up-to-date te
houden? Veroudering gaat hier heel ·snel. Voortdurende
bekrimpingen in de rijksbijdrage kosten onze bestuurders
veel hoofdbrekens; gelukkig kon met steun van bedrijven
ook veel gerealiseerd worden. Twee voorbeelden: een uit
het begin; een uit het einde van de beschreven periode.
Sinds 1985 beschikt de THE over een Eigen Fabricage
Faciliteit voor "gelntegreerde sChakelingen" (EFFIC);
heel recent werd bij werktuigbouwkunde een nieuw laboratorium ge!nstalleerd waar in samenwerking met de
faculteit der scheikundige technologie geexperimenteerd
wordt met polymeren. Ter stimulering, en ook om het
beeld van sterk TUE-onderzoek te kunnen uitdragen,
identificeren we concentratiegebieden en koestergebieden; de lijst van deze gebieden wordt geregeld bijgesteld.
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De eerste fase
De inrichting van een vierjarige ingenieursopleiding, wettelijk verplicht sinds de invoering van de twee-fasen-structuur in 1982, bleek een moeilijke en ondankbare taak. Het
is dan ook nog niet gelukt een volledig bevredigende opleidingssituatie te scheppen. Trouwens ook de werkgevers
weten nog niet volledig raad met de nieuwe ir.'s. Gedurende de gehele periode zijn er discussies gevoerd over het
rendement vooral dat van de propaedeuse, en over de
kwaliteit van het onderwijs. Het besef dat vorm en inhoud
van de eerste fase nog lang niet zijn wat ze zouden moeten
zijn, leeft algemeen, maar mogelijkheden voor een echte
onderwijsherstructurering zijn er tengevolge van de niet
aflatende stroom van zogenaamde bezuinigingen ten
enenmale niet. Massale hoorcolleges vormen de meerderheid van het lagerejaars-onderwijs, en dat zal voorlopig

sche wetenschappen in vijf jaar met 40% gedaald waren.
Niet openstaande wegen uit de problemen blijven de
gemoederen bezig houden; toelatingseisen; terug naar een
vijfjarige ir.-opleiding. Alles is overigens betrekkelijk:
want tegenover inteme onvrede staat externe lof. Waar
visitatie- en verkenningscommissies studierichtingen of
faculteiten doorlichten wordt het TUE-onderwijs meestal
positief gewaardeerd. In een enkel geval zelfs als het beste
van Nederland zoals het Amerikaanse Accreditation
Board for Engineering and Technology (ABET) over
onze studierichting bedrijfskunde stelt. De jaarlijkse
cohorten eerstejaars bleven gelukkig nog groeien. Met een
te vrezen tekort aan ir.'s (en ook aan ing.'s) in de toekomst
is studentenwerving voor techniek een serieuze opdracht.
De European Round Table of Industrialists kwam in 1988
in een studie waaraan de onderwijsdeskundigen van een
groot aantal belangrijke Europese firma's hadden meege

Grote belangstelling voor de Eindhovense ir-opleiding. Volle collegezalen.

wel zo blijven. Die bezuinigingen lijken besparingen maar
zijn wellicht roofbouw op de toekomst van ons land: guldens nu op het technische onderwijs beknibbeld, kunnen
heel wel het bedrijfsleven straks kapitalen kosten. Voor de
verwevenheid van onderwijs en onderzoek, die inhoudt
het betrekken van studenten bij de actieve beoefening van
de technische wetenschappen, was de bekrimping zeer
emstig want op 31december1987 moest worden vastgesteld dat de exploitatie-uitgaven per student in de techni-

werkt tot een onthutsende conclusie. Beschouwt men het
aantal aankomende studenten in de techniek per jaar per
10.000 van de bevolking, dan is dat 39 voor West-Europa,
maar 77 voor USA en 76 voor Japan. Het ijveren naar
meer meisjesstudenten is mede om <lit tekort van belang, al
is <lit het uit het oogpunt van de emancipatie (zie verderop)
een klapstoeltjesbenadering: vrouwen worden bij de technologie betrokken, niet voor hun ontplooiingskansen
maar uit nood.

Eigen wegen zoekend - de periode 1985 -1989

De inhoud van het onderwijs is veel flexibeler gebleken
dan de vorm: twee nieuwe vrije studierichtingen in 1985
en wel voor "Biomedische en Gezondheidstechniek" en
voor "lnformatietechniek". De vrije studierichting Techniek en Maatschappij heeft nu oak een eigen prapaedeutisch examen. Het Studium Generale, zo'n beetje het zout
in de onderwijspap, maakte zich los uit de sfeer van een
altematieve cultuur en hemam zijn plaats in het midden
van de school. Vermeldenswaardige ontwikkelingen
waren: een nieuwe jaarlijkse cyclus, onder de titel autobiografisch, waarin een grate persoonlijkheid over zijn leven
vertelt; elk jaar een gastdocent die in colleges en werkgraepen iets moet laten zien van wat creativiteit is (de
steun van derden was en is voor dit gastdocentschap
onontbeerlijk). De eerste gastdocent was de kunstenaar
Peter Struyken in de cursus 88-89; zijn opvolger de componist Tristan Keuris in het collegejaar 89-90. Thans kunnen getoetste grate bijdragen van studenten aan SG-activiteiten op de cijferlijst bij hun ir.-bul vermeld warden.
Orn dit stuk met een juichkreet te eindigen: in 1988 studeerde onze 10.000ste ingenieur af.

De korte tweede fase
Na de opbloei van het onderzoek is de ontwikkeling van de
ontwerpersopleidingen de volgende doorgaande weg die
de TUE is ingeslagen. De voorgeschiedenis in staccato: in
juni 1984 leverde het Nederlandse bedrijfsleven bij monde
van de Raad van de Centrale Ondememingsorganisaties
(RCO) een eerste commentaar op het voomemen assistenten in opleiding (a.i.o.'s) te creeren. Voor het belang
van de Nederlandse economie werd daarin onder meer
bepleit om naast a.i.o.'s die in vier jaar een doctorstitel
zouden verwerven, oak a.i.o.'s in tweejarige pragramma's
op te leiden tot technologisch ontwerpers en tot praktisch
gerichte onderzoekers. De RCO publiceerde een voorstel
tot inrichting van zulke opleidingen. De ministers van
Onderwijs en Wetenschappen en van Economische Zaken
sloten (op 14 mei 1985!) met de RCO een herenaccoord
volgens hetwelk de drie TV's en de Rijksuniversiteit Graningen jaarlijks 500 tweejarige ontwerpers zouden opleiden. De vier universiteiten hadden inmiddels concrete
plannen gemaakt voor de inrichting en lokalisatie van zestien ontwerpersopleidingen. Deze plannen, vastgelegd in
een rapport: "Wegwijs door Nadonia", dat oak een ontwikkelingsgang voor de toekomst schetst, waren opgesteld
door een commissie van de vier instellingen onder leiding
van de Eindhovense hoogleraar Vossers; ze werden een
jaar later bekrachtigd door een commissie waarin oak het
ministerie van Onderwijs en Wetenschappen participeerde. De instellingen kregen opdracht in 1986 te starten.
Eindhoven stelde in september '86, de eerste a.i.o.'s aan in
vier ontwerpersopleidingen. Over de financiering van het
stelsel was toen nag niets bekend en dat is de gehele
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periode zo gebleven. In het Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan, HOOP, 1990 wordt voor het eerst duidelijk dat
het departement beseft dat het ten opzichte van de instellingen met het sluiten van het herenaccoord enige verplichtingen op zich heeft genomen. Dat is nag geen structurele financiering maar misschien zullen we die oak nag
zien.
Voor de TUE waren financieringsprablemen geen
onoverkomelijke hindemis ontwerpersopleidingen in te
richten. De graei verliep niet explosief maar wel gestadig;
aan het eind van de periode waren er acht ontwerpersopleidingen en waren alle 150 beschikbare a.i.o.-2- plaatsen
bezet. De eerste afstudeerders kregen hun diploma op 23
september 1988, aan het eind van 1989 waren er 47 gediplomeerde ontwerpers en onderzoekers, terwijl het maximale aantal dat de TUE bij de huidige financiering kan
opleiden, namelijk 7 5 per jaar, in 1991 gehaald zal warden. De ontwerpers onder deze gediplomeerden krijgen
op hun diploma de aantekening, op gezag van een daartoe
ingestelde landelijke commissie, dat hun naam is opgenomen in een door het Koninklijk Instituut van Ingenieurs
beheerd register van gecertificeerde ontwerpers.
De TUE heeft oak enkele korte onderzoekersopleidingen,
maar omdat bijna alle afgestudeerden van die opleiding
vervolgens een TUE pramotieplaats gaan bezetten, dragen deze korte onderzoekers nauwelijks bij aan het vervullen van een vraag naar tweejarige onderzoekers in het
bedrijfsleven. De opleidingen zijn echter juist ten behoeve
van deze exteme vraag ingesteld. Er is een interessante uitzondering op de conclusie dat de korte onderzoekersopleidingen thans niet aan hun doel beantwoorden en dat is
een opleiding die deel uitmaakt van de vorming tot klinisch fysicus. In overleg met de Nederlandse Vereniging
voor Klinische Fysica is het nu naast de bestaande manier
mogelijk in dat vak opgeleid te warden in een leerperiode
waarvan de eerste twee jaar een onderzoekersopleiding
aan onze faculteit Natuurkunde is en de rest training in een
ziekenhuis. De TUE heeft hiermede een nieuwe brug, de
zoveelste, gebouwd naar de medische techniek.
Via de nieuwe opleidingen, komen, in daartoe uitgezochte
gebieden, voor de bedrijven ontwerpers ter beschikking
die hun competentie niet door ervaring verworven hebben
maar door formele scholing. Dat in de meest geavanceerde
ontwerpgebieden scholing doeltreffender kan zijn, heeft
twee oorzaken: allereerst de enorm toegenomen complexiteit van de ontwerpopgaven, waardoor met vele ver
uiteen liggende disciplines rekening moet warden gehouden, en ten tweede het gebruik van geavanceerde hard- en
software waarvoor de nodige vaardigheden oak niet
zomaar komen aanwaaien. "Tenslotte (zegt RCO, en de
TUE zet dat om in pragramma's) leidt de opleiding bij de
TV's tot een, door het bedrijfsleven gewenste, bijsturing
van hun, te expliciet op onderzoek en analyse gerichte,
cultuur naar ontwerpkunde en synthese-vermogen".
Naast onderzoek is ontwerpen een andere creatieve vorm
van beoefening der technische wetenschappen en die
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wordt in de ontwerpersopleidingen onderwezen in de
beste traditie van verwevenheid van wetenschapsbeoefening en scholing. Vorm en inhoud van de
programma's bevatten tal van onderwijskundige innovaties, maar het voert te ver daar hier op in te gaan.
Wei zijn nog enige opmerkingen op hun plaats over de
gekozen organisatievorm. Na enig gezoek naar structuren
richtte het college van bestuur op 16 juli 1987 het Instituut
Vervolgopleidingen, IVO, op, bestuurd door een
bestuurscommissie waarin alle faculteiten vertegenwoordigd zijn. Kort daama werd op 26 augustus 1987 de Stichting Vervolgopleidingen TUE opgericht, die tot doel had
zelfbekostigend nadoctoraal beroepsonderwijs en korte
nadoctorale cursussen te verzorgen en waarvan de uitvoerende taken aan grosso modo dezelfde personen werden
opgedragen die ook de tweejarige tweedefase bestierden.
Succesvolle beroepsopleidingen zijn de "Commercieel
Technische Opleiding voor Ingenieurs" en een samen met
de Katholieke Universiteit Brabant verzorgde tweejarige
Master of Business Administration cursus. In de organisatie van korte cursussen door het IVO kwam pas aan het
eind van de periode enige tekening. Want hoewel veel
docenten ergens in het land bij cursussen zijn ingeschakeld
en bijvoorbeeld ongeveer driekwart van het totale aanbod
van de Stichting Post Academisch Technisch Onderwijs,
PATO, uitEindhovenkomt, wordtmeerenmeerduidelijk
dat alleen dan korte cursussen echt voor TUE aantrekkelijk zijn als ze 6f de weg naar contract research e:ffenen 6f
de docenten dienen met een gei:nteresseerd publiek en/ of
extra faciliteiten. Hopelijk zal de toekomst een flinke groei
in het aanbod laten zien.

Samenwerking; intemationalisering.
De TUE heeft altijd samenwerking gezocht; soms leidde
dat tot excellente resultaten zoals het in een ver verleden
gestichte en thans tot volle bloei gekomen Instituut voor
Perceptieonderzoek. In het tijdvak van dit hoofdstuk
waren succesvolle nieuwe samenwerkingen bijvoorbeeld
de al vermelde gezamenlijke TNO-TUE instituten; de uitbouw van het werk aan Biomedische en Gezondheidstechniek met de Rijksuniversiteit Limburg en twee nieuwe
taken die samen met de Katholieke Universiteit Brabant
aangepakt zijn: de al genoemde postdoctorale MBAopleiding en een nieuw instituut, het Interuniversitair
Milieu Instituut Brabant.
Samenwerking over de landsgrenzen heen kreeg veel aandacht. Naar voorbeeld van de meeste Nederlandse Universiteiten krijgt de TUE een bureau buitenland maar naar
een goede vorm en inbedding wordt nog gezocht.
Voor wetenschapsbeoefenaars is internationale erkenning, deelneming aan een wijd netwerk van specialisten,
zowel een indicator voor hun kwaliteit (en misschien wel
de minst dubieuze die er is) als ook een stimulans tot verhoging van eigen prestaties. De contacten tussen wetenschapsbeoefenaars komen tot stand via congressen en
publikaties; daarvoor is geen sturing nodig: niet te krappe
reisbudgetten zijn voldoende. Wie op internationale conferenties komt, kan constateren dat de bekendheid van de
TUE veel groter is dan die van een gemiddelde kleine universiteit in een klein land. Ook nemen Eindhovense
onderzoekers flink deel aan intemationale onderzoekprogramma's als ESPRIT en JESSI.

Emancipatie.
Zoals veel maatschappelijke instellingen streeft ook de
TUE naar een grotere deelname van vrouwen en meisjes
aan haar activiteiten. Jammer genoeg moet worden
gemeld dat noch bij het personeel noch bij de studenten
het percentage vrouwen en meisjes drastisch gestegen is.
Ondanks kinderopvang, emancipatiemedewerkster en
variabele werktijden steeg het percentage vrouwelijke
werknemers over de vijfjarige periode 1982-1987 slechts
van iets onder de veertien tot ruim vijftien, een toename
van nauwelijks meer dan 1 procent. In het zelfde peiljaar
1987 was van de studenten slecht 9% vrouw, van de eerstejaars was dat overigens 12%. In 1988 waren die percentages respectievelijk 10 en 13. Werkelijk grote aantallen
meisjes zullen waarschijnlijk niet aan het technisch wetenschappelijk onderwijs deelnemen zolang de in haar loopbaan geslaagde vrouwelijke ingenieur in de maatschappij
nergens zichtbaar is. Veel meisjes kan TUE redelijkerwijs
alleen verwachten als veel van de docentenposities ook
door vrouwen worden ingenomen. Zo'n situatie is slechts
op langere termijn te bereiken en volgens sommigen alleen
door middel van positieve discriminatie.

Internationalisering. Erkenning voor THE door een werkbezoek van de Franse ambassadeur.

Een tweede aspect van internationalisering is stage-uitwisseling van studenten. Buitenlandse ervaring is een belangrijke pre voor een jonge solliciterende ingenieur. Als de
meerderheid van de Eindhovense ingenieurs bij afstuderen op zulke ervaring kan bogen, komt dat de reputatie van
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de TUE zeer ten goede. Eerstefase studenten zijn niet
altijd genoeg betrokken bij een vakgroep om daar hun buitenlandse aanknopingspunten te vinden, vandaar dat het
bureau buitenland hier een forse makelaarstaak heeft.
Door een centrale inspanning neemt de TUE ver boven
het gemiddelde deel aan het ERASMUS-programma van
de Europese Commissie; ook uit andere subsidiebronnen
zoals het Europese Programma COMETI en de nieuwe
stimuleringsfondsen voor contacten met Oost-Europa
wordt ijverig en vaak succesvol geput.
Ook is de TUE zeer actief in enkele groeiende Europese
netwerken waarvan een van de grootste de zogeheten Santandergroep van universiteiten is. Ook voor de derde
belangrijke taak van een bureau buitenland: de bevordering van uitwisselbaarheid van studiepunten en diplomaerkenning, zijn zulke netwerken dienstig.

De High-Tech Universiteit; een Missie
voor de jaren negentig.
Onze school heeft lang weerstand geboden aan de mode,
met epitheta de aandacht te trekken, maar in 1989. was het
zover: we werden de High-Tech Universiteit. Kijkt men in
zeer grote lijnen naar de ontwikkeling van de techniek dan
is deze titel goed gekozen. Immers de oudste techniek,
zoals de bouw van pyramides, kan gekarakteriseerd worden als doelgerichte verplaatsing en vervorming van materie. Bij meer ontwikkelde, en vaak latere, vormen zoals
watermolens, en de met de stoommachine van Watt en
Stephenson ingezette industriele processen, gaat het niet
alleen over materie maar ook over energie. Na de tweede
wereldoorlog is informatie als onderdeel van de techniek
belangrijk geworden. High-tech is dat deel van de techniek
waarbij de rol van informatie binnen (en dat is iets anders
dan over) de technische processen onmisbaar is. Bij de
introductie van de aanduiding High-Tech Universiteit
werd buitengewoon fraai drukwerk ontworpen. Talrijke
vaste publikaties, zoals het telefoongidsje op ieders
bureau, kregen bij deze gelegenheid een nieuw uiterlijk.
In 1989 verschenen de eerste proeven van een TUE Missiedocument; een lijst van bondige uitspraken over hoe de
TUE haar rol ziet en waar haar prioriteiten liggen. Aan
zo'n document is al jaren een grote behoefte maar het is
pas in 1989 gelukt een beeld te ontwerpen dat kans heeft
door de basis herkend en gedragen te worden. Men moet
zich een complexe organisatie als onze TUE voorstellen
om te beseffen hoe moeilijk het is daarvoor algemeen aanvaarde duidelijke keuzen te maken. Aan het missiedocument zijn vele debatten voorafgegaan; de tekst draagt
daarvan de sporen. Hoewel de definitieve vaststelling pas
in 1990 plaats vindt, is het duidelijk dat door het missiedocument het zoeken naar eigen wegen geeindigd is met het
vinden van een eigen weg. Als men door de retoriek heen
kijkt, staat in het missiedocument de weg die de TUE in de
jaren negentig gaan wil: een weg naar kwaliteit, naar de
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internationale top. Dienstbaar aan de samenleving, open
naar buiten; onderzoek op de eerste plaats, naast academisch en geavanceerd onderwijs. Zoals het TUE ontwikkelingsplan 1991-1994 zegt: TUE een high-tech universiteit die zich onderscheidt door kwaliteit. Maar laat de tekst
voor zich spreken.

Missie TUE
- De TUE profileert zich als een hoogwaardige instelling
die zich onderscheidt door kwaliteit.
- De TUE wil een technische universiteit blijven, zich
bewust van de verantwoordelijke plaats en functie van de
technologie in de samenleving en gericht op behoud van
de verwevenheid van onderwijs en onderzoek binnen de
instelling.
- De TUE kenmerkt zich door het verrichten van overwegend technologisch onderzoek met een fundamenteel/
strategisch karakter, in belangrijke mate gebundeld in een
aantal onderzoeksconcentratiegebieden.
- De TLJE kiest ais kernactiviteiten op het gebied van
onderwijs het opleiden tot academisch gevormd ingenieur,
tot technologisch ontwerper en tot wetenschappelijk
onderzoeker.
- De TUE wil haar studenten en assistenten-in-opleiding
intellectueel stimuleren en bij hen een kritische houding en
maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef bevorderen.
- De TUE wil beschikken over wetenschappelijk toptalent
en over de meest bekwame medewerkers en medewerksters op alle werkterreinen.
- De TUE-organisatie kenmerkt zich door een voortdurend proces van innovatie met als uitdaging democratisering en emancipatie te integreren met efficiency, effectiviteit, flexibiliteit en creativiteit.
- De TUE streeft naar verdere afstemming en waar mogelijk samenwerking binnen het technisch hoger onderwijs in
Nederland en naar verdere samenwerking met universiteiten en technologische instituten in binnen- en buitenland.
- De TUE opteert voor de rol van volwaardige partner van
de industriele research-en developmentlaboratoria.
- De TUE wil blijven behoren tot de beste technische universiteiten van Europa.
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Studium Generale: Onderwijs en theater

S. Faltas

De TU Eindhoven heeft altijd een opvallend Studium Generale gehad. Vijfendertig jaar Jang heeft
het de grate veranderingen in omvang, karakter en
sfeer van de universiteit en van haar rol in de samenleving weerspiegeld. Tegelijkertijd heeft SG een
zekere invloed op de universiteit uitgeoefend - meer
dan zijn bescheiden omvang zou doen vermoeden,
maar niet voldoende om zijn ambitieuze doelstelling
optimaal te kunnen verwezenlijken. Behalve veranderingen toont de geschiedenis van SG ook een
zekere continui:teit ten aanzien van fundamentele
doelstellingen en problemen.
De stichters van de technische hogeschool, met
name prof.dr.ir. H.B. Dorgelo, verlangden dater in
het onderwijs van de THE voldoende aandacht zou
zijn voor de algemene vorming van de student. Het
doel daarvan is sinds 1960 in de wet verankerd en
luidt "het bevorderen van het maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef' en van "het inzicht in de
samenhang der wetenschappen". Hiervoor was naar
de mening van Dorgelo en de zijnen zowel curriculair onderwijs nodig als een Studium Generale.
Beide zijn inderdaad gerealiseerd en in de loop van
de tijd verder ontwikkeld. Het Studium Generale
werd in de wet omschreven als taak van de afdeling
der Algemene Wetenschappen en als een onverplicht deel van de opleiding. Sedert 1959 stond het
speciaal onder de hoede van de onderafdeling der
Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen.
Maar op 2 april 1973 kreeg een Beleidscommissie
(vanaf 1987 Bestuurscommissie) de inhoudelijke
verantwoordelijkheid voor Studium Generale.
Na een aanloopperiode van een jaar, waarin de THE
in samenwerking met het Academisch Genootschap
te Eindhoven een provisorisch Studium Generale
verzorgde, begon de Commissie voor het Studium
Generale op 9 september 1958 haar werk onder de
bezielende leiding van prof. dr. ir. F.Ph.A. Tellegen.
Tot zijn pensionering in 1970 zou Studium Generale
met hem vereenzelvigd worden. De commissie was
vanaf het begin op voet van gelijkheid samengesteld

uit studenten, stafleden uit diverse afdelingen en
enige hoogleraren.
Niet weg te denken buitenbeentje

Bij het tienjarig bestaan van de THE prees Tellegen
de goede medewerking van studenten en docenten
aan SG, maar hij meende "dat SG nog steeds aan
een intrinsiek tekort lijdt, niet alleen in Eindhoven,
maar aan alle instellingen voor wetenschappelijk
onderwijs. Dat tekort ligt niet bij de studenten, maar
bij de instelling?' SG had namelijk niet kunnen wortelen in het onderzoek en het curriculaire onderwijs
van de THE. Hij pleitte onder meer voor opneming
van het Studium Generale "in het officiele onderwijs
aan de hogeschooJ:'I
Dit gebrek aan integratie van Studium Generale is
gebleven. De strategienota die het in 1974 met trompetgeschal uitbracht, sprak van een drievoudige vrijblijvendheid van SG: niet opgenomen in het curriculum, niet verplicht en onverplichtend voor het
persoonlijk handelen van de student. Veertien jaar
later stelde SG zich ten doel een "gei:ntegreerde bijdrage aan een zo breed mogelijke ingenieursopleiding" te leveren. 2 De ambivalente positie van SG
kan rnisschien omschreven worden als die van een
niet weg te denken buitenbeentje.
Op bepaalde momenten is de kloof tussen het curriculum en SG kleiner geworden. Een belangrijke
mijlpaal was het besluit, genomen in 1961, om op
alle afdelingen het vierde lesuur op woensdag voor
SG te reserveren. Ook het overdragen van activiteiten aan de afdelingen, later faculteiten, heeft het
inbedden van de algemene vorming in het curriculum bevorderd. SG heeft Jang gestreefd naar een
algemene regeling waarbij studenten studiepunten
zouden kunnen verwerven voor het deelnemen aan
Tijdopname: De Technische Hogeschoot Eindhoven,
1956 - 1966. Eindhoven, 1966.
2 OnderSGrift: Onderschrift bij het Studium Generate.
Beteidsnota van de Bestuurscommissie Studium Generate, oktober 1988.
1
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SG, maar dit is tot dusver niet gerealiseerd. In 1988/
89 is wel de mogelijkheid geschapen dat studenten
die bij SG aktief zijn, wanneer hun aktiviteiten aan
bepaalde voorwaarden voldoen, daarvoor een aantekening op hun diploma verkrijgen.
Maar de verschoolsing van de universiteit, de verkorting van de studieduur en het toenemende carrieredenken onder studenten hebben in de loop der
jaren '80 de afstand tussen de vakopleiding en de
algemene vorming weer vergroot.
Nu de TUE zich in haar missiedocument ten doel
stelt "academisch gevormde" ingenieurs op te leiden die zich bewust zijn van hun maatschappelijke
verantwoordelijkheden, de nodige sociale vaardigheden hebben geleerd, intellectueel gestimuleerd
zijn, een kritische houding hebben aangeleerd en
cultureel gevormd zijn, voelt SG zich gesterkt in zijn
oude verlangen om de algemene vorming in het hart
van de ingenieursopleiding te plaatsen.3
Universiteitstheater

De beperkte integratie van de algemene vorming in
het curriculum heeft ertoe bijgedragen dat SG in de
loop van de tijd een bijzonder instituut binnen de
TUE is geworden, een soort universiteitstheater. In
de tempel der techniek ontstond een klein maar
kleurrijk en stimulerend programma van culturele
evenementen en voordrachten die zich sterk van het

curriculaire onderwijs onderscheiden. Maar als SG
een theater is geworden, dan wel een theater met een
onderwijstaak en een daarop afgestemde werkwijze,
namelijk het bedenken en maken van programma's
met de studenten en voor de studenten. Studenten
met een brede belangstelling doen er hun voordeel
mee terwijl de techneuten er een grote boog omheen
maken. Dat is de realiteit van Studium Generale.
Er waren ook andere factoren die de ontwikkeling
van SG tot een instituut hebben bevorderd. Essentieel was de groeiende omvang en verscheidenheid
van het programma. Het begon met lezingen, tentoonstellingen, taalcursussen en filmvoorstellingen.
Later volgden concerten, toneelvoorstellingen en
recitals. Ook buitenlandse excursies, actualiteitencolleges en festivals zijn geprogrammeerd. Sinds
1988 nodigt SG elk jaar bovendien een gastdocent
uit die voor de studenten het creatieve proces op een
bepaald gebied van wetenschap of cultuur zichtbaar
maakt.
Met het programma groeide tot in het begin van de
jaren tachtig ook het bureau Studium Generale, dat
met de uitvoering van dat programma is belast. De
medewerkers maken deel uit van het bureau van de
universiteit, maar werken inhoudelijk gezien onder
leiding van de Bestuurscommissie Studium Generale.
Tenslotte heeft het streven naar een steeds betere
presentatie van het programma de ontwikkeling
naar professionalisering en institutionalisering in de
hand gewerkt.

(uit: Programmaboekje SG 1968)

Studenten en burgerij

1958 -1968

In de eerste tienjaar van zijn bestaan was SG vrijwel
geheel op de studenten gericht, maar vanaf het midden van de jaren zestig wordt de burgerij nadrukkelijk uitgenodigd om zijn programma's te bezoeken.
De belangstelling uit de regio is sindsdien gebleven.
Vooral in de jaren '70 vonden grote aantallen bezoekers van buiten de universiteit de weg naar SG. Zo
werd het een ontmoetingsplaats van studenten,
wetenschappers en burgerij.
Door zijn regionale uitstraling vervult SG een functie die met zijn oorspronkelijke doelstelling weinig te
maken heeft, hoewel zij die wel ondersteunt, namelijk die van culturele visitekaart van de TUE.
Maar wanneer het bezoek "van buiten" in de zaal
overheerst, kan het gebeuren dat de student zich
minder thuisvoelt. Hieruit trekt SG tegenwoordig de
conclusie dat het zijn programma's steeds beter moet

Het Studium Generate aan onze technische hogeschool is
tien jaar geleden begonnen. Het zou onjuist zijn te zeggen:
het bestaat tien jaar. Van een rivier zeggen we ze loopt of
stroomt, van een machine dat zij werkt, van een studie dat
zij wordt ondernomen en voltooid.
Tien jaar geleden is het Studium Generale ondernomen,
voltooid wordt het nooit, maar het werkt, het Stroomt.
En in tien jaar is het gegroeid, het heeft zijn bedding verbreed, is uitgewaaierd in vele vertakkingen.
Dit voorjaar zal het Studium Generale zijn tweede lustrum
passeren. Er is ook een mijlpaal: in maart en april een grate
expositie van beeldhouwwerken, die - zaals het past bij de
geest van ons Studium Generale - niet alleen binnen zullen
staan.
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afstemmen op de belangstelling en de leefwereld
van de student.
Bezoekers uit de stad blijven welkom, maar de vraag
rijst of er in Eindhoven geen voorzieningen getroffen zouden moeten worden voor Hoger Onderwijs
voor Ouderen.

wijs? De TU Eindhoven heeft een grote uitdaging
aangenomen door deze vraag met "ja" te beantwoorden. Zij zal opnieuw, onder moeilijke omstandigheden, een poging moeten doen om de maatschappelijke, intellectuele en culturele vorming in
de ingenieursopleiding te integreren.

Proeftuin voor nieuwe initiatieven

Vele activiteiten die SG in de loop van zijn geschiedenis aan de TUE geintroduceerd heeft, zijn later
gedeeltelijk of geheel door faculteiten, studentenverenigingen of organisaties in de regio overgenomen. Dat geldt voor het onderwijs in de geschiedenis
van de techniek, de aktieve muziekbeoefening en
het onderwijs op het gebied van wetenschap en
samenleving. Bovendien heeft SG het voortouw
genomen bij het gebruik van andere onderwijsvormen dan hoorcolleges door na iedere voordracht
gelegenheid tot discussie te bieden, seminars en
debatten te organiseren en tentoonstellingen te houden.
Grote uitdaging

Studium Generale is gebaseerd op het Verlichtingsideaal van de vrije, veelzijdige, maatschappelijk
verantwoord handelende wetenschapper. Is dit
oude ideaal nog wel toepasselijk in onze tijd van
massaal, beroepsgericht wetenschappelijk onder-

Tijdens de jaarlijkse spektakeldagen van Studium Generale zijn het Auditorium en het Hoofdgebouw tijdelijk in
de ban van het straattheater.

Kort voor de Tweede-Kamerverkiezingen van 1977 organiseerde Studium Generale een programma met lezingen,
een verkiezingsforum, een politieke markt en een excursie naar de Tweede Kamer. De drukst bezochte aktiviteit
was de lezing van demissionair minister-president drs.
Joop den Uyl.
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Hoofdstuk 7
DE BIBLIOTHEEK
F. Schurer

De beginperiode1 (1956 - 1962)
In het in 1955 verschenen "Rapport van de commissie ter
voorbereiding van een tweede instituut voor technisch
hoger onderwijs" van de commissie-s'Jacob 2 wordt, in een
bijlage, reeds gedetailleerd ingegaan op de inrichting van
de bibliotheek van de tweede Technische Hogeschool; bij
de redactie van deze bijlage heeft de commissie gebruik:
gemaakt van een prae-advies over deze materie, uitgebracht door de toenmalige bibliothecaris van de Technische Hogeschool Delft, Van der Wolk. Achtereenvolgens
komen in de bijlage aan de orde:
- centrale bibliotheek en afdelingsbibliotheken;
- functie als centrale technische bibliotheek;
- de plaats van de bibliotheek in de organisatie van de
hogeschool;
- personeel;
- technische hulpmiddelen;
- onderwijs in bibliografie en documentatie, inclusief
technisch rapporteren;
- financien.
Dit zeer gedegen werkstuk heeft bij de inrichting en de verdere opbouw van de bibliotheek der Technische Hogeschool Eindhoven (THE) een belangrijke rol gespeeld.
Geadviseerd wordt een commissie uit de senaat,
bestaande uit vertegenwoordigers der afdelingen, in te
stellen die, zoals dat ook in Delft het geval is, als bibliotheekcommissie geregeld overleg met de bibliothecaris
pleegt. Namens de "Commissie ter verdere uitwerk:ing van
de plannen voor de Technische Hogeschool te Eindhoven" (de commissie-de Quay) wordt dan ook, in het
gebouw van het ministerie van Onderwijs, Kunsten &
Wetenschappen, Nieuwe Uitleg 1 in Den Haag, op 19 april
1956 door prof.dr. H.B. Dorgelo de bibliotheekcomrnissie
gei'nstalleerd. Naast Dorgelo, als voorzitter, hebben aan1

Bij de behandeling van sommige onderwerpen wordt niet strikt
aan de gehanteerde indeling van tijdvakken vastgehouden.
2 Bij het samenstellen van deze bijdrage is geput uit de notulen
van de bibliotheekcommissie en de jaarverslagen van de bibliotheek. Het eerste jaarverslag verschijnt in 1969 en heeft betrekking op 1968. Verder is a.a. gebruik gemaakt van de referenties
die aan het einde van de bijdrage zijn vermeld.

"Where is the wisdom we have
lost in knowledge
Where is the knowledge we have
lost in information?"
(T.S. Eliot, The Rock)

vankelijk zitting drs. A.H.M. Wijffels als secretaris (later
benoemd tot secretaris der THE) en de heren drs. C. van
Dijk (Bataafse Petroleum Maatschappij), drs. J.J .M. Hornix (Katholieke Economische Hogeschool), ir. H. Rinia
(Philips, Eindhoven), dr.ir. N.A.J. Voorhoeve (eveneens
Philips) en dr. L.J. van der Wolk. Op 8 december 1956
wijst de senaat uit haar midden een viertal hoogleraren aan
die de afdelingen in de bibliotheekcommissie zullen vertegenwoordigen.
Injanuari 1957 komt de bibliotheekcommissie in haar uitgebreide samenstelling voor de zesde vergadering bijeen.
Ir. J. Stellingwerff heeft dan het secretariaat van Wijffels
overgenomen, terwijl Van Dijk, Hornix, Rinia en Van der
Wolk nu als adviseurs van de commissie optreden. Curatoren hebben inmiddels onderling een werkverdeling ingevoerd. Inzake de bibliotheek treden prof.dr. J.E. de Quay
en dr.ir. F.W. van Berckel (Staatsmijnen) op; zij zullen
enige malen per jaar de vergaderingen van de bibliotheekcommissie bijwonen. In januari 1958 wordt
afscheid genomen van de adviseurs; zij zijn in de beginfase
voor de bibliotheekcommissie een belangrijke steun
geweest. Dit komt ondermeer tot uitdrukking in het door
Van Dijk, Hornix en Van der Wolk opgestelde conceptplan voor de definitieve bouw van de bibliotheek.
Voorhoeve is de eerste waarnemend bibliothecaris van de
bibliotheek der THE. Hij was, zoals reeds vermeld,
afkomstig van Philips en was daar hoofd van de afdeling
Centrale Normalisatie. Voorhoeve was een man met grote
sociale en organisatorische vaardigheden, die tevens veel
internationale ervaring bezat. In de prille beginj aren slaagt
hij er in daarvan iets op het bibliotheekpersoneel over te
dragen. Naast Voorhoeve wordt Stellingwerff aangetrokken. Hun benoemingen komen af op 16 november 1956;
officieel treedt Voorhoeve in dienst van de hogeschool met
ingang van 1 december 1956 en Stellingwerff met ingang
van 1 februari 1957. Stellingwerff, civiel ingenieur, had
korte tijd daarvoor gewerkt bij Gemeentewerken in Eindhoven en was door Van Dijk geattendeerd op een vacature
bij de bibliotheek. Stellingwerff wordt al gauw de rechterhand van Voorhoeve (die slechts in deeltijd aan de hogeschool verbonden was) en uit de notulen van de bibliotheekcommissie blijkt dat beiden in deze opbouwfase van
de bibliotheek belangrijk werk hebben verricht. Na een
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opleidingstijd en bij gebleken geschiktheid is het de bedoeling dat Stellingwerff bibliothecaris wordt; zover komt het
echter niet, daar een aantaljaren later de plaats van bibliothecaris van de Vrije Universiteit te Amsterdam vacant
komt en Stellingwerff, ook in verband met zijn affiniteit
met de humaniora, deze functie meer ambieert. Gedurende een periode van meer dan vijfentwintig jaar zal hij
deze functie aan de VU uitoefenen. Vermeldenswaard,
met het recent gevierde Van Gogh-jaar nog in gedachten,
is dat Stellingwerff in de zomer van 1959 bij de Delftse
hoogleraar Hammacher promoveert op het onderwerp
"Werkelijkheid en grondmotief bij Vincent Willem van
Gogh in vergelijking met tijdgenoten, Hugo van der Goes
en Rembrandt van Rijn".
Voorhoeve verlaat op 1 januari 1959 de bibliotheek en
rept bij zijn afscheid van de "moeilijke taak van bibliothecaris". Met ingang van deze datum wordt Stellingwerff
benoemd tot waarnemend bibliothecaris. In verband met
zijn reeds gememoreerde benoeming aan de VU zal hij
deze functie niet lang uitoefenen; het afscheid van de bibliotheek vindt plaats op 20 oktober 1960.

De sfeervolle centrale leeszaal van de bibliotheek in het paviljoen; de foto dateert van eind 1960.

De eerste lokatie van de bibliotheek is op de Stratumsedijk 58 waar men gehuisvest is in enige kamers. Dat duurt
tot 20 september 1957, waarna de bibliotheek wordt
ondergebracht in het paviljoen. Medio juli 1963 vindt de
centrale bibliotheek haar definitieve huisvesting in het
hoofdgebouw. De aanduiding "centrale bibliotheek" geeft
aan dat er andere niet-centrale bibliotheken worden

onderscheiden, te weten afdelingsbibliotheken (in het vervolg studiebibliotheken genoemd) en, bij de drie technische afdelingen, bovendien zogenaamde sectiebibliotheken. Over de verhouding tussen de centrale bibliotheek en
de studiebibliotheken wordt in de bibliotheekcommissie
meerdere malen heftig gediscussieerd. Dat elke afdeling
een eigen studiebibliotheek voor onderwijs- en onderzoekdoeleinden zou moeten hebben, daarover bestaat
geen verschil van mening; in de genoemde bijlage van het
rapport van de commissie - s'Jacob wordt dat reeds benadrukt. Verschil van mening is er echter wel over de plaats
van deze bibliotheken (in of in de onmiddellijke omgeving
van de centrale bibliotheek, dan wel gehuisvest in de afdelingen) en, maar dat probleem leeft minder algemeen, hoe
de hierarchische verhouding dient te zijn tussen de bibliothecaris en de hoofden van de studiebibliotheken. Uit de
notulen van de bibliotheekcommissie, wier geschiedenis in
de eerste decennia parallel loopt met de ontwikkeling van
de bibliotheek3, blijkt dat dit geschil, kortheidshalve aangeduid met de verhouding tussen centraal en decentraal,
gedurende lange tijd een rol zal blijven spelen. De uiteindelijk bereikte situatie kan worden gekarakteriseerd door
"lokale decentralisatie" (huisvesting van de studiebibliotheken in de faculteiten) en "functionele centralisatie":
de hoofden van de studiebibliotheken zijn direct verantwoordelijk aan de bibliothecaris, hun hierarchische chef,
die bovendien de supervisie voert over alle bibliotheekuitgaven en eindverantwoordelijkheid heeft voor de collectievorming. Verder is er een centraal literatuurbudget dat
in overleg met de bibliotheekcommissie wordt verdeeld
tussen de centrale bibliotheek en de studiebibliotheken.
Behalve in de aard van het bezit van literatuur verschillen
de centrale bibliotheek en de studiebibliotheken oorspronkelijk ook in de wijze of er wordt uitgeleend en wie
literatuur kan lenen. De centrale bibliotheek, waarin naast
algemene werken over natuurwetenschappen en techniek
ook een collectie ten behoeve van Studium Generale is
opgenomen, is een algemene uitleenbibliotheek, terwijl
daarentegen de studiebibliotheken in de eerste plaats
bestemd zijn voor de wetenschappelijke stafvan de betreffende afdeling en de ouderejaars studenten; uitgeleend
wordt er niet of nauwelijks (presentiebibliotheek). Dan,
het is alter sprake gekomen, zijn er sectiebibliotheken: een
beperkte verzameling boeken die uitsluitend ter beschikking staan van de hoogleraren (en permanent aan hen zijn
uitgeleend door de studiebibliotheken).

Deze opmerking is ontleend aan het in september 1975 verschenen rapport 'De bibliotheekcommissie van de Technische
Hogeschool Eindhoven' van dr. N. Heertjes, toenmalig onderbibliothecaris. Allerlei gegevens over de eerste 77 vergaderingen
van de commissie zijn in dit nuttige rapport opgenomen.
3

De bibliotheek
Aan het "programma van eisen" voor de definitieve huisvesting van de centrale bibliotheek is, aan het einde van de
jaren vijftig, uitvoerig aandacht besteed. Relationele
schema's tussen de diverse afdelingen en diensten van de
THE worden opgesteld en het blijkt dat de bibliotheek een
groot, zo niet het grootste, aantal verbindingen heeft met
de andere onderdelen van de hogeschool. Dat rechtvaardigt een centrale ligging op het THE-terrein (cf. [13]) en
de keuze voor huisvesting in het hoofdgebouw ligt dus
geheel voor de hand. Tezamen met de heer Stienstra van
het architectenbureau van ir. S.J. van Embden heeft Stellingwerff de plannen voor de bouw opgesteld. Daarna,
gedurende de periode november 1960 tot januari 1962,
heeft mr. J.P. van Twist (in die periode waarnemend bibliothecaris) het bibliotheek- technische aspect tot zijn recht
laten komen.
Gelet op datgene wat reeds gezegd is over de bibliotheekcommissie, zijn enige nadere opmerkingen over dit college
hier op zijn plaats. Het belang dat de hogeschool aan deze
commissie hechtte, wordt reeds onderstreept door het feit
dat de rector magnificus prof. Dorgelo gedurende de eerste drie jaren haar voorzitter is geweest. De 22e vergadering, op 9 april 1959, is de laatste die door Dorgelo wordt
geleid, daarna neemt prof.dr. C. Zwikker het voorzitterschap over voor een lange reeks van jaren. Medio de jaren
zestig woont prof.dr.ir. F.Ph.A. Tellegen voor het eerst de
vergaderingen bij om de belangen van Studium Generale
te behartigen. Wat opvalt is de grate lengte van de zittingsduur van de leden van deze commissie. Algemeen wordt
het grate belang van een goede bibliotheek onderkend en
men komt in de vergaderingen van de commissie met
verve op voor het algemene belang en voor het
( onder)afdelingsbelang. Wat betreft het laatste geeft de
verdeling van het jaarlijkse centrale literatuurbudget wel
eens aanleiding tot verschil van meningen; hoe kan het
ook anders? De afdeling Scheikundige Technologie ontpopt zich al gauw als de "big spender", onder andere door
de aanschafvan een groot aantaljaargangen van antiquarische tijdschriften.
Wat ook nu nog indruk maakt, is de gedrevenheid van de
betrokkenen (in hoofdstuk twee van dit gedenkboek is
daar in algemene zin al op gewezen) en de indringendheid
waarmee een groot aantal bibliotheekaspecten wordt
behandeld. Ongetwijfeld heeft het functioneren van de
bibliotheekcommissie, metname in de eerste twintig avijfentwintig jaar van haar bestaan, in niet geringe mate bijgedragen aan de inrichting, opbouw en vorm van de huidige
bibliotheek.
Het vraagstuk van de collectievorming is voor elke bibliotheek van groot belang. Van meet af aan is besloten dat
deze hogeschool zich bij de aanschaf van literatuur zal
beperken tot de technische wetenschappen die hier in de
afdelingen vertegenwoordigd zijn, natuurlijk met inbegrip
van de voor de techniek onontbeerlijke hulpwetenschappen (wiskunde, mechanica, natuurkunde, maatschappij-
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wetenschappen); daarnaast dient de centrale bibliotheek
werken van encyclopedisch karakter, algemene werken
over natuurwetenschappen en techniek, en een representatieve collectie voor Studium Generale te bevatten. Met
de uitbouw van het aantal studierichtingen is het scala van
aan te schaffen literatuur natuurlijk verruimd en nieuwe
studierichtingen als bedrijfskunde en bouwkunde nemen
nu, uiteraard, dezelfde plaats in als de "oude" studierichtingen. Het is nadrukkelijk nooit de bedoeling geweest dat
de bibliotheek van de THE zich zou ontwikkelen tot een
tweede centrale technische bibliotheek voor de industrie;
deze functie was, en is, voorbehouden aan de bibliotheek
van de Technische Universiteit Delft.
Als eerste investering voor de aanschaf van een basiscollectie is fl. 300.000,-- beschikbaar. Al gauw blijkt dat dit
bedrag bij lange na niet voldoende is; tot en met 1963 zou
voor de basiscollectie, buiten de gewone collectievorming
om, ongeveer fl. 900.000,-- beschikbaar dienen te zijn. In
totaal wordt gedurende de periode begin 1957 - einde
1960 voor de gehele collectie fl. 928.000,-- besteed, een
niet gering bedrag ais men beseft dat de Vrije Universiteit
te Amsterdam van 1880 tot eind 1960 voor haar bibliotheekcollecties in totaal fl. 83 5. OOO, - - ter beschikking had
(cf. [10], p. 65).

Op weg naar volwassenheid (1962 - 1969)
Na het vertrek van Stellingwerff in oktober 1960 wordt
niet meteen gepoogd een bibliothecaris, toen nog door de
Kroon benoemd, aan te stellen. Van Twist treedt gedurende de periode 1960 - 1962 als waarnemend bibliothecaris op. De eerste bibliothecaris is dr. C. Groeneveld; hij
treedt met ingang van 1januari1962 in functie. Over de
achtergrond en de persoon van Groeneveld is veel te zeggen; voor meer informatie over hem wordt verwezen naar
een aantal artikelen (cf. [6], [7]) in het tijdschrift "Open"
en de bundel (cf. [3]) die hem bij zijn afscheid van de THE
wordt aangeboden. Groeneveld, chemicus van origine,
ging in 1934 naar het Koninklijke/Shell Laboratorium
Amsterdam (toen: Laboratorium BPM, Amsterdam),
nadat hij daarvoor vijf jaar op het Kamerlingh Onnes
Laboratorium in Leiden had gewerkt. Uiteindelijk werd
hij bibliothecaris van de bibliotheek van het genoemde
laboratorium in Amsterdam. Groeneveld had, voor zijn
komst naar Eindhoven, veel geschreven over classificatie
en documentanalyse; verder was hij verknocht aan de
fotografie.
Al gauw na zijn aantreden als bibliothecaris komt Groeneveld met een lijvige nota over het onderlinge verband tussen de centrale bibliotheek en de studiebibliotheken; wij
hebben in het begin van deze bijdrage al het een en antler
gezegd over de verhouding tussen centrale en decentrale
voorzieningen. De situatie die Groeneveld aantreft zint
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hem niet geheel, om het voorzichtig uit te drukken. Alhoewel het principe van functionele integratie is aanvaard, zijn
de regels en procedures daarvoor, in Groenevelds ogen,
lang niet voldoende ondubbelzinnig vastgelegd; doelmatig management van het geheel van dit bibliotheekapparaat is aldus niet eenvoudig. Verder zijn de zo belangrijke
plaatsen van hoofden van studiebibliotheken nog maar ten
dele bezet, in het algemeen door niet-academici, en de
hierarchische verhouding van hen ten opzichte van de
bibliothecaris is in een aantal gevallen niet duidelijk geregeld. De sectiebibliotheken, zeker als ze later de neiging
krijgen nog omvangrijker te warden, zijn Groeneveld
(maar hem niet alleen) een doom in het oog.
De hier summier geschetste aanpak is tekenend voor de
manier waarop Groeneveld tewerk gaat. Hij produceert
gedurende "zijn" periode als bibliothecaris vele nota's,
rapporten en notities, waarbij hij in brede concepten denkt
en zich (dat geldt bijvoorbeeld ook voor de personele middelenraming voor de periode 1967 - 1972) niet al te zeer
bekommert om wat men tegenwoordig de "haalbaarheid"
zou noemen. Groeneveld is, bewust, meer de strateeg dan
de tacticus. Achterafkan van het merendeel van zijn plannen gezegd warden dat hij het goed zag (Zwikker, de voorzitter van de bibliotheekcommissie, merkt dat ook op bij
zijn afscheid (cf. [7])), maar het bracht hem wel eens in

aanvaring met, bijvoorbeeld, (leden van) de bibliotheekcommissie. In de Nederlandse bibliotheekwereld nam
Groeneveld een vooraanstaande plaats in en zijn allure is
de bibliotheek van de THE, toen nog steeds in de opbouwfase, zeer te stade gekomen.
Het zo nu en dan optreden van verschillen van mening met
(leden van) de bibliotheekcommissie is reeds even
genoemd. Natuurlijk ligt dat in de opbouwfase van een
dergelijk belangrijk instituut voor onderwijs en onderzoek
voor de hand. Het ontbreken van een reglement voor de
bibliotheekcommissie en van een instructie voor de bibliothecaris is daar voor een belangrijk deel debet aan. Hoe
dient precies de status van de bibliotheekcommissie te
warden opgevat? Is het louter een adviescommissie, ligt
haar werk meer in de beleidsvoorbereidende sfeer of heeft
zij controlerende en/ of beslissende bevoegdheden?
Afhankelijk van hun achtergrond en hun visie op de taak
van de centrale bibliotheek en de studiebibliotheken denken de leden van de commissie daar verschillend over.
Onderhuids spelen deze competentiekwesties bij de
behandeling en afdoening van belangrijke onderwerpen
een rol; als voorbeeld daarvan kan men noemen de kwestie van de mechanisering respectievelijk automatisering
van onderdelen van de bibliotheek en het naar buiten
optreden van de bibliotheekcommissie bij landelijke bibli-

(Een dee! van) de huidige centrale leeszaal in het hoofdgebouw. In de examenperiodes is het 's avonds een geliefde studieplek voor
studenten, zowel van de universiteit als van de Hogeschool Eindhoven.

De bibliotheek

otheekzaken die nauw verband houden met de gegroeide
situatie in Eindhoven. Aan het einde van zijn ambtsperiode werkt Groeneveld dan ook aan een concept-reglement voor de bibliotheekcommissie en een conceptinstructie voor de bibliothecaris. In het bij Koninklijk
Besluit van 16 juli 1968 goedgekeurde Bestuursreglement
van de Technische Hogeschool Eindhoven wordt, globaal,
de status van de bibliotheekcommissie ( artikel 12, lid 1, 2)
en van de bibliothecaris (artikel 25) geregeld.
In het bovenstaande is de mechanisering al even genoemd.
Gedurende deze periode komt dat vraagstuk voortdurend
aan de orde, en het blijft omstreden. Er is een reeks oorzaken waarom de mechanisering (later gaat dat over in automatisering) van onderdelen van het bibliotheekwezen zo
in de belangstelling komt te staan. Een bibliotheek is een
instelling die arbeidsintensieve precisiehandelingen van
routine-karakter heeft te verrichten, gekenmerkt door
massaal voorkomen, veelvuldige herhaling en eenvormigheid; dergelijke handelingen lenen zich bij uitstek voor
mechanisering. Verder wordt de bibliotheek geconfronteerd met een snelle stijging van de literatuurproduktie;
het is duidelijk dat de groei van het personeelsbestand in
de bibliotheek daarmee, ook om financiele redenen, geen
gelijke tred kan houden. De publikatie van het zo geruchtmakende en gezaghebbende Weinberg-rapport4 heeft
zeker ook bijgedragen aan de mening dat administratieve
automatisering in het proces van informatieverwerking en
ontsluiting een belangrijke rol moet spelen.
Alhoewel over de mechanisatie van documentaire informatieprocessen vaak in de bibliotheekcommissie is
gesproken, duurt het betrekkelijk lang alvorens men er
ook daadwerkelijk mee aan de slag gaat. De bibliothecarissen van Delft en Eindhoven orienteren zich in de Verenigde Staten. Mechanisering is een project dat zich goed
leent voor samenwerking tussen de bibliotheken van de
drie technische hogescholen. Voor deze samenwerking
wordt eind 1964 de basis gelegd door een inter-hogeschoolcommissie bestaande uit de rectores magnifici van
Delft en Twente en de voorzitter van de bibliotheekcommissie van Eindhoven. In 1966 wordt de draad door de
drie bibliothecarissen weer opgepakt. Dit resulteert in
plannen voor samenwerking op het gebied van catalogisering en mechanisering van administratieve bibliotheekprocedures; "information retrieval" zal in dit stadium uitdrukkelijk niet worden onderzocht. Eindhoven zal de

4

'Science, government and information'. A report of the President's science advisory committee, chaired by A.M. Weinberg,
Director, Oak Ridge National Laboratories, Washington, D. C.,
1963. Het rapport geeft aanwijzingen ter beheersing van de stortvloed van publicaties die het huidige speur- en ontwikkelingswerk kenmerkt. Met name wordt aandacht besteed aan de zgn.
'information retrieval' ( ontsluiting van informatie) en de rol van
de 'information scientists' daarin.
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deelprojecten tijdschriftenadministratie en hoofdwoordencatalogus voor zijn rekening nemen, Delft het onderdeel uitleen van tijdschriften en Twente zal zich bezighouden met de mechanisering van de acquisitie. In oktober
1967 verschijnt er een uitvoerig tussentijds rapport van de
resultaten die tot nu toe geboekt zijn met de mechanisering
van de tijdschriftenadministratie, in november 1968
gevolgd door een tweede rapport over dezelfde materie.
Onderdeel van de bereikte resultaten is een met behulp
van een computer (de IBM 360/30 van de groep van
prof.ir. A. Heetman van Elektrotechniek) geproduceerde
tijdschriftenlijst van de THE-bibliotheek; een dergelijke
lijst is de eerste in zijn soort voor de Nederlandse universitaire bibliotheken. In Eindhoven is daarmee een gezonde
basis voor de verdere mechanisering van administratieve
bibliotheekprocedures gelegd en een verzoek aan curatoren om de nodige gelden te voteren voor een verdere geleidelijke invoering maakt goede kans van slagen.
Eerder is opgemerkt dat het geschetste mechaniseringsproject binnen de bibliotheekcommissie omstreden is; dat
houdt ook verband met de twijfel ofbinnen de bibliotheek
voldoende competent personeel en know-how aanwezig
zijn om een dergelijk project uit te voeren. Het project
wordt van advies voorzien door een aantal deskundigen
op het gebied van de automatisering. In de tweede helft
van 1968 worden dergelijke administratieve automatiseringsprojecten, met de instelling van de THE- commissie
"Rekenautomaten" (TAU) in een wijder verband
geplaatst; hiervoor verwijzen wij naar de bijdrage over het
Rekencentrum. Uiteraard dient de bibliotheek in een dergelijke commissie ook vertegenwoordigd te zijn; dat
geschiedt door de (pas in dienst zijnde) onderbibliothecaris drs. P.J.C.A. Pinxter te benoemen tot secretaris.
Het spreekt vanzelf dat er in deze periode nog een groot
aantal andere onderwerpen is, waard om hier enige aandacht aan te besteden. Zo ontstaat eind 1965 bij de bibliothecaris de behoefte om een vertegenwoordiger van Studium Generale (SG) in de bibliotheekcommissie op te
nemen. Een belangrijk oogmerk daarbij is om aldus tot
een meer evenwichtige collectievorming voor SG te
komen. De collectie dient van een inleidend en encyclopedisch karakter te zijn, met aandacht voor de humaniora, de
schone kunsten, en voor natuurwetenschappen en techniek die buiten de (onder)afdelingen van de hogeschool
staan. De uitbreiding met een lid van het SG is ook ingegeven door de noodzaak dat op niet al te lange termijn een
sanering van het tijdschriftenbestand betrekking hebbende op SG moet worden doorgevoerd; voor de vaktechnische tijdschriften is een dergelijke operatie al achter de
rug. Een en antler is nodig wegens de excessieve prijsstijgingen in deze categorie van publikaties. De verdeling van
het relatief krimpende literatuurbudget (in 1969 dient de
in oprichting zijnde studiebibliotheek voor Bouwkunde
ook haar deel te krijgen) wordt er dan ook niet eenvoudi-
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ger op. Een goede verdeelsleutel voor toewijzing van de
gelden is er niet en, het was te verwachten, de relatief zeer
forse toewijzing voor Scheikundige Technologie staat
onder druk. Vergelijkingen met de bibliotheekbudgetten
van de Delftse zusterinstelling (en later ook van de
Twentse) worden uitgevoerd, maar die wijzen uit dat, in
het algemeen, het bibliotheekbudget voor Eindhoven niet
achter blijft.

zijn overlijden, op 12 april 1987, is een kort herdenkingsartikel (cf. [11]) verschenen van de hand van de huidige
bibliothecaris, ir. J.H.G. Sterk.

De bibliotheek als bedrijf (1969-1982)

Medio april 1968 wordt drs. P.J.C.A. Pinxter benoemd als
onderbibliothecaris en beoogd opvolger van Groeneveld,
Medio 1963 verhuist de centrale bibliotheek van het pavil- die over ongeveer een jaar met pensioen zal gaan. Pim:ter
joen naar het hoofdgebouw 5, waar op 31oktober1963 de had aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam
4 lste vergadering van de bibliotheekcommissie in de wis- en natuurkunde gestudeerd en had zich bij zijn afstukamer van de bibliothecaris wordt gehouden; tot dan toe deren gespecialiseerd in wiskundige logica onder leiding
vergaderde men bij toerbeurt in een ruimte van de diverse van prof.dr. E.W. Beth. Bovendien had hij twee licentistudiebibliotheken. Reeds eind 1966 buigt men zich echter aatsdiploma's, een in de filosofie en een in de theologie. Na
over ruimteproblemen van de centrale bibliotheek. De zijn uittreden uit de Jezuietenorde was hij, na korte tijd
nota daarover heeft betrekking op de korte termijn (1968) leraar te zijn geweest, gedurende de periode 1964-1968
en op de wat langere termijn (tot 1975). Vergroting van de onderbibliothecaris aan de toen pas opgerichte Technibibliotheek in het hoofdgebouw wordt overwogen ten sche Hogeschool Twente. Daar werkte hij samen met de
koste van de centrale kantine op het eerste niveau. De stu- bibliothecaris Van Twist. Onder leiding van Van Twist had
diebibliotheek van de afdeling Werktuigbouwkunde is Pinxter de bedrijfsmatige aspecten van de wetenschapdan eveneens in de centrale leeszaal gehuisvest en waar- pelijke bibliotheek goed leren kennen en het belang ervan
schijnlijk zal daar straks ook ruimte moeten worden ingezien.
gevonden voor de studiebibliotheek van Bouwkunde. In Ongetwijfeld waren Groeneveld en Pinxter geheel verde besprekingen wordt zelfs een geheel nieuw gebouw schillende persoonlijkheden. Pinxter is, veel meer dan
voor de bibliotheek overwogen; de eventuele komst van Groeneveld, de manager die bij zijn aantreden als ondereen medische faculteit speelt daarbij op de achtergrond bibliothecaris zich in het begin eerst indringend heeft
mee. In een brief aan de algemene bouwcommissie van de beziggehouden met het analyseren van het geheel van proTHE wordt gevraagd om bij herindeling van de ruimten de cedures in de bibliotheek. Deze procedures worden verbebelangen van de bibliotheek niet uit het oog te verliezen. terd, versneld en ook vereenvoudigd, hetgeen het functioneren van de bibliotheek ten goede komt. En Pinxter is er
Groeneveld neemt op 28 maart 1969, in de centrale lees- ook de man wel naar om er op toe te zien dat door het
zaal, afscheid van de bibliotheek. Onder zijn leiding heeft bibliotheekpersoneel aan deze procedures strak de hand
het instituut een flinke sprong voorwaarts gemaakt en lan- wordt gehouden. Naast vasthoudendheid is pragmatisme
delijke erkenning verworven. Tijdens zijn ambtsperiode een van zijn karaktertrekken; van geschillen met de bibliozijn de mechanisering en automatisering van administra- theekcommissie is nauwelijks sprake en indien die zich dan
tieve bibliotheekprocedures op de rails gezet en, in samen- al eens voordoen, wordt door hem naar consensus
werking met de andere twee Technische Hogescholen, een gestreefd en een oplossing gevonden. Karakteristiek voor
begin gemaakt met de uitvoering ervan. Daarover wordt Pinxter is ook de grote produktie aan uitvoerige en goed
uitvoerig verslag gedaan in het in februari 1969 versche- gedocumenteerde nota's met veel details; de eind jaren
nen rapport "De mechanisering c.q. automatisering van zeventig door hem opgestelde jaarverslagen leggen daar
de administratieve procedures, in gebruik op de bibliothe- ook ampel getuigenis van af. Grote plichtsbetrachting is
ken der drie technische hogescholen, met behulp van een antler aspect; in zijn 13,5-jarige ambtsperiode heeft hij
aldaar ter beschikking staande computers" (project slechts een zeer gering aantal dagen verzuimd.
TEHABIMEC), opgesteld door Groeneveld, mede
namens Van Twist (bibliothecaris TH Twente) en Van der Een paar maanden na het vertrek van Groeneveld krijgen
Wolk (bibliothecaris TH Delft). Voor een verslag van het enige officiele regelingen rond de bibliotheek hun beslag.
afscheid van Groeneveld zij verwezen naar de aan het eind Zo wordt door curatoren op 24 juli 1969 een "Instructie
van dit artikel vermelde literatuur[7]. Naar aanleiding van bibliothecaris" vastgesteld. De verantwoordelijkheden en
bevoegdheden van de bibliothecaris worden daarin geregeld, terwijl, in aanmerking nemend artikel 25 van het
5 Vergelijk het artikel 'De bibliotheek' van Groeneveld in'MedeBestuursreglement, de organisatorische structuur van de
delingen van de Technische Hogeschool te Eindhoven' 8 (1964), bibliotheek als een geintegreerd geheel van centrale bibli29-33; deze, onregelmatig verschijnende, periodiek (waarvan de
inhoud niet voor publicatie in de pers bestemd is) ziet het licht in otheek en studiebibliotheken ten dienste van de
december 1956. (Terzijde: de eerste aflevering van de wekelijks ( onder)afdelingen wordt vastgelegd. Daarnaast komt er
verschijnende TH-Berichten dateert van 4 februari 1959.)
een "Regeling bibliotheekcommissie", vastgesteld in een
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gemeenschappelijke vergadering van curatoren en het college van rector en assessoren op 11september1969. De
bibliotheekcommissie krijgt de status van commissie van
advies en overleg; belangrijke onderwerpen die tot haar
competentie behoren zijn onder meer de gewenste
omvang van de financiele middelen voor de bibliotheek en
de verdeling daarvan over de centrale bibliotheek en de
studiebibliotheken, algemene bibliotheekvraagstukken,
de integratie van de studiebibliotheken onderling en de
bevordering daarvan met de centrale bibliotheek. De
commissie bestaat uit een curator (in dit geval De Quay die
ook in het prille begin van de commissie zo nu en dan een
vergadering bijwoonde), namens iedere ( onder)afdeling
een lid van het wetenschappelijk corps, een vertegenwoordiger voor Studium Generale, de secretaris van de hogeschool en twee studenten. De hier geschetste structuur
blijft intact tot juni 1977. Dan wordt ingevolge artikel 47
van het (nieuwe) Bestuursreglement een nieuwe "Regeling bibliotheekcommissie" vastgesteld. Nu is er sprake
van een z.g. bestuurscommissie, de leden worden
benoemd door het college van bestuur en de secretaris van
de hogeschool is geen lid meer. Natuurlijk is de vertegenwoordiger van curatoren allang verdwenen; in zijn plaats
komt het lid van het college van bestuur dat in zijn portefeuille de bibliotheek heeft. De "Instructie bibliothecaris"
wordt niet aangepast. Vermeldenswaard in dit verband is
dat Zwikker het voorzitterschap van de bibliotheekcommissie gedurende een periode van elf jaar met grote toewijding heeft vervuld. Hij wordt met ingang van 1 mei 1970
opgevolgd door prof.dr. L.J.F. Broer, die, na reeds een
aantaljaren lid te zijn geweest, gedurende een periode van
zes jaar de functie zal bekleden. Op 3 november 1976
komt in zijn plaats prof.ir. W.L. Esmeijer, die met een aantal anderen (onder wie prof.dr. J.H. van Lint) reeds een
respectabele staat van dienst in deze commissie heeft
opgebouwd. In het kader van de democratisering wordt
door en vanuit het personeel van de bibliotheek in 1969
een (voorlopige) bibliotheekraad geformeerd. Het voorlopige karakter verdwijnt al gauw en na enige jaren gaat de
bibliotheekraad als dienstraad door het leven ( om misverstanden in naamgeving met de landelijke Bibliotheekraad
te voorkomen). In de huidige structuur is er sprake van de
dienstcommissie van de bibliotheek.
Bij het aantreden van Pinxter als bibliothecaris (met
ingang van 1 april 1969) zijn, in tegenstelling tot de positie
waarin Groeneveld verkeerde (die het zonder formele
regelingen moest doen ), de plaats van de bibliotheek in de
hogeschool en de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de bibliothecaris dus goed geregeld. Het samenspel tussen de bibliotheekcommissie en de bibliothecaris is
goed, de commissie vergadert geregeld en wordt door de
bibliothecaris regelmatig van lijvige nota's voorzien. In
hetgeen volgt doen we een greep uit de onderwerpen die in
deze iets !anger dan een decennium durende periode aan
de orde zijn geweest. Voor deze periode geldt immers ook
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nog, dat de geschiedenis van de bibliotheekcommissie
parallel loopt met de ontwikkeling van de bibliotheek; na
oktober 1981 is dat niet meer het geval. Bij de boven aangehaalde globale taakomschrijving van de bibliotheekcommissie is reeds aangegeven dat zij op de bres moet
staan voor het bibliotheekbudget. Dit neemt weliswaar
gestadig toe, maar de prijsstijgingen, met name voor tijdschriften, gaan daar regelmatig bovenuit. De bibliothecaris is een vurig pleitbezorger voor de financiele (en personele) middelen bij het college van bestuur en de hogeschoolraad; bijgestaan door leden van de bibliotheekcommissie slaagt hij er in het algemeen in de schade, ook bij
algehele bezuinigingsronden over de hogeschool, beperkt
te houden. Het topbestuur is de bibliotheek goed gezind
en erkent de belangrijke servicefunctie voor onderwijs en
onderzoek. Door de vaste financiele verplichtingen die de
bibliotheek ten aanzien van tijdschriftabonnementen
heeft, dreigt de aanschaf van boeken in de knel te raken.
Afgesproken wordt zoveel geld voor boeken te reserveren
dat jaarlijks, over de gehele hogeschool gerekend, 7000
exemplaren kunnen worden aangeschaft. Maar in 1981
dreigen dater minder dan 4 200 te worden. De moeilijkheden met betrekking tot het budget worden nog vergroot
doordat er een tweetal studiebibliotheken is bijgekomen.
Met ingang van 1 januari 1970 wordt de studiebibliotheek
van het Rekencentrum van die van de onderafdeling der
Wiskunde afgesplitst, terwijl op 1 april van datzelfde jaar
de studiebibliotheek van Bedrijfskunde zich losmaakt van
die der Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen; de
opbouw van basiscollecties voor deze bibliotheken vergt
extra geld. De definitieve huisvesting van de studiebibliotheken krijgt ook langzamerhand zijn beslag. Medio juli
1972 verhuist die van het Rekencentrum van het hoofdgebouw naar het nieuwe rekencentrumgebouw, in 1974 gaat
de studiebibliotheek van Werktuigbouwkunde uit het
hoofdgebouw naar het nieuwe gebouw voor deze afdeling
en in 1975 wordt de studiebibliotheek van Bouwkunde
van het paviljoen overgebracht naar het hoofdgebouw.
In het voorafgaande is al het een en ander gezegd over de
mechanisering en automatisering van een aantal administratieve bibliotheekprocedures. Het is een van de grote
verdiensten van Groeneveld geweest dat hij in een vroeg
stadium het belang van automatisering voor een wetenschappelijke bibliotheek heeft onderkend. Door de
samenwerking daarin met de bibliotheken van de twee
andere Technische Hogescholen is Pinxter, in zijn Twentse
periode, daar via Van Twist mee in aanraking gekomen. In
Eindhoven zet hij het door Groeneveld begonnen werk
voort, terwijl, enigszins parallel daaraan, aandacht wordt
besteed aan methoden om tot een betere ontsluiting
van de collectie te komen. (In de periode 1962-1969 is de
collectievorming aan de THE goed geregeld en kan, met
kleine modificaties, zonder meer worden voortgezet.) In
zijn "afscheidscollege" voor de bibliotheekcommissie
beschrijft Pinxter, natuurlijk opnieuw in detail, hoe de ont-
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sluiting van de collectie ter hand werd genomen en welke
vorderingen er met de automatisering zijn gemaakt. Uiteraard komen daarbij de verwikkelingen rond het landelijke
"Project integrated catalogue automation", het PICAproject, ook aan de orde, maar daarover straks meer. Gelet
op de complexiteit van de materie kunnen wij hier slechts
globaal iets over de Eindhovense prestaties op het gebied
van de bibliotheekautomatisering zeggen; voor meer
details zij verwezen naar de publikaties [5], [8], [9] in het
tij dschrift "Open".
We brengen in herinnering dat de eerste door de computer
geproduceerde tijdschriftencatalogus in Eindhoven verschijnt in november 1968. Een verbeterde nagenoeg foutloze versie daarvan ziet het licht in april 1970, om dan vervolgens elk jaar in een vernieuwde versie omstreeks deze
datum te verschijnen. In 1970 is men met de automatisering van de tijdschriftenadministratie eveneens gereed;
binnenkomende tijdschriftnummers worden automatisch
geregistreerd en, bij niet tijdig binnenkomende nummers,
automatisch gerappelleerd. Na de tijdschriftenadministratie volgt de bindadministratie en vervolgens de besteladministratie. Dit leidt dan tot de automatisering van de
financiele administratie, zodat nauwkeurig maandelijks
kan worden bijgehouden in hoeverre de budgetten van de
centrale bibliotheek en de studiebibliotheken zijn besteed.
Het met de computer produceren van een trefwoordencatalogus en een systematische catalogus heeft heel wat meer
voeten in de aarde. Dat komt omdat men in het begin van
de jaren zeventig tot de conclusie komt dat de aan de THE
tot nu toe gehanteerde systematische indeling van de literatuur en het trefwoordensysteem grondig herzien dienen
te worden. Dit te veranderen is een grootscheepse operatie, waarover eerst overeenstemming tussen de bibliothecaris, staffunctionarissen van de centrale bibliotheek en de
hoofden van studiebibliotheken moet worden bereikt.
Over een nieuwe opzet voor de trefwoorden wordt men
het betrekkelijk snel eens en in september 1971 is er een
computer-output van een eerste versie van de trefwoordenlijst die ongeveer 34.000 trefwoorden bevat. Diverse
saneringsronden blijken nodig te zijn; er zijn veel synonieme en half-synonieme trefwoorden. Rekening houdend met het inmiddels herziene systematische rubriekensysteem worden ook verwijzingen tussen de trefwoorden
aangebracht. In oktober 1980 verschijnt dan de eerste
gecombineerde lijst van trefwoorden en verwijzingen.
Aanzienlijk meer weerstand moet worden overwonnen
om tot een andere systematische indeling van de hier aanwezige literatuur te komen. Dit is ook geen eenvoudige
zaak, dient diep te worden doordacht omdat verkeerde
beslissingen sterk nadelig zijn voor de nagestreefde betere
toegankelijkheid van de literatuur. Uiteindelijk wordt men
het eens, ook in de bibliotheekcommissie.
Men mag dan wel een betere systematische indeling van de
literatuur hebben en, in nauw verband daarmee, een

geschikte verzameling van trefwoorden, de praktische
moeilijkheid is om de veranderingen ook in concreto door
te voeren. Dat vereist automatisering van de catalogisering. Voorzien van een gunstig advies van de Adviescommissie Administratieve Automatisering gaan de plannen,
medio 1971, naar curatoren die de benodigde gelden voor
het project ter beschikking stellen. Met behulp van de IBM
360/30 van de afdeling Elektrotechniek en later met
behulp van het Burroughs B 6700 systeem verschijnt in
juni 1975 de eerste systematische catalogus en in maart
1976 de eerste trefwoordencatalogus. De output op papier
wordt later (augustus 1976) vervangen door output op
microfiches.
In het voorgaande is reeds even het PICA-project6
genoemd. PICA is in 1969 opgezet als een landelijk
samenwerkingsverband tussen de Koninklijke Bibliotheek en (toen) zes universiteitsbibliotheken. Het gaat om
een onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van
geautomatiseerde catalogussystemen in (grote) wetenschappelijke bibliotheken. Gezamenlijke catalogisering
met gebruikmaking van buitenlandse bibliografische
bestanden wordt nagestreefd ("shared cataloguing"). Een
centrale catalogus zou toegankelijk moeten zijn door middel van een visueel scherm (terminal); aldus ontstaat een
dialoog tussen de gebruiker en de computer. De opzet van
PICA is ambitieus, ook nogal gericht op de humaniora, en
de technische wetenschappen vereisen wellicht een andere
aanpak. Hierom en om een aantal andere pragmatische
redenen (cf. [8], deel (I)) nemen de drie technische hogescholen niet deel aan het PICA- project. Achteraf gezien
blijkt dat een verstandige beslissing te zijn geweest, omdat
PICA in het begin, door allerlei oorzaken, moeilijk van de
grond komt. Het ministerie wil de drie technische hogescholen graag bij het project betrekken, maar een gezamenlijke actie van de drie bibliothecarissen (oktober
1978) weet het ministerie te overtuigen dat deelname
(nog) niet in het belang van de hogescholen is. Wel wordt
dan samenwerking aan PICA toegezegd bij de opzet van
een geautomatiseerde nationale centrale catalogus ten
behoeve van het interbibliothecaire leenverkeer. Als een
eerste aanzet hiertoe wordt de drie TH's verzocht een
voorstel uit te werken voor een onderzoek naar de
"levensvatbaarheid" en de kosten van een geautomatiseerde centrale technische catalogus, zodanig opgezet dat
deze compatibel is (raadpleegbaar met dezelfde terminals
en volgens dezelfde procedures) met de gemeenschappelijke PICA-catalogus en de landbouw- catalogus van de
Landbouwhogeschool te Wageningen. Dit onderzoek
wordt door de THE-bibliotheek in samenwerking met het
Rekencentrum uitgevoerd en in juli 1980 wordt daarover
gerapporteerd.

Voor een beschrijving van het PICA-project tot aan het jaar
1980 zij verwezen naar [2].
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Daarmee sluiten we ons relaas over de automatisering in
deze periode af. Het laatst genoemde onderzoek toont aan
dat de bibliotheek op landelijk niveau haar bijdrage aan de
inventarisatie van automatiseringsmogelijkheden levert.
Zeker lijkt ook dat het constructieve tegenspel, in samenwerking met de twee andere TH's, de ontwikkeling van het
PICA-project ten goede is gekomen. De betekenis van de
bibliotheek komt ook tot uitdrukking in het lidmaatschap
van Pinxter, vanaf juli 1973, van de Rijkscommissie van
Advies inzake het Bibliotheekwezen ( opgeheven op 1
augustus 1975) en van de daarvoor in de plaats komende
landelijke Bibliotheekraad. De Bibliotheekraad (waarvan
ook prof.dr. G.D. Rieck lid wordt) wordt op 15 oktober
1975 in de Rolzaal te Den Haag geinstalleerd door de
minister-president, drs. J.M. den Uyl; voor de bij deze
gelegenheid gehouden (zeer lezenswaardige) rede zij verwezen naar het tijdschrift "Open" 7 (1975), 585-594. De
betekenis blijkt ook uit het onder Pinxter's voorzitterschap
in 1977 uitgebrachte rapport7 "Doelstellingen universitair
bibliotheekwezen" van een werkgroep van de" Commissie
Algemene Vraagstukken Universitair Bibliotheekwezen"
(CAVUB) van de Academische Raad.
Op 13 oktober 1981 neemt Pinxter afscheid van de bibliotheek en van de hogeschool; zijn betekenis voor de bibliotheek wordt onder meer belicht door prof.dr. D.A. de
Vries, namens het college van bestuur, en door Esmeijer
namens de bibliotheekcommissie. Namens de bibliotheek
wordt het woord gevoerd door de onderbibliothecaris
Sterk die de scheidende bibliothecaris daarbij treffend als
volgt karakteriseert: "... U bent een man van enorme
werkdrift; zowel uw werk als uw drift zijn niet onopgemerkt aan ons voorbijgegaan?'. Daarnaast is zeker dat
Pinxter door iedereen hogelijk werd gerespecteerd om
datgene wat hij door zijn gedrevenheid voor de bibliotheek tot stand heeft gebracht.

In het teken van verdergaande automatisering
(1982- 1990)
Anticiperend op het vertrek van Pinxter wordt in mei 1981
een benoemingsadviescommissie ingesteld voor het aantrekken van een nieuwe bibliothecaris. Kennis van bibliotheekautomatisering en wetenschappelijke informatieverzorging is een van de functie-eisen. In het najaar is de commissie met haar werk gereed en bij Koninklijk Besluit van 8
maart 1982 wordt M.O. Verpoorten, Lie., benoemd. Verpoorten studeerde scheikunde aan de Vrije Universiteit
Brussel (VUB), verwerft aldaar het Iicentiaat in deze stu-

7 Daarin wordt o. a. de volgende karakteristiek gegeven: 'de
moderne universiteitsbibliotheek is een dienstverlenend centrum
met het doe! om, inspelend op het patroon der behoeften van zijn
huidige en toekomstige gebruikers, op niet-commerciele basis
optimaal toegang te verschaffen tot het voor hen relevante documentaire materiaal.'
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dierichting in 1969 en is dan een aantal jaren assistentnatuurkunde. Vervolgens, van 1972 tot 1977, is hij wetenschappelijk medewerker aan de bibliotheek van de VUB,
waar hij zich onder meer bezig houdt met wetenschappelijke informatieverzorging; de eerste versie van VUBIS
wordt daar mede door hem ontwikkeld. Na zijn VUBperiode is Verpoorten werkzaam bij het Centrum voor
Informatieverwerking van de Agglomeratie Brussel. Het
is duidelijk dat met de benoeming van Verpoorten de
automatisering van bibliotheekprocessen zal warden
voortgezet. Onder Pinxter zijn daar goede vorderingen
mee gemaakt, maar de automatisering was echter voornamelijk "batch-gericht"; het accent zal nu verlegd warden
naar de zogenaamde geintegreerde online verwerking. In
hetgeen volgt komen we daar nader op terug.
Het sterke accent op de automatisering en de wijze waarop
dit project onder Verpoorten wordt aangepakt, hebben tot
gevolg dat aan andere, meer algemene, bibliotheekvraagstukken minder aandacht wordt besteed. Men vindt dat
ook terug in het functioneren van de bibliotheekcommissie. Er wordt veel minder frequent vergaderd en het repertoire aan onderwerpen is beperkt. Over de verdere
geschiedenis van de commissie nog het volgende. Esmeijer
legt, na een lange reeks van j aren actief te zijn geweest, het
voorzitterschap neer in het najaar van 1983. Een andere
oudgediende, Van Lint, lid van de commissie sedert medio
1960, volgt hem op. Invoering van het Bestuursreglement
THE 1987 heeft tot gevolg dat de commissie, laatstelijk
ingesteld bij besluit van 23 juni 1977, met ingang van 8
oktober 1987 wordt opgeheven met intrekking van de bijbehorende regeling bibliotheekcommissie. Weliswaar
wordt onmiddellijk weer een nieuwe bibliotheekconimissie ingesteld en een regeling vastgelegd, maar de
nieuwe commissie is "leeg", want het zal nog ettelijke
maanden duren alvorens door de faculteiten nieuwe leden
ter benoeming bij het college van bestuur worden voorgedragen. Dit intermezzo doet de commissie ook geen goed.
Van Lint beeindigt het voorzitterschap op 1 september
1988. In het najaar van 1989 benoemen de leden van de
commissie uit hun midden prof.dr. W. van der Meiden tot
nieuwe voorzitter en overeengekomen wordt jaarlijks vier
keer te vergaderen.
Ook in de jaren tachtig baart het literatuurbudget de
nodige zorgen. Alhoewel dat geregeld wordt opgetrokken,
houdt het geen gelijke tred met de prijsstijgingen die soms,
bijvoorbeeld in 1985, exorbitant zijn. De ontwikkeling van
de dollarkoerss heeft grate invloed op de prijzen van literatuur en deze ontwikkeling (het jaarverslag over 1987
maakt daar melding van) wordt door de bibliotheek dan
ook met belangstelling gevolgd. Het is bekend dat bijna elk
internationaal opererend bedrijf met dit fenomeen te
s Eind 1985 noteert de dollar ongeveer fl. 4,-; op het moment
van schrijven (begin november 1990) daarentegen amper fl.1, 70.
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maken heeft; in dat verband verdient het wellicht overweging na te gaan of moderne financiele instrumenten zouden kunnen helpen om minder afhankelijk te zijn van deze
soms abrupt opstekende "valutaire tegenwind".
Schenkingen aan de bibliotheek in de vorm van geld, boeken of tijdschriften kunnen het tekortschietende literatuurbudget uiteraard niet goedmaken, maar het zijn wel
plezierige gestes die zeer worden gewaardeerd. We geven
een paar voorbeelden en hebben aldus ook de gelegenheid
de aandacht te vestigen op een aantal parels uit de schatkamer van de bibliotheek. Zo ontvangt de hogeschool van de
familie De Haes, N. V. Eindhovense Katoenmaatschappij,
een complete herdruk (zeventig banden) van "The philosophical transactions, printed for the Royal Society of
London'', terwijl prof.dr. G. Holst een gedeelte van zijn
boeken en tijdschriften aan de bibliotheek overdraagt. De
(vroeger) jaarlijkse schenkingen van Shell Nederland N. V.
verdienen ook genoemd te worden; uit die middelen verwerft de bibliotheek een herdruk van de in 1648 verschenen beroemde stedenatlas van Blaeu ("Toonneel der steden van de Vereenighde Nederlanden met hare beschrijvingen"). De Universiteitsbibliotheek van Amsterdam
doet een facsimile-herdruk van "Het boeckje van Erasmus
aengaende de beleeftheidt der kinderlijcke zeden"
cadeau9 en Tellegen schenkt een grote collectie literatuur,
met name op het gebied van de filosofie (van de techniek),
de psychologie en de sociologie. Vermeldenswaard tenslotte is de in 1989 van de heer J. van Groningen ontvangen zeer uitgebreide collectie boeken (ongeveer 800
exemplaren) over de automobielgeschiedenis.
Het verzorgen van instructies in het bibliotheekgebruik
voor studenten heeft altijd de warme belangstelling van de
bibliothecaris, het bibliotheekpersoneel en de bibliotheekcommissie gehad; wij brengen in herinnering dat in
de eerder genoemde bijlage van het rapport van de commissie-s' Jacob op het belang daarvan wordt gewezen. Op
initiatief van een aantal afdelingen (met name die der
Scheikundige Technologie) worden reeds In 1964/1965
dergelijke (avond)instructies door het bibliotheekpersoneel verzorgd, voornamelijk voor eerstejaars studenten.
In de jaren zeventig worden voor alle eerstejaars studenten
inleidende instructies in het gebruik van de centrale bibliotheek gegeven. Omdat dit onderwijs in de avonduren
plaatsvindt, bereikt men echter slechts ongeveer een kwart
van de studenten. In 1980 is de situatie zo dat bijna alle
afdelingen wel op de een of andere manier aandacht
schenken aan dit onderwijs; in sommige afdelingen (Elektrotechniek, Scheikundige Technologie, Werktuigbouw9

Voor een beschrijving van de betekenis van dit in 1530 verschenen boekje zij verwezen naar Elias, N., Het civilisatieproces 1,
HetSpectrum(Aulapocket705), Utrechtenz., 1984(pp. 79-119,
pp. 345-346); vertaling van Elias' bekendestudie "OberdenProzess der Zivilisation ", voor het eerst gepubliceerd in 1939.

kunde) is het zelfs een verplicht onderdeel van het curriculum. Bij het soort instructies in het bibliotheekgebruik
wordt, uiteraard, onderscheid gemaakt tussen eerstejaars
en ouderejaars studenten; bij de laatste categorie wordt
met name aandacht besteed aan geautomatiseerd literatuuronderzoek, het omgaan met referaattijdschriften en
het gebruik van de "Science citation index". Mede naar
aanleiding van de CAVUB- notitie "Curriculaire scholing
van studenten in het omgaan met wetenschappelijke informatie" (voorjaar 1982) is het onderwerp opnieuw actueel.

Doctoraalstudenten van de faculteit Elektrotechniek worden
door de heer Van Buijtenen ingewijd in de geheimen van online
literatuuronderzoek. Deze modem ingerichte instructiezaal in
het hoofdgebouw is in mei 1990 in gebruik genomen.

Zeer onlangs is door de huidige bibliothecaris Sterk een
vernieuwd en uniform onderwijsprogramma voor bibliotheek- en informatiegebruik opgezet. Dit onderwijs wordt
gegeven in een modern ingerichte instructieruimte van de
bibliotheek. Het programma onderscheidt een drietal
doelgroepen: voor eerstejaars studenten betreft het basisinformatie over bibliotheekgebruik, voor ouderejaars studenten richt men zich op methodisch literatuuronderzoek,
en voor medewerkers, aio's en oio's is er een soortgelijke
cursus. De bibliotheekcommissie ondersteunt deze aanpak, heeft het pakket onder de aandacht van de faculteitsbesturen gebracht en gevraagd te bevorderen dat het in het
studieprogramma wordt opgenomen.
We keren terug tot de automatisering 10 van de bibliotheek
en schetsen, heel summier, de ontwikkeling daarvan in de
jaren tachtig. In november 1982 bieden de bibliothecaris
en de directeur van het Rekencentrum het college van
bestuur een "Nota bibliotheekautomatisering" aan. Aanbevolen wordt om, indien de universiteit op korte termijn
In dit verb and is de volgende uitspraak (van J. W Perry) interessant: "Advances in library methods and equipment can contribute at least as importantly to the productivity of scientific
research and technical development as advances in laboratory
equipment."
10

De bibliotheek

een geilltegreerd online bibliotheek informatiesysteem wil
bevolen wordt om, indien de universiteit op korte termijn
een gei:ntegreerd online bibliotheek informatiesysteem wil
invoeren, voor VUBIS te kiezen; het alternatief dat PICA
biedt is veel duurder. De eerste versie van het VUBIS-systeem is ontwikkeld door de bibliotheek van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en het software bureau "Interactive systems" (IS); voor een beschrijving van het ontstaan,
het ontwerp en de verdere ontwikkeling van dit gebruikersvriendelijke systeem zij verwezen naar [1]. Het bibliotheeksysteem verwerkt de volgende vijfbibliotheekactiviteiten:
(1) titelbeschrijving (invoer van relevante gegevens
voor elk literatuuronderdeel);
(2) publiekscatalogus (bibliotheekgebruiker kan de
volledige catalogus in drie talen, namelijk Engels,
Frans en Nederlands, raadplegen);
(3) uitleenadministratie (waaronder gegevens over lenen,
registratie van uitgeleende werken, rappelleren);
(4) besteladministratie;
( 5) tijdschriftenadministratie.
Het systeem wordt geintegreerd genoemd omdat alle gegevens slechts een keer worden ingevoerd, terwijl ze voor alle
bovengenoemde activiteiten (1) t/m (5) gebruikt kunnen
worden. Verder wordt voor iedere activiteit slechts de relevante informatie getoond. Het adjectief online betekent
dat, door middel van terminals, via een dialoog tussen
gebruiker en bibliotheeksysteem de uitwisseling van informatie plaatsvindt. Eind 1982 gaat het college van bestuur
akkoord met de invoering van het VUBIS-systeem. In
1983 wordt tussen de TUE en de Vrije Universiteit Brussel
een samenwerkingsovereenkomst gesloten om een meer
geavanceerde versie van VUBIS te ontwikkelen; criteria
die bij het systeemontwerp daarvan een rol hebben
gespeeld komen aan de orde in de onder [12] vermelde
publikatie van de literatuurlijst. Verder wordt commercialisering nagestreefd; in de tweede helft van de jaren
tachtig levert dat reeds substantiele inkomsten op.
In projectvorm warden vervolgens de diverse stappen van
de automatisering doorlopen: programmatuur wordt ontworpen, bijvoorbeeld voor titelbeschrijving en publiekscatalogus, daarna voor de geautomatiseerde uitleen-,
bestel- en tijdschriftenadministratie, en vervolgens gei:mplementeerd. Media 1987 lijkt het er even op dat door het
onverwachte vertrek van de bibliothecaris stagnatie bij de
voortgang van het project zal optreden. Op contractbasis
blijft de samenwerking met Verpoorten echter in stand. Ir.
M.J.M. Keulers wordt de nieuwe projectleider en het complete systeem is aan het eind van de jaren tachtig binnen de
universiteit op alle bibliotheeklokaties operationeel.
Behalve de TUE maken anderen 11 in de regio gebruik van
het VUBIS-systeem, soms in een voor hen aangepaste

vorm. Te noemen valt hier de Gemeenschappelijke Openbare Bibliotheek Eindhoven, waarmee in 1983 een
samenwerkingsovereenkomst wordt gesloten. De Katholieke Universiteit Brabant gebruikt VUBIS om een online
informatica-bestand op te bouwen, waarop het referaattijdschrift "Excerpta informatica" is gebaseerd. Een netwerk van Zeeuwse bibliotheken behoort eveneens tot de
afnemers van het systeem. Verder is de publiekscatalogus
via het TUENET (zie hiervoor de bijdrage over het
Rekencentrum) toegankelijk. VUBIS wordt sinds medio
1989 ook gebruikt om grotere artikelen in Cursor, de universiteitsperiodiek, te ontsluiten 12 ; het betreft hier een
faciliteit waarover nog maar weinig (universiteits) bibliotheken de beschikking hebben. Een medewerker van de
bibliotheek draagt er zorg voor dat de relevante gegevens
in het systeem worden opgeslagen. Thans zijn alle Cursorjaargangen te raadplegen, terwijl de edities van de (toenmalige) TH-Berichten ook in het bestand zijn opgenomen.
Tot de nieuwste ontwikkelingen behoort eveneens dat de
gehele catalogus van de TUE-bibliotheek op een CDROM is opgeslagen; capaciteitsproblemen van het
VUBIS-computersysteem liggen hieraan mede ten grondslag.
Na het vertrek van Verpoorten treedt Sterk eerst als waarnemend bibliothecaris op om daarna, met ingang van 1 juli
1988, door het college van bestuur te warden benoemd tot
bibliothecaris. Sterk is vrij spoedig na zijn studie in de
mijnbouwkunde aan de Technische Hochschule in Aken
met ingang van 1 juli 1961 in dienst getreden bij de bibliotheek als staffunctionaris ( collectievorming en ontsluiting); aan het begin van de jaren zestig biedt de mijnbouw
in Nederland immers weinig perspectief meer. Na het vertrek van Heertjes als onderbibliothecaris volgt Sterk hem
op, eerst als plaatsvervangend bibliothecaris en later, met
ingang van 1 april 1977, als onderbibliothecaris. Van
recente datum is de instelling van een aantal coordinatoren, zoals voor automatisering, collectievorming en ontsluiting, en uitvoerende dienstverlening; de organisatie
van de bibliotheek is daarmee, onder Sterks leiding, "platter" geworden. Sterk is van plan in het begin van 1991, dus
ongeveer aan het einde van de periode waarover dit
gedenkboek handelt, van de VUT-regeling gebruik te
maken. Hij laat een instituut achter waarvan de collectie
nu ruim 300.000 boeken en 100.000 tijdschriftbanden
omvat. Verder zijn er circa 6000 abonnementen op tijdschriften en seriewerken. De toenemende betekenis van
de informatietechnologie, zich ook hierin uitende dat,
rnisschien wat overdreven geformuleerd, de "papieren"
bibliotheek evolueert naar een ( digitaal) informatiecentrum, staat er borg voor dat dit instituut met een zo vitale
functie voor onderwijs en onderzoek nog een fascinerende
toekomst te wachten staat.
Zo blijkt dat over de automatisering van de ( centrale) bibliotheek verslag is gedaan in de volgende Cursor-edities: 24 ( 1982),
nr. 25; 30 (1988), nr. 21; 32 (1989), nr. 4; 32 (1989), nr. 7; 32
(1989), nr. 21; 32 (1990), nr. 40.

12

11

In Belgie zijn de universiteit van Antwerpen, de stadsbibliotheek Antwerpen en de bibliotheek van het Limburgs Universitair Centrum op het VUBIS-netwerk aangesloten.
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Sinds 1971 kent de TUE een hogeschoolraad ( sinds
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Voorzitters van de universiteitsraad waren:
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Voor de noordgevel van het hoofdgebouw van de T.U. zweeft
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Hoofdstuk 8
HET REKENCENTRUM
"Machines count better than people
but only people really count"
(L.K. O'Leary, AT&T)

F. Schurer

Het Rekencentrum op weg naar
zelfstandigheid1 (1961-1970)

archieven3 is niet geheel duidelijk wanneer voor het eerst
sprake is van de instelling van een rekencentrum; in een
brief "Rekenservice door de onderafdeling der WisOngeveer vanaf het begin van de tweede wereldoorlog kunde'' van 29 november 1965 is het Rekencentrum er in
ontstaat er grote belangstelling voor wiskundig onderzoek ieder geval en wordt omschreven als een instituut voor
van toegepaste aard. Nauw daarmee in verband staat de dienstverlening binnen de Technische Hogeschool Eindstormachtige ontwikkeling die elektronische reken- hoven ten behoeve van onderwijs en onderzoek. De status
machines vanaf die tijd doormaken 2• De praktische bruik- van het Rekencentrum is die van een aparte beheerseenbaarheid van de wiskunde neemt daardoor sterk toe. heid binnen de onderafdeling; een onderafdelingsWerkte men aan het eind van de jaren vijftig op de hoge- comrnissie, de Rekenraad, draagt zorg voor het functioneschool nog voor het merendeel met tafelrekenmachines ren van het Rekencentrum.
(eerst op de eenvoudige Facits, later onder meer op de wat Zolang het Rekencentrum nog niet over een eigen gebouw
meer geavanceerde Marchants en Monroe's ), al snel wordt beschikt (dat zal pas het geval zijn in 1972), is het gehuisduidelijk dat men bij de opleiding van ingenieurs in de vest in het hoofdgebouw, eerst op de tiende vloer, en
technische wetenschappen, en eveneens bij het technisch daarna ook op de vloeren acht en elf. Drs. B.J.M. Morselt
wetenschappelijk onderzoek, de moderne ontwikkelingen wordt hoofd van het Rekencentrum, terwijl hij tevens als
op het gebied van rekenapparatuur niet mag veronachtza- wetenschappelijk medewerker bij de onderafdeling werkmen. Deze algemene aspecten en de in oktober 1960 aan zaam blijft. Geleidelijk aan wordt, naast een reeds aanwedeze hogeschool ingestelde opleiding voor wiskundig zige groep van programmeurs, operateurs en programmaingenieur leiden tot de aanschaf van een digitale rekenma- typistes, ook een wetenschappelijke staf rond het Rekenchine IBM 1620. Begin juni 1961 wordt de machine door centrum gevormd: de huidige directeur van het Rekencende onderafdeling der Wiskunde in gebruik genomen en trum ir. W.J.M. Senden wordt per 1november1967 als
gedurende de zomermaanden wordt er enthousiast mee eerste daartoe aangesteld. Op de ELX8 wordt in overwegespeeld, geoefend en gewerkt. Met deze aanschaf krijgt gende mate gebruik gemaakt van het Algol 60-THE mulhet "rekenen" een sterke impuls en de begeleidende tiprogrammeringssysteem, ontwikkeld door de groep
dienstverlening door de onderafdeling ondergaat een "Fundamentele programmering" onder leiding van
flinke uitbreiding. Een en antler leidt tot de bestelling van prof.dr. E.W. Dijkstra. Algol 60 (afkorting van ''Algoeen tweede digitale rekenmachine, het ELX8-systeem, - rithmic language 1960") is daarmee de programmeertaal
van de Nederlandse firma Electrologica. Deze machine van de Technische Hogeschool Eindhoven. Het Rekenwordt in augustus 1966 in gebruik genomen; om aan de centrum onderhoudt contacten met de groep "Numerieke
vraag naar rekentijd tegemoet te komen is daaraan vooraf- wiskunde" onder leiding van prof.dr. G.W. Veltkamp.
gaand tijdelijk gebruik gemaakt van een ELXl. Uit de Een publicatiereeks onder de titel RC-informaties verschijnt voor het eerst in september 1966, en bevat Algol
procedures voor allerlei numerieke methoden. Door de
aanwezigheid van de ELX8 neemt de dienstverlening van
1 Bij de behandeling van sommige onderwerpen wordt niet strikt
de onderafdeling met betrekking tot automatiseringsaan de gehanteerde indeling van tijdvakken vastgehouden.
projecten
opnieuw sterk toe. Op grond van deze ontwik2 De eerste machine, de ENIAC ('Electronic numerical integrakeling,
de
toename van het aantal lokaal opgestelde comtor and computer') wordt gedurende de periode 1943-1946
gebouwd door de 'Moore school of electrical engineering' (Uni- puters (de afdeling der Elektrotechniek had bijvoorbeeld
versity of Pennsylvania) en is bestemd voor het 'Ballistic research een IBM360 I 30 aangeschaft voor specifieke onderzoekslaboratory' in Aberdeen (Md). De uitvinding wordt in het algemeen toegeschreven aan Eckert en Mauchly, maar de meningen
daarover zijn niet geheel eensluitend. Boeiende lectuur over de
controverse zijn de bijdragen in 'The origins of modem computing' in het tijdschrift 'Computing reviews' 31 (1990), 449-481.

Bij het samenstellen van deze bijdrage is gebruik gemaakt van
de notulen van de diverse commissies 'Rekenbeleid' en van de
jaarverslagen van het Rekencentrum.
3
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doeleinden, maar de machine wordt oak gebruikt voor de
bibliotheek en voor administratieve diensten (DFA)) en
de landelijke coordinatie door de CRIVA (Commissie
reken- en informatieverwerkende apparatuur wetenschappelijk onderwijs en onderzoek; de commissie werd
ingesteld in 1966), wordt duidelijk dat de activiteiten van
het Rekencentrum in hogeschoolverband dienen te warden beschouwd. Dat leidt tot de oprichting van de breed
samengestelde THE-commissie "Rekenautomaten"
(TAU) media augustus 1968.
De taak van deze commissie heeft betrekking op de aanschaf en het gebruik van elektronische rekenapparatuur;
daartoe dient zij curatoren, senaat, ( onder)afdelingen en
diensten adviezen te verstrekken en tevens dient een op de
toekomst gericht beleid te warden ontwikkeld met oog
voor het zoeken en het scheppen van mogelijkheden ter
realisering van zo'n beleid. Uit de archieven blijkt zonneklaar dat de commissie TAU tezamen met haar subcommissies in de beleidsvoorbereidende sfeer belangrijk werk
heeft verricht. In hetgeen volgt gaan we daar wat nader op
in.
De taak van de commissie TAU is veelomvattend en
daarom wordt een aantal subcommissies ingesteld. De
subcommissie "Inventarisatie rekenbehoefte" gaat voor
de eerstkomende vijf a zeven jaar de digitale rekenbehoeften van de THE na, waaronder oak de niet-numerieke, met name die voor de administratieve automatisering. Op basis van schattingen voor de groeifactoren waarmee de gevraagde rekentijden per jaar toenemen (deze
factoren bedragen ongeveer 1.8), komt men tot de conclusie dat omstreeks 1972 een machine nodig zal zijn met zes a
zeven keer de capaciteit van de huidige ELX8. Het niet tijdig aanschaffen van een dergelijke machine zou de ontwikkeling van het rekenen, van diverse onderwijs- en
onderzoeksprocessen en van een aantal administratieve
automatiseringsprojecten in ernstige mate belemmeren;
bovendien zou de THE in dat opzicht dan geen gelijkwaardige partner van haar zusterinstellingen kunnen zijn. Met
de aanschaf van een dergelijk systeem is, bij huur, aan jaarlijkse huurlasten tenminste fl. 2,5 miljoen gemoeid; het
extra aantal benodigde personeelsplaatsen wordt begroot
op vijftien.
Een andere subcommissie van TAU houdt zich bezig met
de vraag welke machine dient te warden aangeschaft. Een
grondige vergelijking leidt tot het advies voor aanschaf van
een Burroughs B 6700 systeem (voor de commissie zover
is, merkt ze in een eerder stadium al op dat de overgang
van de ELX8 naar de nieuwe machine vermoedelijk met
veel hoofdbrekens en ongemak gepaard zal gaan). In haar
correspondentie met curatoren neemt de "Commissie
Rekenbeleid Technische Hogeschool Eindhoven''
(CREK), de opvolger van TAU, dat advies over, waarbij
uitvoerig wordt benadrukt dat men, bij deze keuze, de
gerechtvaardigde belangen van de Nederlandse computerindustrie zeer duidelijk in de overwegingen heeft
betrokken, maar dat helaas onomstotelijk bleek dat de

geoffreerde machines, ook gelet op de filosofie van computergebruik op de THE, niet in aanmerking komen. Van
het begin af aan is duidelijk dat de nieuw aan te schaffen
apparatuur niet meer in het hoofdgebouw kan warden
ondergebracht. Dit en de uitbreiding van de rekencentrumactiviteiten brengen met zich mee dat naar een
nieuwe huisvesting moet warden gezocht. De subcommissie "Bouw Rekencentrum" rapporteert in de tweede helft
van 1968 daarover. Zo spoedig mogelijk dient te warden
overgegaan tot de bouw van een RC-gebouw, centraal
gelegen op het THE-terrein. Opgemerkt wordt voorts dat
de nieuwbouw voor de afdeling der Elektrotechniek in de
onmiddellijke nabijheid van het RC-gebouw dient te liggen. Dat zou oak moeten gelden voor een eventueel nieuw
gebouw voor de onderafdeling der Wiskunde. In het
geheel van de plannen wordt aan dit gebouw echter een
wat lagere prioriteit toegekend en, zoals bekend, is dat er
door de toen zich aandienende bezuinigingen niet gekomen.
In datzelfde, voor het toekomstige Rekencentrum als zelfstandig instituut zo belangrijke, jaar 1968 buigt een aantal
leden van TAU zich over de rol en de plaats van het Rekencentrum; de doelstellingen en taken, de relatie tussen RC
en de rechtstreeks bij computerservice betrokken vakgebieden, en de organisatorische opbouw komen daarbij aan
de orde. Veel van wat hier de commissie TAU voor ogen
staat, zal straks ( eind 1969) zijn neerslag vinden in de
besluiten die de gemeenschappelijke vergadering van
curatoren en het college van rector en assessoren zal
nemen ten aanzien van de taak, de begeleiding en de organisatorische structuur van het zelfstandige Rekencentrum.
Op basis van het werk van haar subcommissies rapporteert
en adviseert TAU aan het college van curatoren teneinde
tot uitvoering van haar plannen te komen. Op 1 april 1969
stemmen curatoren in met de bouw van een Transitorium
Wiskunde/Rekencentrum, mits de financiele middelen
daarvoor in de begroting kunnen warden gevonden. Curatoren gaan op 25 september 1969 eveneens akkoord met
de aanschaf van een nieuwe computerconfiguratie.
Daarna, gedurende de jaren 1970 en 1971, volgt een briefwisseling met het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen over de beoogde aanschaf van het Burroughs B
6700 systeem, waarbij de keuze en de noodzaak van de
aanschaf uitvoerig warden gedocumenteerd en beargumenteerd. In een brief van 9 september 1970 (van de
keuze voor de Burroughs is dan nog geen sprake) verklaart
het ministerie zich in principe akkoord met de nieuwe aanschaf; pikante bijzonderheid is dat het departement zich
afvraagt, ongetwijfeld na opmerkingen daarover van de
CRIVA, of de beoogde capaciteitsuitbreiding van de
ELX8 niet aan de voorzichtige kant is.
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Op de ELXS werd het Algol 60-THE multiprogrammeringssysteem uitvoerig getest alvorens het in gebruik werd genomen. Op de
machine konden, afhankelijk van de werklast, hoogstens vijf programma's warden verwerkt. Programma's werden nog via ponsbanden ingelezen.

Behalve voor het digitale rekenen is er op de THE ook,
beperkt, aandacht voor het rekenen op analoge machines.
De eerste machine, een PACE 23 lR, wordt in 1961 aangeschaft voor de groep "Meten en regelen" van de
(onder)afdeling Technische Natuurkunde (in die tijd
behoorde "Natuurkunde" nog tot de afdeling der Algemene Wetenschappen). Behalve de genoemde groep
wordt op deze (en latere) machines ook gerekend door
groepen van de afdelingen Elektrotechniek en Scheikundige Technologie. Het ligt voor de hand dat in het kader
van de werkzaamheden van de commissie TAU men zich
bezint op de positie van het analoge rekenen binnen de
hogeschool. De conclusie ten aanzien van de toekomstige
situatie is dat de analoge rekenactiviteiten thuis horen in
het Rekencentrum; een van de argumenten is dat de concentratie van digitale en analoge rekenmachines wenselijk
is in verband met mogelijke ontwikkelingen op het gebied
van het hybride rekenen.
Zo is dan eind 1969 de tijd rijp en de weg geplaveid om formeel over te gaan tot de instelling van het Rekencentrum
als een afzonderlijke beheerseenheid. De besluiten tot het

instellen van een "Commissie Rekenbeleid Technische
Hogeschool Eindhoven", een "Rekencentrum Technische
Hogeschool Eindhoven" en het vaststellen van een
"Instructie voor de directeur van het Rekencentrum Technische Hogeschool Eindhoven" warden genomen,
wat het eerste besluit betreft in een gemeenschappelijke
vergadering van curatoren en het college van rector en
assessoren gehouden op 4 december 1969, en voor de overige twee besluiten door curatoren op 18 december 1969.
Aangaande de instelling van het Rekencentrum vermeldt
het besluit dat dit zal gebeuren met ingang van een nader
door curatoren te bepalen datum. Uiteindelijk treedt het
Rekencentrum metterdaad pas als zelfstandige beheerseenheid op met ingang van 1januari1971; misschien zijn
de naweeen van de democratiseringsgolf die dan ook over
de Technische Hogeschool Eindhoven spoelt daar mede
debet aan.
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Aanschaf van het eerste Burroughs -systeem
(1970-1977)
Het instellingsbesluit van 18 december 1969 stelt de volgende taken voor het Rekencentrum vast:
a) het verwerken met behulp van de binnen de hogeschool
voor algemeen gebruik bestemde rekenautomaten van
opdrachten uit alle sectoren van de hogeschool, waaronder begrepen de zorg voor de beschikbaarheid van de
daartoe benodigde apparatuur en programmatuur;
b) het al dan niet op verzoek van bestuur, ( onder)afdelingen, bibliotheek en algemene diensten binnen de
bestaande mogelijkheden verlenen van medewerking aan
onderzoek op het gebied van rekenen, informatieverwerking en/ of programmatuurconstructie;
c) het betrekken van die groepen uit de ( onder)afdelingen
wier leeropdracht ligt op het gebied van rekenen, informatieverwerking, apparatuur en/ of programmatuur, bij de
analyse en oplossing van problemen die zich in het Rekencentrum bij de uitvoering van sub a en b genoemde taken
voordoen.
Voorts wordt bepaald dat de directeur van het Rekencentrum en de daaraan verbonden wetenschappelijke medewerkers behoren tot het wetenschappelijk corps van de
hogeschool.
Gelet op deze taakomschrijving is het Rekencentrum
terecht gekarakteriseerd als een interafdelingslaboratorium . Dienstverlening staat voorop, maar het
Rekencentrum heeft oak een onderzoekstaak op het terrein van de toepassingen van informatica. Deze onderzoekstaak krijgt gestalte in de vorm van medewerking aan
onderzoeksprojecten in ( onder)afdelingen; een betrokken RC-wetenschappelijk medewerker heeft daartoe een
overeenstemmingsrelatie met een hoogleraar. In hetzelfde
bestuurlijke kader wordt door personeel van het Rekencentrum ook medewerking verleend aan de reguliere
onderwijstaken van de diverse ( onder)afdelingen. Het
Rekencentrum opereert in dit spanningsveld van dienstverlening enerzijds en het hebben van een eigen taak op
het gebied van onderwijs (educatie) en onderzoek anderzijds. Het gaat hierbij om het vinden en handhaven van een
goede balans; een en antler stelt oak hoge eisen aan de attitude van de medewerkers van het Rekencentrum. De integrale taak van het Rekencentrum, ook wel eens geformuleerd als "het dichter bij elkaar brengen van computersystemen en gebruikers met betrekking tot alle aspecten",
leidt tot een taakverdeling die als volgt kan warden aangegeven.
(i) een educatieve taak: gebruikers door middel van publicaties (zoals RC-informaties en RC-bulletins ), cursussen,
medewerking aan het onderwijs en andere educatieve
middelen dichter bij de computersystemen brengen;
(ii) een apparatuur/ programmatuur taak: computersystemen door perfectionering van hardware en software voor

de gebruikers gemakkelijk toegankelijk maken op elk
niveau van de structuur van deze systemen;
(iii) een operationele taak: aangepaste hulp verschaffen
aan de in algemene zin opgevoede gebruiker op het
moment dat deze een (meestal) geperfectioneerd systeem
wil gebruiken.
De organisatorische structuur van het Rekencentrum
weerspiegelt deze taken; voor elk daarvan zijn in het begin
een of meerdere groepen ingesteld en dat is, zij het met
enige aanpassingen, door de jaren heen zo gebleven.
Daamaast is er een Rekencentrum-bureau en een Rekencentrum-staf (de laatste heeft een vertegenwoordigende
functie).
Bij het ontwerp van een nieuw bestuursreglement voor de
THE (in verband met de invoering van de Wet Universitaire Bestuurshervorming) is ook aandacht besteed aan de
plaats van het Rekencentrum. In eerste instantie is het de
bedoeling het Rekencentrum daarin, zonder nadere bepalingen, onder te brengen bij de dienstverlenende eenheden. Dat staat echter op gespannen voet met de taken die
het Rekencentrum heeft op het gebied van onderwijs en
onderzoek. Gepleit is toen voor het opnemen van het
Rekencentrum in het Bestuursreglement als instituut, in
de zin van artikel 19 van de WUB. Zover is het niet gekomen, maar wel is een zodanige formulering opgenomen
dat de onderwijs- en onderzoekstaken van het Rekencentrum tot uitdrukking warden gebracht.
Als begeleidingscommissie van het Rekencentrum wordt
bij instellingsbesluit van 4 december 1969 de Commissie
Rekenbeleid (CREK) ingesteld. De CREK is bedoeld als
een commissie voor advies en overleg inzake aangelegenheden het Rekencentrum betreffende en zij houdt zich met
name ook bezig met het gebruik en de bestelling van
rekenapparatuur. De CREK heeft, in het bijzonder gedurende de eerste jaren van haar bestaan, belangrijk werk
verricht in het beleidsvoorbereidende vlak. Prof.dr. G.W.
Veltkamp is haar eerste voorzitter; hij wordt later opgevolgd door prof.dr.ir. J.D. Janssen. In de eerste jaren van
CREK zijn curatoren vertegenwoordigd door dr. J. de
Vries. Daamaast zijn de (onder)afdelingen vertegenwoordigd, terwijl onder meer de secretaris van de hogeschool
en de bibliothecaris eveneens lid zijn. De dagelijkse gang
van zaken wordt behartigd door een Commissie van Overleg (CORB).
Geleidelijk aan, zo rond 1975/1976, blijkt dat de samenstelling van CREK niet meer zo goed past bij de bestuurlijke situatie die dan is gegroeid, en het college van bestuur
besluit met ingang van 30 september 1976 de CREK op te
heffen en in plaats daarvan een bestuurscommissie van
advies en overleg met de naam CORE in te stellen.
Belangrijke overweging daarbij is geweest de totale
inspanning en middelenvoorziening van de hogeschool op
het gebied van het werken met computerapparatuur te
sturen, te integreren en te coordineren. De portefeuille-
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houder Rekencentrum in het college van bestuur wordt
voorzitter van de CORE; daamaast wordt een nauwere
band met de (onder)afdelingen gerealiseerd door, per
(onder)afdeling, een lid van het bestuur in de commissie
op te nemen. De secretaris van de hogeschool is teven lid,
onder meer in verband met het toenemend belang van de
administratieve automatisering. Daarnaast is een aantal
exteme gebruikers (HBO-instellingen) en ook de Katholieke Hogeschool Tilburg (KHT) in CORE vertegenwoordigd.
Eerder zijn op initiatief van het college van bestuur voor
iedere (onder) afdeling lokale rekencommissies ingesteld,
waarbij, globaal, dezelfde overwegingen als boven zullen
hebben gegolden maar nu op (onder) afdelingsniveau.
Met het op ruime schaal ter beschikking komen van allerlei
computerfaciliteiten ontstaat de moeilijke afweging welke
faciliteiten op decentraal niveau dienen te worden aangeschaft, welke de centrale faciliteiten dienen te zijn en wat
de rol van het Rekencentrum in <lit geheel is. Aan het slot
van deze bijdrage komen we daar nog op terug.
Na deze opmerkingen over de taak en functie van het
Rekencentrum en de THE-commissies rondom <lit "computing laboratory", is het vervolgens dienstig iets te zeggen
over de aanschaf van centrale rekenapparatuur. Eind
1970 adviseert een subcommissie van CREK (synoniem
met een eerder genoemde subcommissie van TAU) tot
aanschaf van een Burroughs B 6700 systeem; de huurprijs,
gedurende een periode van minimaal vijf jaar, bedraagt
fl. 210.692,- per maand (exclusief BTW) en de levering
kan omstreeks medio 1972 plaatsvinden. Begin april 1972
wordt door de Rijkskantoormachinecentrale naar Burroughs een "letter of intent" afgegeven voor levering van
de machine in 1973; medio 1972 kan de levering niet
plaatsvinden omdat het gebouw voor het Rekencentrum
dan nog niet klaar is. De keuze van de Burroughs-machine
komt tot stand door vergelijking van een aantal machines
ten aanzien van een groot aantal van tevoren vastgestelde
gewogen criteria; daarbij wordt relatief veel gewicht toegekend aan (i) de beschikbaarheid van een werkend
Algolsysteem, (ii) de gebruikskosten van het Algolsysteem en (iii) de totale kosten van de configuratie.
De vertraagde levering van de Burroughs-configuratie
brengt het Rekencentrum in moeilijkheden; aan de rekenbehoefte van de THE kan nauwelijks worden voldaan.
Orn de periode tussen de ELX8 en het nieuwe Burroughssysteem te overbruggen wordt bij het ministerie een aanvraag voor de aanschaf van een Philips P 9200 time sharing systeem ingediend. Het ter beschikking hebben van
een dergelijk systeem is nodig omdat in het begin van de
jaren zeventig de behoefte aan conversationeel rekenen
sterk toeneemt, en de ELX8 is daarvoor niet geschikt.
Doorslaggevend bij het voorstel tot het aanscha:ffen van
een P 9200 systeem zijn ook de kosten; het altematief van
het huren van terminals is relatief duur en dat geldt ook
voor de aanschaf van grote tafelrekenmachines. Boven-
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<lien doet Philips het aantrekkelijke voorstel om gedurende een periode van drie jaar de helft van de, voor de
THE overtollige, capaciteit voor haar rekening te nemen.
In februari 1972 wordt het P 9200 systeem (kosten fl. 1.2
miljoen) gei:nstalleerd waarmee een substantiele ontlasting van de ELX8 is bereikt. Enige jaren later is de aanschaf van een tweede P 9200 overwogen, maar een aanvraag daartoe wordt door het ministerie niet ingewilligd.
Omstreeks augustus 1972 wordt voorgesteld een PDPmachine van het type 11/ 45 aan te schaffen. Deze DEC
(Digital Equipment Corporation)-machine zal worden
gekoppeld aan het Burroughs-systeem, en past in de visie
van CREK in de vorming van een computernetwerk aan
de THE. Aanschaf van de machine is ook van belang voor
de analoge rekengroep die in november 1971 van de afdeling Technische Natuurkunde naar het Rekencentrum is
overgegaan; met name de analoge computer EAI 680
komt beter tot zijn recht door tussenschakeling van deze
PDP-machine. In deze periode is de centrale financiering
(gelden van het ministerie) nog ruim en de machine wordt
in het voorjaar van 1974 gei:nstalleerd. Weer een ander
voorstel betreft de aanschaf van een microprogrammeerbare informatica research computer. Participanten zijn de (onder)afdelingen Wiskunde, Bedrijfskunde, Elektrotechniek en het Rekencentrum. In het
begin van 197 5 wordt intern overeenstemming bereikt
over de keuze van de machine; mede gelet op de Burroughs-omgeving wordt het een B 1700 machine, die
medio november 197 6 in gebruik wordt genomen.

De B 6700 werd in februari 1973 in gebruik genomen. Deze
machine en de latere Burroughs computers van het Rekencentrum werkten allemaal met het "Master control program" als
besturingssysteem. Ook qua vloeroppervlakte mocht de B 6700
er zijn!

Daarvoor, in november 1974, is voor het eerst nagedacht
over een uitbreiding van het B 6700 systeem. De behoefte
aan rekentijd groeit maar door en het is noodzakelijk
gedurende de gehele <lag onafgebroken service te bieden;
verder is het niet mogelijk het werkaanbod in een aantal
categorieen (gewone batch, remote batch, interactief
gebruik) op efficiente wijze tegelijkertijd te verwerken.
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Een uitbreiding van de Burroughs waarbij het onderhoud beide centra met andere vormen van onderwijs (HBO en
parallel aan de programmaverwerking geschiedt, zou uit- VWO) in de regio. Een band met de medische faculteit in
komst kunnen bieden. Uiteindelijk wordt dan gekozen Maastricht wordt denkbaar geacht, maar, om een aantal
voor een B 7700 mainframe, ter vervanging van de redenen, niet zo waarschijnlijk. In de volgende sectie
B 6700, die de gewenste faciliteiten heeft. Vervanging is komen wij op deze beoogde samenwerking tussen KHT en
aantrekkelijk, ook vanwege de kosten. In eerste instantie THE, en het uiteindelijk spaak lopen daarvan, terug.
wordt de uitbreiding respectievelijk vervanging door het
ministerie aangehouden, maar eind 1975 wordt goedkeu- Deze periode overziende kan men constateren dat veel is
ring verleend. In december 1976 wordt de nieuwe Bur- bereikt. Op centraal niveau staat een keur aan machines
ter beschikking, het Rekencentrum heeft een eigen
roughs-machine gelnstalleerd.
Bij de toestemming voor de aanschaf van de B 6700 en ook gebouw betrokken, de personele formatie heeft een aanweer bij de vervanging daarvan door de B 7700, bena- zienlijke uitbreiding ondergaan, er is een nauwe band en
drukt de minister dat het Rekencentrum een regionale wederzijds gewaardeerde samenwerking met de groepen
functie heeft; van de faciliteiten dient bijvoorbeeld ook "Numerieke wiskunde'' en "Fundamentele programmedoor de Zuidelijke HBO-instellingen gebruik te kunnen ring" van de onderafdeling der Wiskunde (die tevens
worden gemaakt. Overtollige capaciteit van de B 7700 gehuisvest zijn in het RC-gebouw), en de administratieve
dient, via samenwerkingsovereenkomsten, met derden te automatisering neemt in belangrijkheid toe en het Rekencentrum levert daar belangrijke bijdragen aan. Anderzijds
worden gedeeld.
Gedurende de periode juli/ september 1972 wordt het doemen ook wel enige problemen op. Er is een spanning
nieuwe Rekencentrumgebouw betrokken; de verhuizing tussen hetgeen men op decentraal niveau ( afdelingen, een
van de centrale computerapparatuur geschiedt enige aantal diensten) aan rekenapparatuur wil aanschaffen en
maanden later. De eerste machine, de IBM 1620, wordt, hetgeen op centraal niveau (Rekencentrum) nodig wordt
na nog een korte tijd aan Elektrotechniek te zijn uitge- geacht. In dit spanningsveld dient het Rekencentrum verleend, buiten bedrijf gesteld en afgevoerd. Eenzelfde lot standig en behoedzaam te opereren en voortdurend te
ondergaat de trouwe ELX8 enige jaren later: de werk- overwegen hoe de toebedeelde taak conform het in het
zaamheden op de machine worden in de loop van 1973 begin van deze sectie genoemde instellingsbesluit doelmageleidelijk aan minder en in de eerste helft van 1974 wordt tig kan worden uitgevoerd. Ook zijn de middelen, beschikbaar voor centrale financiering, duidelijk krapper aan het
zij naar Domeinen afgevoerd.
Er is reeds op gewezen dat de CRIVA de aanschaf van <lure worden. Tot nu toe legde de THE, mede veroorzaakt door
rekenapparatuur coordineert en het ministerie daarover de regionale functie van het Rekencentrum, voor een relaadviseert. In het begin van de jaren zeventig is er voor deze tief groot deel beslag op deze middelen ( ongeveer 13 % ).
zogenaamde centrale financiering veel geld beschikbaar, Het ministerie streeft naar een landelijk evenrediger vermaar er is ook veel nodig want praktisch elke universiteit deling daarvan, gebaseerd op algemene sleutels, en heeft
of hogeschool heeft een rekencentrum in opbouw. De bij de overgang naar het B 7700 systeem dan ook laten
diverse aanvragen voor apparatuur dienen grondig op hun weten ( september 1977) dat het de komende jaren slechts
merites te worden beoordeeld en al gauw streeft het minis- in dringende gevallen bereid zal zijn goedkeuring te verleterie naar vormen van samenwerking tussen de diverse nen aan vervanging/uitbreiding van delen van centrale
universitaire rekencentra; in <lit verband dient de commis- rekenapparatuur.
sie-Doets te worden genoemd. In Brabant ligt een samenwerking tussen de KHT en de THE voor de hand. Mede
om die reden wordt bijvoorbeeld in 1972 een aanvraag van Het begin van het einde van het
de KHT om uitbreiding van haar !CL-computer afgewe- Burroughs-tijdperk (1977-1984)
zen; de Eindhovense Burroughs, het is reeds opgemerkt,
dient een regionale functie te vervullen en moet mede die- Eind jaren zeventig wordt door de Commissie Rekennen voor verwerking van rekenwerk van de KHT. Het beleid (CORE) een begin gemaakt met de formulering
Samenwerkingsorgaan KHT-THE stelt in mei 1972 een van een rekenbeleid voor de gehele technische hogesubcommissie "Rekencentra" in met als taak voorstellen school. Dit gebeurt omdat de decentrale rekenfaciliteiten
te doen voor een vergaande vorm van samenwerking tus- aan omvang en belang toenemen, de administratieve autosen beide rekencentra. Eind 1973 verschijnt het rapport matisering zich verder voortzet, en het ook te verwachten
van de subcommissie; het is een gedegen werkstuk dat ook is dat het landelijk beleid met betrekking tot de aanschaf
interessant is omdat het de historische ontwikkeling van van rekenapparatuur <lit nodig zal maken. Als dan
beide centra beschrijft. De belangrijkste conclusie van de omstreeks 1980 het ministerie er bij de universiteiten op
subcommissie luidt dat de voorkeur wordt gegeven aan aandringt meerjarenplannen voor computervoorgedecentraliseerde, zo mogelijk gekoppelde, apparatuur zieningen te ontwikkelen, niet alleen op centraal niveau
en gebundelde, zij het geografisch gespreide know-how. maar ook op dat van de afdelingen, is de reactie van
Het rapport besteedt ook aandacht aan de relatie van de de hogeschool dat al sinds 1976 dergelijke ontwik-
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kelingsplannen door het Rekencentrum zijn opgesteld.
Een belangrijke beleidsuitspraak van het in 1979 door de
THE geformuleerde beleid is dat de aanschaf van decentrale rekenfaciliteiten dan en uitsluitend dan zal worden
goedgekeurd indien de aard van de toepassingen zodanig
is dat een centraal systeem daarin niet verantwoord kan
voorzien. In het kader van het geformuleerde rekenbeleid
worden door de THE in november 1980 twee besluiten
genomen:
(i) het Rekencentrum is verantwoordelijk voor de dienstverlening op het gebied van de automatisering (DVA),
zowel centraal als decentraal (voor een proefperiode van
twee jaar);
(ii) de technische deelfuncties van administratieve automatisering worden ondergebracht bij het Rekencentrum,
en het bureau "centraal informatie beheer" gaat van de
Dienst Financien en Administratie over naar het Rekencentrum.
De onder (ii) genoemde overgang krijgt zijn beslag met
ingang van 1 januari 1981; de RC-formatie neemt met
achttien plaatsen toe en de groep krijgt de naam ''Automatisering bestuurlijke systemen" (ABS). Karakteristieke
projecten van ABS zijn bijvoorbeeld het ontwikkelen van
informatiesystemen voor de personeels- en salarisadministratie, de studentenadministratie, de financiele administratie, en het opzetten van een model voor de personeelslastenverdeling.
Het toenemende gebruik van rekenfaciliteiten noopt het
Rekencentrum grotere aandacht aan de gebruikersbegeleiding te besteden; het aantal cursussen en cursisten
groeit in deze periode sterk.
Omstreeks 1981 doet zich een belangrijke nieuwe ontwikkeling voor, te weten het instellen van zogenaamde "lokale
coordinatoren" voor de ( onder)afdelingen, de bibliotheek
en het bureau van de hogeschool. Hun taken zijn veelzijdig; zij zijn het intermediair tussen de genoemde eenheden
en het Rekencentrum, inventariseren lokaal de behoefte
aan rekenfaciliteiten, leveren aldus een bijdrage aan het
opstellen van beleidsplannen op het gebied van de automatisering, en helpen ook mee aan de "beheersing" van
het complexe THE-reken- en automatiseringsproces.
Standaardisatie van programmatuur en apparatuur wordt
nagestreefd, maar mag geen belemmering zijn voor de
voortgang van onderwijs en onderzoek. De lokale coordinatoren hebben op decentraal niveau een managersfunctie ten aanzien van de automatisering. Idealiter zouden ze
ook een (klein) gedeelte van hun tijd moeten kunnen
besteden aan onderzoek op het gebied van de toegepaste
informatica, daarmede een bijdrage leverend aan de taak
die het Rekencentrum immers ook daar heeft, gezien het
instellingsbesluit. Dit onderzoek van het Rekencentrum
vindt, het is reeds eerder opgemerkt, in het algemeen
plaats in samenwerking met vakgroepen van ( onder)afdelingen. Tot de onderzoeksthema's behoort in deze periode
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onder meer "computer managed instruction" in samenwerking met de vakgroep Technische Mechanica van de
afdeling Werktuigbouwkunde. Daarnaast worden onder
meer computernetwerken bestudeerd; ontwikkeling van
statistische programmatuur verdient tevens vermelding.
Ook is er samenwerking met de Centrale Technische
Dienst op het gebied van laboratoriumautomatisering,
duidelijk van groot praktisch belang. Er is echter ook
totaal antler onderzoek, zoals bijvoorbeeld een bijdrage
aan een ZWO-project voor het analyseren van teksten in
het Oud-IJslands met behulp van een computer.
Op de activiteiten van de (omvangrijke) commissie CORE
is reeds even ingegaan aan het begin van deze sectie toen
het rekenbeleid aan de orde was. Haar subcommissie,
CODO, die de dagelijkse gang van zaken behandelt en
veel kleiner van samenstelling is, komt zeer geregeld
bijeen. Ingesteld in 1976 heeft zij in november 1982 reeds
haar honderdste vergadering achter de rug. Adviseren
over de aanschaf van lokale rekenfaciliteiten maakt een
belangrijk deel van haar taak uit. Naast deze commissies
op THE-niveau zijn er een aantal landelijke gremia voor
de automatisering die aandacht vereisen. Naast de meermalen genoemde CRIVA is er de CVDUR (Coordinatoren Vergadering Directies Universitaire Rekencentra), de
SUR (Stuurgroep Samenwerking Universitaire Rekencentra) en de SUAA (Stichting Universitaire Administratieve Automatisering), waarvan de THE in oktober 1981
lid wordt.
Van dit commissie-circuit gaan we nu over op een ontwikkeling die in het begin van de jaren tachtig een belangrijke
rol gaat spelen. We doelen hier op de eerste superminicomputers die op de markt beschikbaar komen. Hardware-ontwikkelingen maken dergelijke machines mogelijk en ze zijn als "special purpose" machine aantrekkelijk
voor de afdelingen omdat ze bij uitstek geschikt zijn voor
het oplossen van specifieke technische problemen. Veelal
zijn er aantrekkelijke grafische mogelijkheden op dergelijke machines beschikbaar en bovendien lenen ze zich
voor grafisch interactief gebruik. Weliswaar is dat via het
B 7700 systeem niet geheel onmogelijk, maar het stuit
toch op veel bezwaren (zoals het kleine aantal karakters
dat per tijdseenheid kan worden overgebracht). De prijs
van dergelijke supermini's is bovendien zodanig dat ze binnen het bereik van het budget van sommige afdelingen
komen. Daarnaast is er nog het aspect van de ontwikkelingen op het gebied van de software; allerlei programmatuur ontwikkeld voor specifieke technische toepassingen
past niet goed bij het centrale B 7700 systeem.
Het voorstel tot aanschaf van de eerste supermini komt
aandeordeinhetnajaarvan 1979. HetbetrefteenPRIME
550 bestemd voor de afdeling Werktuigbouwkunde.
Nadat het voorstel getoetst is aan het vigerende THErekenbeleid, wordt het bij het ministerie ingediend. In eerste instantie wordt door de CRIVA negatief geadviseerd,
metals een van de argumenten dat de ook voorziene uit-
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breiding van het B 7700 systeem (die op niet al te lange termijn zal plaatsvinden) de benodigde rekenbehoefte van de
afdeling Werktuigbouwkunde wel op kan vangen. Met een
nadere argumentatie wordt het voorstel opnieuw ingediend en departementale goedkeuring voor aanschaf volgt
in het najaar van 1980. Gememoreerd dient hier ook te
worden de aanschaf, omstreeks dezelfde tijd, van de DEC
2020, een grote machine die speciaal bestemd is voor
bedrijfskundige toepassingen. Over de centrale machines
valt verder nog te melden dat de informatica research computer B 1700 zo omstreeks 1981/ 1982 weinig meer wordt
gebruikt en dat hij vrij snel daarna uit het bestand wordt
afgevoerd. De betekenis van het analoog rekenen op de
THE neemt in het begin van de jaren tachtig snel af. De
EAI 680 is nog korte tijd gebruikt in 1981, maar gaat dan
weer terug naar de afdeling Technische Natuurkunde; de
PACE 231 R is al eerder afgevoerd. Belangstellenden voor
analoog en hybride rekenen worden, zolang dat daar tenminste nog kan, doorverwezen naar de Technische Hogeschool Delft.
Met betrekking tot de aanschaf van rekenapparatuur gaat
vanzelfsprekend de grootste aandacht uit naar de vervanging van het B 7700 systeem. In september 1981 wordt
daartoe een subcommissie van CORE ingesteld. De
opvolging van de B 7700 wordt grondig overwogen.
Betrekkelijk snel wordt duidelijk dat in verband met de
gewenste continuiteit in het "rekenen" (met name de afdelingen Technische Natuurkunde en Werktuigbouwkunde
vestigen daar de aandacht op) een nieuwe Burroughsmachine aangewezen is (hoewel de CRIVA daar eerst
bedenkingen tegen heeft). Nu een drastische ommezwaai
maken naar, bijvoorbeeld, een IBM-machine zou, in verband met de conversie van de aan de THE gebruikte programmatuur, een enorme hoeveelheid werk betekenen en
bepaalde onderzoeksprojecten ernstig in gevaar brengen.
Met deze keuze voor een Burroughs (het zal een singleprocessor B 7900 systeem worden) wordt, het lijkt paradoxaal, tegelijkertijd ook de beslissing genomen op termijn afscheid te nemen van het Burroughs-tijdperk. Daarvoor is een aantal goede redenen aan te geven zoals het
niet of nauwelijks meer aanwezig zijn van deze machines
op andere Nederlandse universiteiten ( daardoor geringe
uitwisselbaarheid van programmatuur), het streven naar
IBM-compatibiliteit en de geringe gerichtheid van Burroughs op technisch wetenschappelijke toepassingen;
reeds in de tweede helft van de jaren zeventig had het
Rekencentrum besloten zich meer te gaan richten op Fortran in verband met het internationaal gebruik op grote
schaal van deze programmeertaal4 •
Naast de keuze voor een Burroughs wordt echter een
tweede lijn geopend naar de supermini's omdat een ander

Voor wat betreft het onderwijs in de numerieke wiskunde wordt
media 1982 besloten Algal 60 te vervangen door de programmeertaal Pascal.

4

De EAI 680 werd met name door de afdelingen Elektrotechniek, Scheikundige Technologie, Technische Natuurkunde en
Werktuigbouwkunde gebruikt voor het simuleren van continue
processen. Medio de jaren zeventig werden wereldmodellen van
de Club van Rome doorgerekend. Talrijke andere problemen
werden onderzocht, zoals het dynamisch gedrag van een bromfietsframe.

oogmerk is dat men minder machine-afhankelijk wil worden. Een uitvoerige consultatie van gebruikers wijst uiteindelijk in de richting van de aanschaf van een drietal
VAX-11/750 machines van DEC, waarop de besturingssystemen VMS en UNIX beschikbaar zijn; met de keuze
van UNIX loopt het Rekencentrum in Nederland mede
voorop, maar het blijkt een goede keuze te zijn geweest,
want dit besturingssysteem wordt thans veruit het meest
toegepast voor onderwijs- en onderzoeksproblemen. De
Burroughs en de VAX-en worden centraal gefinancierd,
terwijl de uitbreiding van de PRIME 5 50 tot een 7 50-type
uit eigen middelen wordt betaald.
Deze ontwikkelingen, tezamen met de in 1983 getroffen
voorbereidingen voor het opzetten van een THE-computernetwerk (karakteristiek daarvan is dat de gebruiker
vanaf zijn werkplek het systeem kan kiezen dat het meest
geschikt is voor zijn toepassingen) en de voorbereiding van
een grootscheepse introductie van de personal computer
(voor zowel zakelijke als prive doeleinden), maken 1983
voor de verdere ontwikkeling van het Rekencentrum tot
een uiterst belangrijk jaar.
Tot slot iets over de ontwikkelingen aangaande de samenwerking tussen de rekencentra van de KHT en de THE;
deze stemmen tot minder tevredenheid. We brengen in
herinnering dat met betrekking tot dit onderwerp in 1973
hierover een eerste rapport werd uitgebracht. Deze en
andere aanzetten tot cooperatie op het terrein van onderwijs en onderzoek resulteren in het sluiten van een overeenkomst tot samenwerking tussen de twee hogescholen
op 7 juli 1977. Teneinde de samenwerking tussen de
rekencentra verder uit te bouwen, stelt het Samenwer-
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kingsorgaan KHT-THE in oktober 1977 de "Vaste Commissie Rekenbeleid KHT-THE" (VCR) in; taak van de
VCR is een deelovereenkomst voor te bereiden tervastlegging van de cooperatie tussen de beide rekencentra op de
terreinen van de automatisering en het rekenen. De VCR
werkt haar opdracht uit, daarbij uitgaande van de diverse
informele vormen van samenwerking die sinds 1973 tussen de beide rekencentra gestalte hebben gekregen. Dit
werk resulteert in een concept-deelovereenkomst die
mogelijkheden aangeeft voor een verdergaande cooperatie en die tevens de samenstelling, de taken en de bevoegdheden van de VCR zelf regelt. De concept-deelovereenkomst heeft nog een lange weg af te leggen alvorens ze kan
worden goedgekeurd, maar uiteindelijk gebeurt dat in het
voorjaar van 1980. Mogelijkheden voor de genoemde verdergaande samenwerking worden vervolgens onderzocht
in een tweetal zogenaamde VCR-projecten; deze onderzoeken worden uitgevoerd door de "Groep informatiesystemen organisatie" van het accountantsbureau Dijker en
Doornbos. Het resultaat is dat verdergaande samenwerking zeer wel mogelijk wordt geacht. De VCR stelt vervolgens medio 1982 een concept-intentieverklaring op
inzake het nastreven van volledige integratie tussen de
beide rekencentra; het is nu aan de colleges van bestuur
van de beide instellingen om deze intentieverklaring te
ondertekenen. Tot zover gaat alles goed, maar nu stokt het
proces van besluitvorming. De colleges van bestuur worden het in het najaar van 1982 niet eens, het Samenwerkingsorgaan KHT-THE staat betrekkelijk machteloos ter
zijde en in januari 1983 is de beoogde nauwe cooperatie
tussen de beide rekencentra geheel van de baan.
Waarom ging het mis? Bij lezing van de onderliggende
stukken is dat niet eenvoudig vast te stellen en de correspondentie tussen de beide colleges van bestuur maakt
ook niet alles duidelijk. Verschillende aspecten hebben
een rol hebben gespeeld, zoals het uiteindelijk toch terugschrikken voor een volledige integratie van de beide
rekencentra en de moeilijk te overziene consequenties die
dat zou kunnen hebben voor de diverse gebruikers, het
verschil in de positie van de administratieve automatisering bij de beide rekencentra, en het verschil in grootte
tussen de twee rekencentra enerzijds en de beoogde paritaire bestuurssamenstelling anderzijds. De omstandigheid
dat de THE al geruime tijd druk bezig was met de voorbereiding voor de vervanging van haar B 7700 systeem heeft
de beoogde besluitvorming ook geen goed gedaan; over
en weer was men niet zeker van elkaars bedoelingen. Alles
overziende kan de conclusie luiden dat het jammer is dat
de enorme hoeveelheid werk, verricht in de diverse voortrajecten, geen vrucht heeft gedragen en dat de afloop
onbevredigend was.
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Opmars van decentrale computerfaciliteiten
(1984-1990)
De trendbreuk die zich omstreeks 1984 in de geschiedenis
van het Rekencentrum voordoet, heeft niet alleen te
maken met de keuze om op betrekkelijk korte termijn
afscheid van de Burroughs-machines te nemen. Er is een
tweetal andere ontwikkelingen die eveneens belangrijk
zijn. De eerste daarvan heeft zijn oorsprong in het najaar
van 1981. Dan wordt door de directeur van het Rekencentrum een werkgroep ingesteld die de behoeften en mogelijkheden van kantoorautomatisering op de THE dient te
analyseren en tevens moet nagaan welke vorm van datacommunicatie de komende jaren op de hogeschool het
meest geschikt is. Het onderzoek resulteert in een lijvig
rapport5 dat in december 1982 verschijnt. Ten aanzien van
kantoorautomatisering verwacht de werkgroep dat
diverse vormen daarvan in de komende jaren op de THE
zullen worden toegepast. Verder zal gewaakt moeten worden voor een te grote verscheidenheid van systemen
omdat dit de latere integratie zal bemoeilijken6. Wat de
datacommunicatie betreft wordt geconcludeerd dat een
zogenaamd breedbandnetwerk gebaseerd op kabeltelevisie-technologie een goede oplossing is die in de behoeften
van de THE tot in het begin van de jaren negentig kan
voorzien. Het datacommunicatieverkeer dient onafhankelijk te zijn van het telefoonverkeer en moet via het in te
voeren netwerk lopen. Aanbevolen wordt verder met een
klein netwerk te beginnen waarmee ervaring kan worden
opgedaan.
Op basis van dit rapport wordt in 1983 het "scenario
1990", opgenomen in het "Beleidsplan automatisering
1984-1989", geintroduceerd. Hierin wordt een computernetwerk centraal gesteld met de volgende karakteristieken:
(i) verwerking, opslag en communicatie zijn gescheiden
functies;
(ii) de gebruikers krijgen via werkstations (bijvoorbeeld
een personal computer) toegang tot de faciliteiten die tot
het netwerk behoren;
(iii) sterke decentralisatie van verwerkingscapaciteit;
(iv) dure apparatuur, opslag van grote programmabibliotheken en databestanden, netwerk-management-faciliteiten en algemene voorzieningen voor studenten zullen in
hoofdzaak nog slechts centraal aanwezig zijn.

5

'THENET, een onderzoek naar de informatie- en communicatiebehoeften van de THE en de realisatiemogelijkheden van
een PTT-onafhankelijk lokaal netwerk', Technische Hogeschool
Eindhoven, 1982.
6 Over kantoorautomatisering wijden wij hier niet verder uit. Uit
een recent uitgevoerde enquete blifkt dat het grate belang daarvan
door de faculteiten, de bibliotheek en het Bureau van de universiteit wordt onderschreven.
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De laatste karakteristiek is interessant wanneer zij wordt
vergeleken met een belangrijke beleidsuitspraak uit 1979
die toen deel uitmaakte van het rekenbeleid; de accentverschuiving van centrale faciliteiten naar decentrale tekent
zich hier duidelijk af. In het begin van 1983 wordt met de
aanleg van het THENET (in het vervolg TUENET
genoemd) begonnen en het door de werkgroep gesuggereerde kleine netwerk komt tot stand tussen het Rekencentrum en een vakgroep van de faculteit Elektrotechniek.
Overeenkomstig het "scenario 1990" is in de jaren tachtig
het TUENET opgebouwd, gekenmerkt door de
"afbouw" van het "centrale" Burroughs-tijdperk, de vervanging van het daarbij behorende mainframe door een
aantal centraal opgestelde supermini's en de sterke uitbouw van decentrale rekenvoorzieningen. Het "scenario
1990" is inmiddels vervangen door een plan dat de verdere
ontwikkeling van het netwerk schetst tot en met het jaar
1992. In dit plan staat de gebruiker en de gebruikersondersteuning op de werkplek centraal; automatiseringsactiviteiten zijn primair gericht op het creeren van
een zodanige omgeving dat de gebruiker zich optimaal kan
wijden aan zijn (hoofd)taken.
Het is niet doenlijk in het bestek van deze bijdrage de ontwikkeling van het netwerk in detail te beschrijven. Bijgaande tekening 7 geeft de huidige stand van zaken weer.
De volgende opmerkingen zijn bedoeld om de structuur
en de functies van het netwerk summier te beschrijven;
niet alle onderdelen van de netwerkstructuur komen daarbij aan de orde.
Het TUENET vervult een belangrijke rol bij de ontsluiting
van services en computersystemen op de universiteit. Het
aantal breedband-aansluitpunten bedroeg eind 1990
3100, zodat vrijwel elke werkplek naar behoefte van datacommunicatie apparatuur kan warden voorzien. In eerste
instantie is dit gerealiseerd met het Localnet produkt.
Hiermee zijn snelheden mogelijk tot 2000 karakters per
seconde (een karakter bestaat uit ongeveer acht atien bits)
en er zijn nu 1800 poorten operationeel. In tegenstelling
met de oudere structuur waarbij een stervormig net met
vaste verbindingen vanuit het Rekencentrum naar de
werkplekken aanwezig was, kan er met het Localnet een
verbinding opgezet warden met een willekeurige andere
poort op het netwerk. Hierdoor is het mogelijk geworden
niet alleen de centrale voorzieningen te ontsluiten maar
oak de toegang tot de lokale systemen te verbeteren.
Aangezien het breedbandnetwerk passief is en de
netwerkinformatie, zoals het adres, in de Localnet-apparatuur zelf zit, kan bij een interne verhuizing de apparatuur
eenvoudig warden verplaatst en in de nieuwe ruimte op de
TUENET-wandcontactdoos warden aangesloten; vervolgens kunnen de werkzaamheden warden hervat.
In de huidige situatie met grotere aantallen werkstations
De tekening van de TUENET-structuur is vervaardigd door
ing. J.F.A. Schillemans van het Rekencentrum.
7

(WS's) en krachtige PC's is de behoefte aan snelheid bij het
transport van gegevens niet meer met Localnet alleen te
vervullen. Steeds vaker wordt hiervoor Ethernet gebruikt,
waarmee een veel hogere snelheid (theoretisch tot een miljoen karakters per seconde) mogelijk is. Het TUENET
vervult de rol van ruggegraatsnetwerk voor de koppeling
van lokale ethernetten bij de faculteiten en diensten.
Via beide netwerken zijn de services en systemen ontsloten, zoals de UNIX en VMS systemen, de administratieve
en bibliothecaire voorzieningen, de TUE supercomputer
en de externe netwerken. De externe netwerken bestaan
uit de telefoon-inkieslijnen en het Surfnet transportnetwerk. Hiermee kan toegang verkregen warden tot het
openbare datanetwerk van de PTT. Verder zijn de Nederlandse instellingen voor hoger onderwijs en researchcentra
eraan gekoppeld en zijn via EARN/BITNET en Internet
duizenden systerpen over de. hele wereld bereikbaar
geworden vanaf iedere werkplek.
De tweede ontwikkeling waarop in het begin van de sectie
werd gedoeld betreft de stormachtige opkomst van de personal computer (PC). Het Rekencentrum heeft in een
vroeg stadium de betekenis van PC's voor het rekenen en
automatiseringsdoeleinden onderkend en in het begin van
de jaren tachtig daarover een eerste verkennende studie
uitgevoerd. In dit verband client oak de aandacht te warden gevestigd op het rapport "Samenwerking ... reken
maar" van SURF, waarin prognoses voor het aantal werkstations (PC's en terminals) ten opzichte van het aantal
medewerkers en studenten zijn opgenomen. Bij de aanschaf van PC's wordt, begrijpelijkerwijs, op de TUE
gestreefd naar enige standaardisatie, terwijl in 1984 IBMcompatibiliteit wordt voorgeschreven. Standaardmerken
in de beginperiode zijn IBM en Philips; later warden daar
Olivetti, Tulip en Rembrandt aan toegevoegd.
In de periode tot aan 1988 is er, over de gehele universiteit,
een sterke groei van het aantal PC's te constateren; daarna
treedt enige stabilisatie op, omdat nu oak meer geavanceerde werkstations (SUN's, Apollo's) warden aangeschaft. Voor een optimale taakvervulling acht de universiteit het op den duur noodzakelijk dat, verhoudingsgewijs,
tegenover elke twee medewerkers een PC staat; voor studenten bedraagt deze verhouding 10 : 1. In de huidige
technisch-wetenschappelijke omgeving is de PC niet meer
weg te denken. Oak in het onderwijs speelt hij een belangrijke rol. In 1989 bijvoorbeeld zijn in het Rekencentrum,
ten behoeve van het wiskunde-onderwijs voor eerstejaars
Werktuigbouwkunde studenten, vier nieuwe instructiezalen ingericht; per zaal zijn 21 AT's van het type Tulip en
Rembrandt opgesteld. In de "open shop" van het Rekencentrum, te vergelijken met de leeszaal in de centrale
bibliotheek, staat oak een keur aan PC's ter beschikking.
Deze faciliteit is bij studenten zeer in trek en is dagelijks
van 08.00 uur tot 22.00 uur geopend. Tegen een geringe
vergoeding kunnen bij het Rekencentrum oak PC's warden gehuurd. In 1988 waren er op de TUE ongeveer 1300
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In de" open shop" kon de gebruiker vroeger terecht voor ponsband- en ponskaartmachines. Deze (nu nostalgische) apparatuur werd
later vervangen door talrijke AD M-4 2 terminals voor het werken op de Burroughs-systemen. Nu staan er in deze ruimte overwegen~
PC's.

personal computers en 300 terminals aanwezig; eind 1990
bedroeg het aantal PC's ongeveer 1900.
In de voorgaande secties hebben wij in grote lijnen een
schets gegeven van de aanschaf van de grote centraal
geplaatste rekensystemen. De ontwikkeling daarvan verloopt in deze periode als volgt. Geheel conform de plannen wordt in 1984, naast de B 7700, het B 7900 systeem
gei:nstalleerd; dat brengt een ingrijpende verbouwing van
de rekenzaal met zich mee omdat de B 7900 bijzondere
voorzieningen vergt. In het najaar van 1984 is de machine
operationeel. De werkzaamheden op de B 7700 nemen
geleidelijk af en hij wordt in augustus 1985 afgevoerd. Verder worden in 1984 de eerder genoemde VAX-systemen
gei:nstalleerd. Daarvan is de VAX-11/750 met het UNIX
besturingssysteem pas in maart 1985 operationeel. Ter
introductie van de VAX-en besteedt het Rekencentrum
extra aandacht aan het begeleiden van (toekomstige)
gebruikers. De centrale DEC 2020-machine, voomamelijk in gebruik bij de faculteit Bedrijfskunde, wordt in het
begin van 1987 ontmanteld; het gebruik van deze mainframe verplaatst zich naar PC's. Medio de jaren tachtig
kiest het Rekencentrum voor DEC en IBM als hoofdleveranciers voor centrale apparatuur; daarmee is tevens

bereikt dat de TUE minder machine-afhankelijk is. In
1985 wordt de komst van een IBM 4381 voorbereid, die
eind 1986 wordt geleverd. Deze machine is vooral bedoeld
voor onderwijs en onderzoek en voor de conversie van
programmatuur voor administratieve toepassingen.
Door de jaren heen blijkt dat het gebruik van de IBM 4381
voor onderwijs- en onderzoekswerkzaamheden bij de verwachtingen achterblijft; de VAX-en hebben zich daar
genesteld en momenteel wordt de machine overwegend
gebruikt voor administratieve toepassingen. In 1986 zitten
de VAX-machines al aan de top van hun capaciteit;
daarom wordtin 1987 een "dikke" VAX 8530 aangeschaft
die een vijf keer zo grote capaciteit heeft als het type 11/
750. Geleidelijk aan wordt het gebruik van de B 7900
afgebouwd, het eerst in de onderwijs- en onderzoeksfeer.
In 1989 is het systeem, in afgeslankte vorm, nog slechts in
gebruik voor administratieve toepassingen. Op 17 oktober
1989 valt, met enig ceremonieel, definitief het doek; het
Burroughs-tijdperk is daarmee voor de TUE afgesloten.
De supermini van de faculteit Werktuigbouwkunde, de
PRIME 750, wordt in 1988 vervangen door een micro
VAX-cluster dat de nieuwe faculteitscomputer wordt.
Kleine supercomputers doen aan het einde van de jaren
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tachtig hun intrede op de TUE. Zo wordt een minisuper
van het type Alliant door de faculteit Elektrotechniek in
1987 aangeschaft. Op centraal niveau wordt, speciaal ten
behoeve van groat rekenwerk (bijvoorbeeld voor Scheikundige Technologie) eveneens de aanschaf van een
supercomputer voorbercid; deze Alliant FX/2816 wordt
in de herfst van 1990 in gebruik genomen.
Met bovenstaande schets is een redelijk getrouw beeld
gegeven van de centrale systemen (en eveneens van een
aantal decentrale systemen) die momenteel op de TUE
aanwezig zijn; zie ook de tekening van de TUENET-structuur. De algemene trend aan het eind van de jaren tachtig is
dat de faculteiten een afnemend gebruik van de centrale
faciliteiten melden (wel "electronic mail" en het gebruik
van specialistische randapparatuur), en een sterk toenemend gebruik van de eigen decentrale apparatuur. De
ondoorzichtige methodiek van doorberekening van kosten is daar mede debet aan; verder stelt de derde geldstroom sommige faculteiten in staat zelf geavanceerde
"dedicated" apparatuur aan te schaffen.
In deze periode warden ook vele administratieve automatiseringsprojecten bewerkt; ter iliustratie geven wij een
voorbeeld nauw verband houdende met het onderwijsproces. Een van de administratieve werkzaamheden waarvoor de B 7900 in zijn nadagen wordt gebruikt betreft het
dan vigerende onderwijsinformatiesysteem. Met het verdwijnen van de machine is, in een aantal fases, door het
Rekencentrum in overleg met de gebruikers een geheel
nieuw systeem, aangeduid met OWIS, ontwikkeld. De
officiele ingebruikneming door de Centrale Studentenadministratie en de studentenadministraties van de faculteiten vindt door de rector magnificus plaats op 23 november
1989.
Alvorens we iets zeggen over de taken van het Rekencentrum in de zich gewijzigd hebbende omstandigheden, is
het dienstig hier kort verslag te doen van de veranderingen
die plaats hebben gevonden in de directie van het instituut.
Zoals reeds is vermeld, trad drs. B.J.M. Morselt aanvankelijk als hoofd, laterals directeur op. Gedurende een lange
reeks van jaren is hij dat gebleven, tot hij op 1 augustus
1987 plaats maakt voor een van zijn naaste medewerkers,
ir. H.P.J.M. Roumen. Laatstgenoemde wordt op 1 augustus 1988 benoemd tot secretaris van de universiteit; vanaf
die datum treedt ir. W.J.M. Senden als directeur op.
Het beleid dat met betrekking tot de automatisering dient
te warden gevoerd is gedurende de laatste jaren uitvoerig
op de universiteit aan de orde geweest. Dat heeft onder
meer geresulteerd in het "Beleidsplan automatisering
TUE 1989-1992". Omdat het draagvlak hiervoor bij de
faculteiten niet geheel bevredigend was, is door de
bestuurscommissie Automatiseringsbeleid (de opvolger
van CORE) in 1989 bij de faculteiten en diensten uitvoerig
informatie ingewonnen over hun wensen. Dat leidde tot
een bijstelling van het plan, en het "Beleidsplan automatisering TUE 1990-1993" is anno 1991 het meest actuele
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beleidsdocument dat ter beschikking staat. Rekening houdend met de beleidsvoornemens die daarin zijn neergelegd, zal het Rekencentrum zich de komende jaren gaan
richten op de volgende taakgebieden (zie pag. 36 van het
Beleidsplan):
a) voorbereiding en coordinatie van het automatiseringsbeleid van de universiteit;
b) realisatie en beheer van de infrastructurele voorzieningen;
c) ondersteuning bij aanschaf, gebruik en beheer van
(lo kale) automatiseringsvoorzieningen;
d) ontwikkeling, realisatie en technisch beheer van
(gemeenschappelijke) informatiesystemen ten behoeve
van bestuur en beheer en documentaire informatieverzorging;
e) expertisecentrum voor automatiseringsdienstverlening
op voor de universiteit relevante gebieden van de informatietechnologie.
Voor het ogenblik biedt dat voldoende houvast. De ontwikkeling van het Rekencentrum zal echter gekenmerkt
warden door een voortdurend zoeken naar een evenwicht
in het spanningsveld van vraag en aanbod, zowel in technische als in financiele en organisatorische zin. Het zal boeiend zijn te zien wat de positie van het Rekencentrum in,
zeg, het jaar 2000 is; daarover kan men, gelet op de grote
veranderingen die zich in de informatietechnologie waarschijnlijk ook in de toekomst zullen voordoen, alleen maar
speculeren.
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College van Curatoren

Volgens de Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs, die tot 1971 van kracht was, oefenen curatoren
en senaat het bestuur uit.
Curatoren waken voor de naleving van de wet en zijn
hiervoor verantwoordelijk. Curatoren zijn belast
met de zorg voor de huisvestiging en het doelmatig
beheer van de financien en de roerende en onroerende zaken. De Technische Hogeschool Eindhoven
heeft de volgende curatoren gekend:

J.E. de Quay president-curator
F.W. van Berckel
W.H.Boom
H,L. s'Jacob
H.A.M.T. van Kolfschoten
Th. P. Tromp
S.A. Posthumus
Ch. J.M.A. van Rooy
A.H.M. Wijffels
H.B.J. Witte
president-curator
A.C.J. Rottier
K. Kooy
Ph. C.M. van Campen
J. de Vries

Het college van curatoren, hier gefotografeerd bij de opening van het academisch jaar 1965-1966.

1956 - 1959
1963 - 1971
1956 - 1966
1956 - 1962
1956 - 1959
1959 - 1961
1956 - 1958
1956 - 1971
1957 - 1965
1958 - 1959
1958 - 1960
1959 - 1961
1961 - 1971
1962 - 1971
1966 - 1971
1967 - 1971
1968 - 1971
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De Faculteit
WIJSBEGEERTE EN
MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN
H. Schippers

De opzet
Onder invloed van de gebeurtenissen tijdens de Tweede
Wereldoorlog wordt na mei 1945 in kringen van het hoger
onderwijs in Nederland druk gediscussieerd over hervormingen. Die hervormingen moeten mede tot doel hebben
het onderwijs in een aantal opzichten beter in de maatschappij te integreren. Een belangrijk punt van kritiek op
de bestaande situatie is dat het algemeen vormend element op de universiteiten en hogeschoien te weinig tot zijn
recht komt. In een democratische staat zou het hoger
onderwijs moeten opleiden tot zelfstandig en kritisch denkende en werkende wetenschappers, zo wordt in diverse
publikaties gesteld.
In mei 1946 installeert de toenmaligc minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (0, Ken W), prof.dr. G.
van der Leeuw, een;>taatscommissie voor de reorganisatie
van het hoger onderwijs. Bij die gelegenheid wijst hij erop
dat veel van de acadernische opleidingen waren "afgezakt
naar de vakschool", waarbij de gerniddelde student "van
de samenhang der wetenschappen en plaats, methode en
eigen aard van zijn eigen wetenschap weinig beseft" .. De
Staatscommissie brengt in 1949 een rapport uit en meent
aan de genoemde bezwaren vooral tegemoet te kunnen
komen door de stichting aan de universiteiten en hogescholen te bepleiten van een Studium Generale. Deze
instelling zou zich bezig kunnen houden met het doceren
van vakken als filosofie, inleiding in de natuurwetenschappen, literatuur en kunstgeschiedenis, modeme politieke geschiedenis, sociologie, recht en land- en volkenkunde.
Een jaar later publiceert minister Rutten een wetsontwerp
over het hoger onderwijs waarin de opvattingen van
ondermeer Van der Leeuw en de Staatscommissie zijn
overgenomen. In de tekst van het ontwerp is er sprake van
dat de opleiding het maatschappelijk verantwoordclijkheidsbesef en de persoonlijke vorming dient te bevorderen. Tevens zou aandacht moeten worden geschonken
aan de bevordering van inzicht in eenheid en samenhang
der wetenschappen. Deze punten worden ook opgenomen
in de artikelen 1 en 2 van de Wet op het Wetenschappelijk
Onderwijs van 1960. In de Wet van 1986 is de formulering

over het bevorderen van het maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef als taak van de instellingen gehandhaafd;
de tekst over het inzicht in de samenhang der wetenschappen is dan echter vervallen.
De invloed van de hiervoor kort samengevatte discussies
en publikaties vinden we terug in het in 1955 gepubliceerde "Rapport van de Commissie ter Voorbereiding van
een tweede instituut voor Technisch Hoger Onderwijs".
Deze Commissie, die naar de voorzitter mr. H.L. s'Jacob
meestal de Commissie-s'Jacob wordt genoemd, is twee
jaar daarvoor met haar werkzaamheden begonnen. In het
rapport wordt gepleit voor de instelling bij de in Eindhoven gesitueerde tweede technische hogeschool van een
afdeling Algemene Wetenschappen, die niet-technische
exacte vakken en maatschappijwetenschappen in een
technisch wetenschappelijke opleiding zou moeten integreren. Deze afdeling, die dus gedeeltelijk in de plaats is
gekomen van het ' zware' maar facultatieve Studium
Generale dat de Staatscommissie had gewild, dient alle
algemene en hulpwetenschappen te doceren, die voor de
gehele studie aan de hogeschool inclusief de eindfase van
belang zijn. Een zodanige opzet zou afwijken van de situatie aan de Technische Hogeschool Delft, waar de afdeling
Algemene Wetenschappen slechts het onderwijs in de propaedeutische fase verzorgt.
Het is de bedoeling dat Algemene Wetenschappen in
Eindhoven een positie krijgt die gelijkwaardig is aan de
technische afdelingen, waar werktuigbouwkunde, scheikundige technologie en elektrotechniek kan worden
gestudeerd. Studenten moeten er kunnen afstuderen, terwijl later de mogelijkheid zal worden geschapen aan de
afdeling te promoveren.
Een sub-commissie van de Commissie s'Jacob onder leiding van prof.dr. 0. Bottema, de rector magnificus van de
Delftse hogeschool, gaat zich bezig houden met de inhoudelijke opzet van de afdeling Algemene Wetenschappen.
Zij komt tot de conclusie dat de afdeling dient te bestaan
uit vier, wat men noemde, onderdelen.
1) de hulpwetenschappen voor de technische studie in
engere zin als: wiskunde, mechanica en natuurkunde;
2) de algemeen vormende vakken, te weten: sociologie en
wij sbegeerte;
3) de sociale, economische en juridische vakken waarin
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een gespecialiseerde opleiding mogelijk dient te zijn, zaals
bedrijfskunde, ecanamie, arbeidsrecht en actrooirecht;
4) de niet-technische algemene varming, waaronder het
Studium Generale en een gaede beheersing van de Nederlandse taal wardt verstaan.
Met in grote lijnen deze organisatarische structuur, waaraan in de voorbereidingstijd nag het Instituut voar Perceptie Onderzaek wardt taegevaegd, gaat de afdeling Algemene Wetenschappen bij de opening van de Technische
Hogeschool Eindhoven (THE) in het najaar van 1957 ook
inderdaad van start. Maar al spoedig blijkt dat van de oorspronkelijke doelstellingen weinig terecht zal komen. Bij
de diverse onderdelen manifesteert zich namelijk al direct
een zo sterk streven naar onafhankelijkheid, dat van een
afdeling die op voet van gelijkheid met de technische afdelingen kan verkeren nauwelijks sprake is.
Een factor van groat belang hierbij is dat het aantal studenten veel sneller toeneemt dan was voorzien. Mede om
de kwaliteit van de bestaande opleidingen te beschermen
meent het bestuur van de THE nu, dat het het beste is als
men za snel mogelijk nieuwe studierichtingen invoert. Al
in de zomer van 1958, een klein jaar nadat de eerste studenten zich hadden laten inschrijven, wordt een commissie ingesteld die zich bezig gaat houden met deze kwestie.
In het enkele maanden later uitgebrachte rapport stelt de
commissie voor in de eerste plaats met opleidingen voor
natuurkundig en wiskundig ingenieur te beginnen. Aan dit
type ingenieurs bestaat nationaal en intemationaal een
ernstig tekort, zo motiveert de commissie haar voorkeur.
In organisatorisch opzicht stelt de commissie voor om voor
beide studierichtingen een min of meer onafhankelijke
tussenafdeling te creeren. Met een dergelijke regeling wil
de minister van 0, K en W echter niet accaord gaan. Na
advies van onder meer de Raad voor het Technisch Hoger
Onderwijs besluit men de nieuwe studierichtingen voor
wiskundig en natuurkundig ingenieur te organiseren als
onderafdelingen van de afdeling Algemene Wetenschappen. Vanaf oktober 1960 kunnen studenten zich voor de
nieuwe opleidingen laten inschrijven. Voor alle betrokkenen is echter duidelijk dat het hier om een overgangsmaatregel gaat en dat zowel wis- als natuurkunde vaorbestemd
zijn zelfstandige ( onder)afdelingen te warden. In feite fungeren zij al vanaf het begin van de jaren zestig als zodanig.
De afdeling Algemene Wetenschappen, zoals de Cammissie-s'Jacob zich die had voorgesteld, heeft daarmee
belangrijk aan betekenis ingeboet. Deze ontwikkeling
wordt nog versterkt door de instelling in 1966 van een zelfstandige afdeling Bedrijfskunde.

Van werkgroep tot onderafdeling
In deze bijdrage zal verder geen aandacht worden
geschonken aan de lotgevallen van de afdeling Algemene

Wetenschappen of de diverse afsplitsingen. Het onderwerp van <lit hoofdstuk is de geschiedenis van wat aanvankelijk heette de Werkgroep Geesteswetenschappen, vervolgens wordt omschreven als de onderafdeling Niet-technische vakken (ruwweg de onderdelen 2 en 3 uit de opzet
van de sub-commissie Bottema) en wat vanaf het studiejaar 1961-1962 officieel de onderafdeling Wijsbegeerte en
Maatschappijwetenschappen (WenM) wordt genoemd.
a) Het studieprogramma

Een eerste ontwerp van een studieprogramma voor de
Werkgroep Geesteswetenschappen wordt begin 1956
geschreven door de als adviseur bij de voorbereiding van
de afdeling Algemene Wetenschappen aangetrokken Tilburgse hoogleraar dr. F.J.H.M. van der Ven. Hij stelt
ondermeer voor in de eerste twee semesters twee collegeuren per week ' Cultuurgeschiedenis en filosofie van de
techniek' te doceren. In het derde semester maet een inleiding in de sociologie en de sociale psychologie warden
gegeven. In het vierde tot en met het achtste semester zouden de studenten zich op grond van hun interesse en aanleg kunnen specialiseren in een wetenschappelijk georienteerde richting met de nadruk op filosofiecolleges, in een
economische richting met vakken als bedrijfseconomie en
organisatieleer en in een bedrijfskundige richting met een
breed samengesteld vakkenpakket, waarin ondermeer
colleges in het arbeidsrecht, organisatieleer, sociologie en
sociale psychologie zijn opgenomen.
Met deze notitie gaat een Commissie niet-technische vakken aan de slag, bestaande uit Van der Ven zelf, prof.dr.
H.B. Dorgelo, prof.dr. A. Oldendorff en prof.dr.ir.
C.J .D.M. Verhagen. Begin april brengt men een Conceptrapport betreffende de niet-technische vakken aan de 2de
technische hogeschool uit. In <lit rapport zijn een aantal
belangrijke elementen uit het ontwerp van Van der Ven
overgenomen, maar enige onderdelen hebben een nogal
ingrijpende wijziging ondergaan.
In hoofdlijnen weergegeven ziet het studieprogramma er
als volgt uit:
Gedurende acht semesters zijn telkens twee college-uren
per week uitgetrokken voor geesteswetenschappen. Na
het vierde semester wordt een keuze magelijk, waarbij
ongeveer een zelfde indeling naar interesse en aanleg is
gehandhaafd als we die bij Van der Ven aantreffen.
In de eerste vier semesters zullen inleidende colleges in de
wijsbegeerte en sociologie worden gegeven, die gericht
dienen te zijn op de eisen van een technische hogeschool.
De wijsgerige colleges moeten de studenten in de eerste
plaats begrip bijbrengen ' voor de plaats van de techniek in
het cultuurgeheel en voor haar betekenis voor mens en
samenleving.' De colleges sociologie krijgen tot taak de
toekomstige technicus bewust te maken van zijn plaats in
de samenleving, ' waarin hij zijn taak vindt en van de problematiek der menselijke verhoudingen in het bedrijf.'

Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen
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Schematisch weergegeven ziet de opzet van het onderwijs in de niet-technische vakken aan de THE er als volgt uit.

I~

OP HET INTERNE BEDRIJF GEORIENTEERD

ECONOMISCH GEORIENTEERD

OP WETENSCHAPPELIJKE
RESEARCH GEORIENTEERD

1e semester
(2 uren)

Wijsgerig-culturele beschouwingen over techniek en samenleving
2e semester
(2 uren)
3e semester
(2 uren)
lnleiding in de sociologie, speciaal van het bedrijf
4e semester
(2 uren)
5e semester
(2 uren)

lndustriele sociologie

Arbeidsrecht

lnleiding alg. en bedrijfseconomie

lnleiding wijsbegeerte

6e semester
(2 uren)

lndustriele sociologie

Arbeidsrecht

lnleiding alg. en bedrijfseconomie

lnleiding wijsbegeerte

le semester
(2 uren)

Psychologie

Organisatieleer v.h. bedrijf

Organisatieleer
v.h. bedrijf

Financiele
bedrijfseconomie

Filosofie van de techniek

Be semester
(2 uren)

Psychologie

Organisatieieer v.h. bedrijf

Organisatieleer
v.h. bedrijf

Financiele
bedrijfseconomie

Filosofie van de techniek

Over de examens in de niet-technische vakken merkt de
commissie op dat het de bedoeling van de Collllllissies'Jacob was, dat in ieder geval sociologie voor het propaedeutisch of het kandidaatsexamen verplicht wordt geexamineerd. Dit idee heeft men nu losgelaten. Voor de niettechnische vakken wil men volstaan met het afnemen van
vrij stellende tentamens. Voor de eerste fase van het doctoraal examen stelt de commissie voor de studenten ten minste twee en ten hoogste zes semesteruren niet-technische
vakken te laten volgen. Afstuderen in een niet-technisch
vak met uitzondering van wijsbegeerte zou na toestemming van de vak-afdeling en de afdeling Algemene
Wetenschappen mogelijk moeten zijn.
Over de door Bottema c.s. genoemde niet-technische
algemene vorming als taak van de afdeling merkt de commissie op, dat een neerlandicus zou worden aangetrokken
voor de taalkundige voorlichting en instructie van de studenten. Studium Generale dient naar de mening van de
commissie geen deel uit te maken van het studieprogramma: voor het beheer van het Studium Generale zou
men het beste doen een stichting in het leven te roepen,
met in het bestuur hoogleraren (van ondermeer de afdeling Algemene Wetenschappen) en studenten.
Het rapport wordt met slechts enkele kleine wijzigingen
goedgekeurd op 11 april 1956, tijdens de tweede vergadering van de algemene commissie die zich bezighoudt met
de voorbereiding van de afdeling Algemene Wetenschappen. Na een rondgang langs enige andere commissies
wordt nog een tweetal veranderingen in de tekst aangebracht. De grate lijn van het studieprogramma blijft echter
gehandhaafd.

b) De bemanning

In het rapport van de commissie niet-technische vakken
was ook een hoofdstukje opgenomen over de leerstoelen.
Hierin stelde men voor om overeenkomstig de beschreven
opzet van het studieprogramma met ingang van het eerste
studiejaar twee hoogleraren te benoemen: een in de sociologie en een in de wijsbegeerte. Deze laatste zou voorlopig
een buitengewone status hebben. Met ingang van het
derde studiejaar zouden dan nog buitengewone hoogleraren in de algemene- en bedrijfseconomie, de psychologie, het arbeidsrecht en de organisatieleer moeten worden
aangetrokken.
Bij voorbaat stond overigens vast wie voor de benoeming
tot hoogleraar in de sociologie in aanmerking kwam. Het
zou niemand anders kunnen zijn dan prof.dr. A. Oldendorff. Hij had vrijwel vanaf het begin deel uitgemaakt van
de groep hoogleraren die nauw betrokken was bij de voorbereiding van de THE. Oldendorff behoorde tevens tot de
leden van de collllllissie, die het programma voor de niettechnische vakken had opgesteld.
Oldendorff (geboren 1912 in Indonesie) had in de jaren
dertig sociale geografie in Amsterdam gestudeerd. Hij was
in 1940 gepromoveerd in Utrecht, waarna hij tot 1945 lector in de sociologie aan de Katholieke Hogeschool in Tilburg was geweest. Na een kort verblijf in Indonesie volgde
in 1948 zijn benoeming tot hoogleraar in de sociologie aan
de Katholieke Universiteit Nijmegen. Vanaf 1956 is
Oldendorff bovendien buitengewoon hoogleraar in de
sociologie aan de Katholieke Hogeschool in Tilburg.
Buitengewoon, vanaf 1960 gewoon, hoogleraar in de wijs
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begeerte wordt dr. ir. F.Ph.A. Tellegen (geboren 1904).
Hij had in Delft scheikunde gestudeerd en was daar in
1934 ook gepromoveerd. Nazijn doctoraal examen volgde
hij enkele jaren colleges filosofie in Leiden. In 1938 was
Tellegen uit Delft, waar hij als hoofdassistent werkte, vertrokken om directielid van het bedrijf van zijn familie in
zijn geboorteplaats Zwolle te warden. In 1952 wordtTellegen, die actief was in vele katholieke organisaties, vanwege
de St. Radboudstichting bijzonder hoogleraar in de Thomistische wijsbegeerte aan de TH in Delft.
Over filosofie kan nog worden vermeld dat met ingang van
het studiejaar 1964/65 dr. J.P.A. Mekkes vanwege de
Stichting Calvinistische Wijsbegeerte tot bijzonder hoogleraar wordt benoemd. Na <liens emeritaat volgt in 1971 de
aanstelling van dr.ir. E. Schuurman in dezelfde leerstoel.
Behalve Oldendorff en Tellegen wordt voor de opening
van de TH nog een buitengewoon hoogleraar bij de onderafdeling niet-technische vakken benoemd. Het is dr.
F.J.Schouten, de directeur van het Instituut voor Perceptieonderzoek (IPO). Aan Schouten en zijn Instituut moet
hier nu eerst kort aandacht worden besteed.
Initiatiefnemer tot de oprichting van het IPO was dr.
H.B.G. Casimir, die in juni 1956 de voorbereidingscommissie van de afdeling Algemene Wetenschappen wees op
het belang van het perceptie-onderzoek voor zowel
onderzoek als onderwijs in de technische wetenschappen
alsook voor de industrie. Casimir is directeur van het
Natuurkundig Laboratorium van de N.V. Philips in Eindhoven en bij deze instelling wordt veel aan perceptieonderzoek gedaan. Onder perceptie verstaat men het
waarnemen en verwerken van gegevens door mensen. Met
kennis van de perceptie kan men technologische ontwikkelingen beter afstemmen op menselijke mogelijkheden
en beperkingen.
Casimirs suggestie wordt gunstig ontvangen en vervolgens
noemt hij ook de naam van Schouten als de persoon die hij
het meest geschikt acht om het IPO op te bouwen. Deze
laatste is een in Utrecht opgeleid natuurkundige en mathematicus, die vanaf 1937 bij het Natuurkundig Laboratorium had gewerkt, waar hij ten slotte hoofd van de onderzoeksgroep telecommunicatie was geworden. In 1950 vertrok Schouten naar een directiefunctie bij Philips Communicatie Industrie in Hilversum. Vanafbegin 1957 wordt hij
als adviseur bij de besprekingen van de voorbereidingscommissie betrokken. In september van dat jaar volgt zijn
benoeming tot buitengewoon hoogleraar in de perceptieen informatieleer aan de THE en tot directeur van het
IPO.
Het regelen van de status van <lit Instituut heeft overigens
no gal wat voeten in de aarde. Een al te duidelijke band met
de industrie - de beoogde naam luidde aanvankelijk Instituut voor Industrieel Perceptie Onderzoek - wordt door
het ministerie van 0, Ken W afgewezen. Men meent daar
dat het IPO een in de eerste plaats wetenschappelijke taakomschrijving moet krijgen. Orn <lit te realiseren stelt het
ministerie een grate bestuurlijke inbreng van de Organisa-

tie voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek (ZWO)
voor. Vrijwel tegelijk met de benoeming van Schouten tot
hoogleraar wordt een Stichting IPO opgericht met een

Het IPO bestaat 10 jaar (1967). directeur Schouten licht thema's
uit het onderzoek programma toe.

Raad van Beheer, waarin vertegenwoordigers van de
THE, Philips en ZWO zitting hebben, als beherend
orgaan. Een Wetenschappelijke Raad houdt toezicht op
het onderzoek.

c) De eerste jaren

Met Oldendorff en Tellegen als pioniers gaat de onderafdeling Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen
(WenM), zoals we de groep geesteswetenschappen wat
vooruitlopend op de geschiedenis van nu af aan zullen
noemen, van start. Overeenkomstig de opzet van de Commissie niet-technische vakken geeft Tellegen het eerste
studiejaar (1957 /1958) een inleidend college filosofie
voor de studenten van alle afdelingen. In het tweede jaar
doceert Oldendorff vervolgens twee uur sociologie per
week. Voor het derde en vierde cursusjaar warden in de
loop van 1959 en 1960 enkele nieuwe medewerkers aangetrokken.
Hoogleraar in de economie wordt dr. J. Wemelsfelder
(geboren 1922). Deze had gestudeerd aan de Economische Hogeschool in Rotterdam, waar hij in 1950 promoveerde. Na een door enkele studiereizen, onder meer naar
de Verenigde Staten, onderbroken loopbaan bij het ministerie van Economische Zaken wordt hij begin 1959 bij de
THE benoemd. Samen met een andere nieuw aangetreden medewerker, de buitengewoon, later gewoon hoogleraar in het sociaal recht dr. P.A.J.M. Steenkamp, zou
Wemelsfelder tot zijn overlijden in 1988 een duidelijk
stempel op het reilen en zeilen van de onderafdeling drukken.
Steenkamp (geboren 1925) was opgeleid aan de Katholieke Economische Hogeschool in Tilburg, waar hij in
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1951 bij Van der Ven was gepromoveerd. Vanaf zijn afstuderen in 1949 tot aan zijn benoeming aan de THE had
Steenkamp als economisch medewerker en later directeur
bij het in Uithoom gevestigde vleesconservenbedrijf van
zijn familie gewerkt. De nieuwe hoogleraar geniet echter
vooral bekendheid door zijn activiteiten in kringen van
katholieke werkgevers en de politiek. Hij is ondermeer lid
van het partijbestuur van de Katholieke Volkspartij (KVP)
en (mede)samensteller van een aantal rapporten op sociaal-economisch terrein.
Tot hoogleraar in de psychologie wordt benoemd dr.
M.J.M. Daniels (geboren 1920). Hij had in Nijmegen
gestudeerd en was daar tevens gepromoveerd. Vanaf 1956
was hij lector in de sociale psychologie aan de Katholieke
Universiteit aldaar. Daniels had zich gespecialiseerd in de
bedrijfspsychologie. Samen met een andere nieuwe medewerker, ir. D.A.C. Zoethout gaat Daniels zich vanaf zijn
benoeming bezig houden met het verzorgen van een cyclus
bedrijfskunde. Deze cyclus kan in het tweede studiejaar
warden gevolgd in plaats van de colleges sociologie. Zoethout (geboren 1906) is een in Delft afgestudeerd elektrotechnisch ingenieur, die zich ondermeer ais medewerker
van het Bureau Berenschot en de N.V. Philips had toegelegd op de kennis van bedrijfsorganisaties. Aan de THE
wordt hij buitengewoon hoogleraar in de organisatieleer.
Op wat binnen de afdeling Algemene Wetenschappen al
spoedig heet de bedrijfskundige keuzerichting moet nu
eerst nader warden ingegaan. Over die studierichting was
namelijk al bij de voorbereiding verschillende malen uitvoerig gesproken. Zo had Schouten in juni 1957 de vraag
gesteld "in hoeverre wel gedacht is aan het instellen van
een opleiding voor Bedrijfskunde". Schouten meende dat
zo'n opleiding, die bijvoorbeeld in de Verenigde Staten al
geruime tijd bestond, een schakel tussen de exacte en de
geesteswetenschappen kon vormen. Enkele andere pleitbezorgers zagen bedrijfskunde, zoals ook in de schematische opzet van het onderwijs was weergegeven, eveneens
als een integraal deel, en soms zelfs als de kem van het
onderwijs in de niet-technische vakken.
De als adviseur bij de voorbereidingen betrokken hoogleraar dr. A.I. Diepenhorst zette daar overigens enkele
vraagtekens bij. Een goede bedrijfskundige opleiding met
daaraan verbonden een bedrijfskundig laboratorium was
een omvangrijk geheel, merkte hij op. Uit zijn woorden
viel te proeven dat de beoogde kern van WenM de onderafdeling wel eens snel boven het hoofd zou kunnen
groeien. En zo gebeurt het ook.
In 1959 stelt de Commissie nieuwe opleidingen voor om
bedrijfskunde binnen de afdeling Algemene Wetenschappen een zelfde zelfstandige status te geven als natuurkunde en wiskunde. Maar daar voelt het ministerie van 0,
Ken W niet veel voor. Nadere studie over de inhoud van
het programma en overleg met de TH Delft en de Raad
voor het Technisch Hoger Onderwijs zouden noodzakelijk
zijn, meent minister mr. J. Cals. Via afspraken met vooral
de afdeling Werktuigbouwkunde kunnen in het begin van
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de jaren zestig toch enkele tientallen studenten als bedrijfskundigen afstuderen. Orn het onderwijs aan het groeiend
aantal belangstellenden voor de keuzerichting in goede
banen te leiden wordt in 1962 de van Philips afkomstige ir.
W. Monhemius aangesteld als hoogleraar in de bedrijfseconornie en de organisatieleer.
In juni 1965 doet het bestuur van de THE het ministerie
opnieuw het voorstel om een aparte studierichting
bedrijfskunde te mogen instellen. En ditmaal heeft men
meer succes. Met ingang van het studiejaar 1966/ 67 kunnen de studenten zich direct voor bedrijfskunde laten
inschrijven. De nieuwe studierichting gaat zich na korte
tijd de afdeling Bedrijfskunde in oprichting noemen.

De periode 1967-1980
a) Bezinning op de eigen positie

Het tot stand komen van de afdeling Bedrijfskunde betekent een zware aderlating voor WenM. Het is de bedoeling
dat van de zeven hoogieraren die de onderafdeling in 1966
telt er maar liefst vijf (Wemelsfelder, Monhemius, Daniels,
Steenkamp en drs. A.H.Hulshof, de opvolger van Zoethout) naar Bedrijfskunde overgaan. Ook een groat aantal
van de medewerkers zou die stap maken. Oldendorff en
Tellegen zouden met een beperkte staf de zaak draaiende
moeten houden. Dat het zo ver niet komt, ligt ondermeer
aan het feit dat Steenkamp een overgang naar Bedrijfskunde afwijst en WenM trouw blijft. Ook Wemelsfelder
keert al spoedig terug naar het oude nest. De micro-economische benadering die bij Bedrijfskunde voorop staat, ligt
hem niet erg. Hij heeft een voorkeur voor macro-econornisch onderzoek, zoals bij WenM mogelijk is.
Voor een aantal medewerkers vormt de afsplitsing van
Bedrijfskunde en de spanningen die daarmee gepaard
gaan een aanleiding om zich te beraden over de positie van
de onderafdeling binnen de hogeschool. Orn richting aan
de besprekingen te geven schrijven zowel Oldendorff als
Tellegen rond de jaarwisseling 1966/ 67 een discussienota.
Nog weer een paar maanden later, op 4 april, vormen die
nota's de basis voor een uitvoerige gedachtenwisseling,
waaraan door vrijwel alle medewerkers van de onderafdeling wordt deelgenomen.
Men komt dan tot de conclusie dat het wenselijk is om te
komen tot een zo concreet mogelijke formulering van de
doelstellingen van WenM ten aanzien van de technische
opleidingen binnen de TH. ' Het bijbrengen van inzichten
die nodig zijn voor het maatschappelijk functioneren van
de ingenieur (met betrekking tot de beroepsuitoefening en
daarbuiten) in een zich snel evoluerende maatschappij',
beschouwen de aanwezigen als de hoofdtaak voor de
onderafdeling. Dit zou moeten warden bereikt via de volgende stappen:
1) het bijbrengen van kennis hoe feitenmateriaal ter anticipatie op de ontwikkeling kan warden verkregen;
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2) een kritische evaluatie van de methoden en resultaten;
3) de behandeling van de samenhang tussen de ontwikkeling en de ethische systemen.
Het zijn hele volzinnen, maar echt concreet was het resultaat niet te noemen. Indezomervan 1967 komen Wemelsfelder en dr. W.A. T. Meuwese, de kart daarvoor
benoemde lector in de onderwijsresearch, echter met een
plan dat wel aan dit criterium voldoet. Zij willen een
' Inleiding in de Sociale Wetenschappen' samenstellen, die
door een groat aantal auteurs - oak van buiten de THE zou moeten warden geschreven. Dit boek kan dan als basis
dienen voor een geintegreerde cursus maatschappijwetenschappen. Deze cursus is op zijn beurt bedoeld
om de plaats in te nemen van de inleidende semestercursussen wijsbegeerte en sociologie en zou tevens bij
Bedrijfskunde kunnen warden gebruikt voor de propaedeuse-opleiding. Op deze wijze kan bovendien een zekere
band tussen de twee ( onder-)afdelingen blijven bestaan.
Het voorstel krijgt zowel bij WenM als bij Bedrijfskunde
een goede ontvangst. Begin 1968 gaat een commissie van
stafmedewerkers van de twee opleidingen aan de slag.
Over de inhoud van de Inleiding ontstaan echter al spoedig moeilijkheden. Kernpunt daarvan is dat vertegenwoordigers van Bedrijfskunde menen dat de opzet ' te
algemeen vormend' is en te weinig rekening houdt met de
plannen van de nieuwe studierichting. Aan het eind van
het jaar dreigt de zaak zelfs ernstig te escaleren. De reden is
dat een meerderheid van de medewerkers aan het boek, in
hoofdzaak van WenM afkomstig, een opzet aanvaardt die
door Bedrijfskunde wordt afgewezen. Compromisvoorstellen van Daniels en Wemelsfelder blijken onbespreekbaar. Dat deze sfeer weinig geschikt is om met de
Inleiding door te gaan, behoeft geen betoog. Het boek is
dan oak nooit voltooid. De scheiding tussen WenM en
Bedrijfskunde is daarmee definitief.

b) Pogin gen tot versterking
Een antler initiatief om de positie van WenM te versterken
wordt rand 1969 genomen door Steenkamp, de secretaris
van het bestuur van de onderafdeling. Hij stelt voor om net
als op vooraanstaande technische opleidingen in het buitenland (Stanford, MIT, Zurich) politieke wetenschappen
toe te voegen aan het studiepakket. Van het bestuur van de
THE krijgt hij steun toegezegd en er zijn contacten over
samenwerking met Amerikaanse universiteiten en de Katholieke Hogeschool in Tilburg. Binnen WenM zelf is het
enthousiasme echter minder groat. Een aantal medewerkers ziet de plannen van Steenkamp als een soort persoonlijke hobby van de hoogleraar/politicus. Zij komen met
enkele voorstellen om het bestaande onderwijs uit te breiden, maar hiervoor is buiten de onderafdeling geen
belangstelling en het initiatief bloedt dood.
Steenkamp is over deze gang van zaken bij WenM zo
teleurgesteld dat hij in september 1969 zijn bestuursfunc-

ties - behalve secretaris was hij inmiddels tevens waarnemend voorzitter van de raad van de onderafdeling - ter
beschikking wil stellen. In een lange en geemotioneerde
brief aan Tellegen schrijft hij dat hij genoeg heeft van wat
hij noemt het gebrek aan stootkracht bij WenM. Toen
Bedrijfskunde werd afgesplitst had hij de leiding van de
TH erop gewezen dat de onderafdeling kwalitatief en
kwantitatief versterkt moest warden, 'omdat WenM
anders niets meer zou betekenen'. Daar was echter weinig
van gekomen, mede omdat hij van een aantal stafleden en
medewerkers geen steun kreeg. Elke vakgroep maakte
zich slechts druk om de eigen belangen zonder naar het
grate geheel van de onderafdeling te kijken. Elk initiatief
werd doodgepraat en een gevolg was dat de overige afdelingen WenM steeds minder serieus namen, aldus Steenkamp.
Hij brengt overigens zijn voornemen om zich uit het
bestuur terug te trekken niet ten uitvoer. In de loop van het
studiejaar 1969-1970 krijgt oak WenM te maken met de
democratiseringsbeweging onder de studenten. En al
spoedig blijkt dat Tellegen, die aan het eind van dat jaar
met emeritaat zal gaan, niet tegen de problemen is opgewassen. Op medisch advies trekt hij zich in november 1969
terug en omdat Oldendorff al geruime tijd met ziekteverlof is - hij overlijdt begin 1970 - zou Steenkamps bedanken
voor zijn bestuursfuncties de onderafdeling in ernstige
moeilijkheden hebben gebracht.
De noodkreten van Steenkamp hebben er waarschijnlijk in
belangrijke mate toe bijgedragen dat WenM in de jaren
1970 en 1971 de nodige versterking krijgt. Zo wordt injuli
1971 dr. B.C. vanHouten(geboren 1932)totopvolgervan
Oldendorffbenoemd. Van Houten was vanaf maart 1969
aan de THE werkzaam als lector in de cultuursociologie
van techniek en bedrijf. Hij was voordien wetenschappelijk medewerker aan de Rijksuniversiteit Groningen
geweest.
De leerstoel algemene wijsbegeerte wordt vanaf augustus
1970 bezet door dr. S.L. Kwee (geboren 1922 in Indonesie). Hij had natuurkunde gestudeerd, maar was in Leiden gepromoveerd op een dissertatie over een filosofisch
onderwerp. Aan de universiteit van deze stad oak had hij
voor zijn benoeming in Eindhoven als wetenschappelijk
hoofdmedewerker gewerkt.
In plaats van Kwee te benoemen had de mogelijkheid
bestaan de sinds 1960 bij WenM werkzame methodoloog
S.J. Doorman M.Sc. voor de opvolging van Tellegen in
aanmerking te doen komen. Doorman, die aan de universiteiten van Amsterdam en Wisconsin wis- en natuurkunde en wijsbegeerte had gestudeerd, is een kleurrijke en
oak buiten de onderafdeling actieve figuur, die ondermeer
optreedt als regisseur van de studententoneelvereninging
Asjera. Omdat hij veel wiskundige symbolen gebruikt, een
taal die de studenten aanspreekt, en door zijn levendige
wijze van doceren, warden zijn colleges druk bezocht.
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Doorman was echter niet gepromoveerd en dit staat zijn
benoeming tot hoogleraar in Eindhoven in de weg.
Na het emeritaat van Tellegen stelt ook de St. Radboudstichting een bijzonder hoogleraar in de katholieke wijsbegeerte aan en wel dr. P.G.J.Leenhouwers.

c) Consolidatie

In een aantal opzichten vervult WenM in de jaren zestig
een pioniersrol. In tegenstelling namelijk tot de technische
afdelingen liggen de functie en plaats van de onderafdeling die zich bezig houdt met de relatie tussen techniek
en maatschappij niet vast. Dat levert zowel binnen WenM
als in de verhouding tot de andere afdelingen zekere spanningen op. Kwesties als het wel of niet en op welke wijze
versterken van de onderafdeling, het vertrek van medewerkers naar Bedrijfskunde en het al of niet samenwerken
met die afdeling leiden tot de eerder beschreven problemen. Problemen overigens, die zoals gezegd, inherent
kunnen warden genoemd aan de pioniersrol van WenM en
die als zodanig niet opzienbarend zijn.
Na die onrustige jaren zestig kunnen de jaren zeventig
warden omschreven als het tijdvak van de consolidatie.
WenM vormt samen met de onderafdeling Wiskunde formeel nog altijd de afdeling Algemene Wetenschappen,
maar reele betekenis heeft die afdeling niet meer. Naar
verluidt kwamen enkele bestuursleden van de twee onderafdelingen eenmaal per jaar bijeen. Men drank dan een
kopje koffie en legde vast dater vergaderd was. Een enkele
maalzou zelfs de jaarlijkse vergadering zijn vergeten. Deze
uit bestuurlijk oogpunt ietwat zonderlinge situatie zou tot
1986 blijven bestaan.
In organisatorisch opzicht had WenM na de start van de
THE in 1956 de nodige veranderingen ondergaan. De
hoofdtaak van de onderafdeling blijft echter het verzorgen
van het onderwijs in de wijsbegeerte en de maatschappijwetenschappen. Dit zogeheten service-onderwijs is vanaf
het begin van de jaren zestig georganiseerd in vakgroepen
die bestaan uit een hoogleraar en enige wetenschappelijk
medewerkers.
Zo zijn er in het midden van de jaren zeventig vakgroepen
voor wijsbegeerte, sociologie, sociaal recht, economie en
sociale psychologie.
Maar daarnaast maken van WenM enkele vakgroepen
deel uit die zich binnen de hogeschool en soms ook wel
daarbuiten bezig houden met specifieke onderzoeks- en/
of onderwijsopdrachten. Op initiatief van de toenmalige
rector magnificus prof. dr. K. Posthumus wordt bijvoorbeeld in 1963 de groep onderwijsresearch opgericht. Deze
groep, die binnen enkele jaren negen medewerkers telt en
ook een eigen rekenbureau heeft, voert zowel fundamenteel als meer toegepast onderzoek uit op onderwijskundig terrein. Verder verleent men assistentie bij onderwijsexperimenten aan de TH.
Onderwijsresearch wordt vanaf het begin geleid door dr.
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W.A.T. Meuwese (geboren 1931), een aan de universiteiten van Amsterdam en Illinois opgeleid psycholoog. Na
het vertrek van Daniels naar Bedrijfskunde staat Meuwese
tevens aan het hoofd van de vakgroep sociale psychologie.
In 1968 wordt hij benoemd tot lector in de onderwijsresearch en in 1971 tot hoogleraar in de sociale psychologie.
Samen met onderwijsresearch vormt sociale psychologie
dan de vakgroep gedragswetenschappen. De dagelijkse
leiding van onderwijsresearch, dat later toch weer een zelfstandiger positie zal krijgen, komt in 1972 in handen van
de in 1981 tot hoogleraar benoemde dr. D.W. Vaags. Hij
was vanaf 1966 medewerker bij de THE, aanvankelijk bij
Bedrijfskunde en vanaf 1970 bij WenM.
Een andere min of meer onafhankelijke vakgroep binnen
de onderafdeling is pedagogiek, puberteitspsychologie en
algemene didactiek. Deze groep verzorgt in de eerste
plaats het onderwijs aan studenten van de verschillende
afdelingen die een onderwijsbevoegdheid willen behalen.
Daarnaast voert men op bescheiden schaal onderwijs-psychologisch onderzoek uit, meestal bij middelbare scholieren. Vanaf augustus 1970 wordt de vakgroep geleid door
de onderwijspsycholoog dr. M. Groen, die voordien aan
het in Leiden gevestigde Instituut voor Preventieve
Geneeskunde verbonden was. Hij wordt eveneens in 1981
tot hoogleraar benoemd.
Toegepaste taalkunde, de derde vakgroep, is, zij het in
embryonale vorm, al vrijwel vanaf de oprichting van de
Hogeschool bij WenM aanwezig. Zij bestond aanvankelijk
uit een en later uit drie neerlandici. Daarnaast waren er
docenten voor Engels, Frans, Spaans en Russisch. Deverschillende studieverenigingen hadden ieder een vreemde
taal "geadopteerd": zij stimuleerden de studie en inden de
lesgelden. Al gauw kwam er financiele steun van het Studium Generale, dat ook de bandrecorders betaalde voor
de opbouw van een eerste talenpracticum voor zelfstudie
van tientallen talen. De groep verzorgde onder meer cursussen in mondelinge communicatie, wetenschappelijk
rapporteren en discussie- en vergadertechniek. Er wordt
verder onderzoek verricht naar technisch taalgebruik en
de frequentie van woorden in het Nederlands taalgebruik.
Tot het werkgebied van de vakgroep behoren tevens algemene en computerlinguistiek. Aan het hoofd van de vakgroep stand dr. J.J.M. Bakker, die al vanaf 1959 als neerlandicus bij de hogeschool werkte. Ook hij wordt in 1981
hoogleraar.
En dan is er nog het IPO dat onder leiding van Schouten
(1957-1972) en zijn opvolgers dr. C.A.A.J. Greebe
(1972-1975) en dr. H. Bouma is uitgegroeid tot een vooraanstaand instituut op het gebied van wetenschappelijk
onderzoek naar het menselijk waarnemen, denken en
handelen. Orn het werk van het IPO, dat ook buiten
Nederland de nodige aandacht trekt, tot zijn recht te laten
komen is er aan het eind van dit hoofdstuk afzonderlijk
aandacht aan besteed.
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Leraartje spelen bij de vakgroep pedagogie (1979).

Binnen de hiervoor genoemde vakgroepen hebben zich
regelmatig verschuivingen in belangstellingssfeer voorgedaan. Soms gebeurde dat na signalen uit de afdelingen;
een andere maal zien we hierin bepaalde maatschappelijke
ontwikkelingen weerspiegeld. Een voorbeeld waar beide
factoren een rol speelden is de opkomst binnen de vakgroep sociologie van sociologie van de ontwikkelingslanden.
In 1973 wordt voor het onderwijs en onderzoek in die variant een buitengewoon hoogleraar aangesteld en wel de
van de Katholieke Hogeschool Tilburg afkomstige dr.
Ch.J.L. Bertholet. Een jaar na zijn benoeming komt het
coordinerende Committee for International Co-operation
Activities (CICA) tot stand met het Bureau Ontwikkelingssamenwerking als ondersteunende instelling. Vanuit
het CICA maakt Ontwikkelingssamenwerking, zoals de
groep in de wandeling wordt genoemd, zich geleidelijk
zelfstandig door alle onderwijs en onderzoek in deze richting op de THE zoveel mogelijk samen te brengen en te
integreren. In 1984 leidt dit tot de oprichting van de interafdelingswerkgroep Technische Ontwikkelingssamenwerking. Vijf jaar later voegt men deze werkgroep en het

Bureau Ontwikkelingssamenwerking weer samen in het
Centre for International Co-operation Activities, waarvan
de afkorting andermaal CICA luidt.
Het zwaartepunt van de activiteiten van de meeste vakgroepen ligt zowel in de jaren zestig als in de jaren zeventig
duidelijk op het gebied van het onderwijs. Hierbij wordt in
het midden van de jaren zeventig alsnog een begin
gemaakt met de vervanging van de oude voorkandidaatscyclus door een gelntegreerde cursus maatschappijwetenschappen, die echter minder ambitieus is dan de
eerste plannen uit 1969.
Onderzoek staat natuurlijk wel op de eerste plaats bij
onderwijsresearch, sociale psychologie en het IPO. Bij de
vakgroepen echter die primair een onderwijstaak hebben,
komt ook het toch wel geplande onderzoek nog al eens in
de verdrukking. Voor de ene vakgroep geldt dit in sterkere
mate dan voor de andere. Maar bij de gehele onderafdeling bestaat de indruk 'dat de hoge graad van onderwijsbelasting van invloed is op de tijd die beschikbaar is voor
onderzoek', zoals het wetenschappelijk verslag over het
studiejaar 1977-1978 meldt. In wat gewijzigde bewoor-
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dingen komen we deze mening over het onderzoek ook in
andere verslagen uit de jaren zestig en zeventig tegen.
Uit het voorgaande zal inmiddels duidelijk zijn geworden
dat WenM geen eigen studenten had. In de eerste twee studiejaren waren de colleges wijsbegeerte en sociologie voor
alle studenten verplicht. Daarna werden filosofie en de
maatschappijwetenschappen vakken die in een lichtere of
een zwaardere variant konden worden gekozen. Uit een
onderzoek uit 1964 bleek dat van de afstudeerders 72%
een of meer vakken van WenM in het examenpakket had
opgenomen. Gegevens over latere jaren zijn niet bekend.

Vernieuwing in de jaren tachtig
a) Een eigen studierichting: Techniek en Maatschappij

Aan het eind van de jaren zeventig wordt WenM opnieuw
geconfronteerd met enkele voor de onderafdeling minder
gunstige ontwikkelingen op onderwijskundig terrein. In
de eerste plaats komt door de invoering van de tweefasenstructuur en de beperking van de studieduur de mogelijkheid om niet,-technische vakken in het studieprogramma
op te nemen onder druk te staan. Verder gaan afdelingen
als Natuurkunde en Scheikundige Technologie zelf aandacht besteden aan zaken die betrekking hebben op het
raakvlak van techniek en maatschappij. Deze afdelingen
hebben daarbij overigens niet de bedoeling WenM concurrentie aan te doen. Maar bij de onderafdeling ziet men
de ontwikkeling - het tot stand komen van kleine WenMtjes zoals het wordt genoemd - toch met een zekere ongerustheid aan. In tegenstelling tot de enigszins benarde
situatie aan het eind van de jaren zestig weet WenM nu wel
een antwoord te vinden, dat ook voor de toekomst de
nodige perspectieven lijkt te bieden.
Het is Wemelsfelder die eind 1980 met het achteraf gezien
uitstekende idee komt om te onderzoeken of WenM een
vrije studierichting mag beginnen. Die mogelijkheid had
hij gevonden in het ontwerp-Academisch Statuut. Bij
instelling van zo'n studierichting is het mogelijk om naast
de onderwijsprogramma's voor de andere afdelingen met
een eigen onderwijs- en onderzoeksprogramma te komen.
De toch wat onzekere en afhankelijke positie, het lot van
een afdeling die voornamelijk service-onderwijs en gespecialiseerd onderzoek verzorgt, zou bij invoering van de
vrije studierichting tot het verleden behoren.
Binnen WenM wordt het voorstel van Wemelsfelder op
wat sceptische commentaren na over de haalbaarheid,
gunstig ontvangen. Van belang daarbij is waarschijnlijk
dat in tegenstelling tot de plannen van Steenkamp van
rond 1969 er nu geen sprake is van een uitbreiding van het
aantal vakgroepen, die mogelijk ten koste zou gaan van de
bestaande programma's. Verder had de onderafdeling in
de jaren zeventig zijn evenwicht kunnen hervinden: zij
heeft een eigen identiteit gekregen.
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Ook het bestuur van de TH reageert bij een eerste polsing
niet afwijzend, maar verklaart een aantal uitgangspunten
te willen opstellen, waaraan vrije studierichtingen in het
algemeen moeten voldoen. Die punten hebben ondermeer betrekking op het feit dat de techniek herkenbaar
moet zijn in zowel de inhoud van het onderwijs als van het
onderzoek. Onderwijs en onderzoek zouden bovendien
zo goed mogelijk met elkaar verweven moeten zijn. Voorts
zijn de belangstelling van de studenten en de beroepsmogelijkheden van de afgestudeerden van belang. Ten slotte
dient een mogelijkheid tot evaluatie van de nieuwe studierichting te bestaan.
Het medio 1982 ingediende verzoek om een vrije studierichting te mogen instellen houdt met al deze punten rekening, maar in de hogeschoolraad vindt toch een uitvoerige
discussie plaats. Naast waardering voor de wijze waarop
WenM zijn positie veilig wil stellen, is er bij enkele raadsleden ook bezorgdheid. De instelling van de vrije studierichting zou immers tot gevolg hebben dat het onderwijsprogramma voor de andere afdelingen in gevaar zou
komen. De hogeschoolraad gaat ten slotte accoord, maar
wel krijgt VVenl\ti de opdracht het service-ondervvijs jaarlijks te evalueren en de raad op de hoogte te stellen.
Nadat intern toestemming was verkregen gaan de ontwikkelingen snel. Eind maart 1983 ontvangt de THE van
minister van Onderwijs en Wetenschappen, drs. W. Deetman, een positief antwoord op het verzoek om de vrije studierichting Techniek en Maatschappij (TeMa), zoals de
naam inmiddels was gaan luiden, als afstudeerrichting aan
het bestuursreglement toe te voegen. De vaste commissie
voor het onderwijs en de onderafdelingsraad geven ook
het groene licht aan het onderwijs- en onderzoeksprogramma en zo kan begin mei de instelling van TeMa per
september 1983 met de nodige publiciteit bekend worden
gemaakt.
In een persconferentie wijst rector magnificus dr. S.
Ackermans erop dat de start van de nieuwe studierichting
past in de zich wijzigende opvattingen over de technische
ontwikkeling. Die ontwikkeling was lange tijd gezien als
vanzelfsprekend. Pas de laatste tien avijftienjaar was men
zich ervan bewust geworden dat de toepassing van techniek ingrijpende gevolgen had voor mens en maatschappij. De instelling van de nieuwe studierichting is van die
gewijzigde opvattingen het logische gevolg, aldus Ackermans. De rector magnificus stelt de zaken wel wat simpel
voor, want de integratie van technische- en maatschappijwetenschappen was immers ook het uitgangspunt geweest
van de Commissie-s'Jacob. Welis in het begin van de jaren
tachtig het besef van de maatschappelijke gevolgen van het
gebruik van techniek in veel breder kring doorgedrongen.
Met enige overdrijving zou men kunnen zeggen dat WenM
plus TeMa een nieuwe start betekenen voor de ideeen van
s'Jacob c.s.
TeMa gaat zich in de eerste plaats richten op het geven van
een algemene opleiding aan studenten die zich later bezig
moeten gaan houden met diverse aspecten van beleids-
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voorbereiding waarbij de toepassing van techniek een rol
van betekenis speelt. Daarnaast wordt ook een meer specialistische richting ingesteld, en wel een opleiding tot
omgevingstechnoloog. Deze variant die in samenwerking
met de afdeling Bouwkunde is ontwikkeld, is bedoeld om
adviseurs bij bouwkundige projecten op te leiden.
Aanvankelijk kunnen studenten zich voor TeMa laten
inschrijven wanneer zij het propaedeuse-examen van een
van de technische afdelingen van de THE of elders hebben
behaald. Later wordt het tevens mogelijk met een HTSdiploma een (verkorte) TeMa-studie te volgen. Vanaf het
cursusjaar 1990/91 maakt ook een eigen propaedeuse
opleiding deel uit van TeMa. Er bestaan inmiddels diverse
afstudeervarianten.
Overzicht van het aantal TeMa-studenten dat in september
1990 het ingenieursexamen heeft afgelegd of nog met de
studie bezig is.

Jaar van
inschrijving
1983/84
1984/85
1985/86
1986/87
1987/88
1988/89
1989/90
1988/89

Nog
studerend
1
3
14
19
28
D 32
VKO 40
137

Doct.
examen

Totaal

17
20
11
6
3
2

18
20
14
20
22
30
32
40

59

196

D = Doctoraal instroom
VKO = Verkorte opleiding HTO-afgestudeerden

Zoals uit het overzicht blijkt is er over het geheel genomen
sprake van een geleidelijk stijgend aantal studenten dat het
ingenieursexamen TeMa heeft behaald of dat daar nog
mee bezig is.
De oprichting van de vrije studierichting was het laatste
wapenfeit van Wemelsfelder. Hij ging in 1984 met emeritaat, maar bleef tot zijn overlijden in 1988 als onderzoeker
aan WenM verbonden. Als hoogleraar economie wordt
Wemelsfelder opgevolgd door dr. H.N. Douben. Deze
had voordien ondermeer in een zelfde functie bij de Katholieke Universiteit Nijmegen gewerkt. Over de vakgroep
economie moet nag worden vermeld dat hiervan ook twee
bijzondere hoogleraren deel uitmaken en wel drs. H. den
Hartog, die de leer der analogieen doceert en dr. W. Bos,
die tot het studiejaar 1990/91 colleges gaf over de kleine
en middelgrote ondernemingen.
Een andere opzet van onderwijs en onderzoek

Min of meer tegelijk met de start van TeMa vindt oak een
reorganisatie van het onderwijs en onderzoek bij WenM
plaats. De al in de jaren zeventig ontwikkelde geillte-

Prof. Wemelsfelder in gesprek met enkele van de eerste afgestudeerden van TeMa (1984).

greerde cursus maatschappijwetenschappen richt men
vanaf 1981 op een centraal thema: Techniek en Innovatie.
In colleges en werkgroepen warden door vakgroepen verschillende aspecten van dit onderwerp behandeld. Als
basis gebruikt men daarbij het door Wemelsfelder en
Vaags geredigeerde en door een groat aantal medewerkers
van WenM geschreven boek Techniek, lnnovatie en Maatschappij. Deze publikatie kan een succesvolle herhaling
warden genoemd van het eerder beschreven en toen niet
gerealiseerde project.
Voor het onderzoek gaat men eveneens uit van een multidisciplinaire benadering en wel rondom het thema Wetenschap, Techniek en Samenleving. Vanuit dit thema wordt
een drietal deelonderwerpen geselecteerd: Techniek en
ontwikkeling, Omgevingstechnologie en Overdracht van
technische kennis. Vanaf 1985 wordt alle onderzoek van
de onderafdeling gebundeld in twee werkgroepen: Technische Wetenschappen, Innovatie en Maatschappij
(TWIM) en Onderzoek van Communicatie en Technische
kennisoverdracht (OCTO). De eerste werkgroep bestaat
uit de vakgroepen filosofie, sociaal recht, economie en
sociologie. De tweede ging enkele jaren later als onderzoeksteam deel uit maken van de toen gevormde vakgroep
Psychologie en Taal in Techniek (PeTiT). Hierin werken
sociale psychologie, onderwijsresearch, pedagogiek en
toegepaste taalkunde samen.
Tevens maakt natuurlijk het IPO deel uit van de WenMstructuur. Onder de naam Perceptieleer vormt het de
derde werkgroep van de onderafdeling.
In de tweede helft van de jaren tachtig handhaaft men in
grote lijnen deze opzet, waarbij overigens vanaf het studiej aar 1986 een verandering in naam plaatsvindt. Technische Hogeschool Eindhoven wordt Technische Universiteit (TUE) en de onderafdeling WenM wordt een faculteit.
Mede onder invloed van de landelijke bezuinigingsoperatie Selectieve Krimp en Groei (SKG ), die WenM in de
periode 198 7- 1991 dertien van de zestig full-time arbeidseenheden kost, besluit men wel tot een verdere integratie
in een beperkt aantal vakgroepen. De vakgroepen TWIM,

Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen

PeTit en Perceptieleer hebben daarbij zowel een onderzoeks- als een onderwijstaak.
De multi-disciplinaire aanpak van onderwijs en onderzoek verhulde enigszins dat zich binnen de vak/ werkgroepen soms opmerkelijke verschuivingen in belangstellingssfeer voordeden. Zo valt binnen de vakgroep sociologie de
opkomst van de studierichting geschiedenis van de techniek te noteren. Het onderwijs en onderzoek naar dit
thema staan onder leiding van dr.ir. H.W. Lintsen. Het
onderzoek heeft een voor WenM uniek karakter omdat
het een gezamenlijk project is van de TU-Delft en de TUE.
Deze verschuiving in belangstelling heeft ook tot gevolg
dat na het overlijden van de hoogleraar sociologie Van
Houten, in 1989, eind 1990 een deeltijdhoogleraar in de
geschiedenis van de techniek is aangesteld. Een antler
aspect van de leeropdracht sociologie gaat deel uit gaan
maken van de nieuwe leerstoel cultuur en techniek.
Bij filosofie is na het emeritaat van Kwee in 1984 geen
nieuwe hoogleraar in de algemene wijsbegeerte benoemd.
De leerstoel wordt vanaf het studiejaar 1989/90 bezet
door de wetenschapsfilosoof/methodoloog dr. A. Sarlemijn, die vanaf 1971 geschiedenis en methodologie van de
technische wetenschappen aan de TUE doceert.
Zo is bijna vijfendertig jaar na de opening van de hogeschool de inhoud van de twee vakken die vanaf 1956 aan
de basis van WenM hebben gestaan nogal sterk gewijzigd.
Hierbij kan warden opgemerkt dat vooral het verdwijnen
van het vak algemene wijsbegeerte moet warden betreurd.
Een algemeen filosofische benadering van de technische
ontwikkeling en de rol van technici daarbij staat juist de
laatste tijd in de belangstelling.

Het Instituut voor Perceptie Onderzoek

(IPO)*
De brede kem van wat het IPO interesseert wordt
gevormd door drie vragen:
- hoe mensen gegevens uit hun omgeving waamemen
(horen, zien);
- hoe ze die gegevens tot nuttige informatie verwerken
(begrijpen, onthouden, selecteren);
- hoe mensen op basis van alle verwerkte indrukken handelingen uitvoeren.
Het object van onderzoek vormt vooral de mens die
omgaat met apparatuur en programma's, varierend van
een televisietoestel tot een leesloep en van een lawaaigestuurde volumeregelaar in een auto tot leesoefeningen met
een computer.
Met een zo brede formulering kan men zeggen dat het aandachtsveld van het IPO-onderzoek in dertig jaar nauwelijks is veranderd. Dat is zeker ook te verklaren uit de initiatieven van oprichter dr. J.F. Schouten. Hij was in 1937
gepromoveerd op een visueel onderwerp (aanpassing van
*In samenwerking met drs. L.M.H. Karpel van het !PO.
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het zien aan verlichtingsomstandigheden). Bij het Natuurkundig Laboratorium van Philips gaf hij een aanzet tot een
nieuwe theorie over perceptie van toonhoogte bij samengestelde geluiden. Als leider van de groep Telecommunicatie richtte hij vervolgens zijn aandacht op spraaktransmissie. Zien, horen en spreken dus: ook drie belangrijke
onderzoeksterreinen van het latere IPO.
Als fysicus en mathematicus liet Schouten zich tevens
steeds meer inspireren door cybemetica ( stuurkunde) en
informatie-theorie, de laatste afkomstige uit de telecommunicatie-industrie. Die beloofden immers mogelijkheden om begrippen die tot dan toe vaag waren gebleven, te kwantificeren en verschaften een nieuwe theoretische motivering. De combinatie van ideeen leverde het
wetenschappelijk concept op van de mens als informatie
verwerkende eenheid. Zo was het onderzoeksterrein van
het IPO al vroeg samen te vatten met de term perceptieve
cyclus: de mens neemt waar, verwerkt die waarneming,
beslist (bewust of onbewust) over de handeling op basis
van de verwerkte waameming en stuurt die ook aan de
hand daarvan. Hij stemt waamemen en handelen voortdurend op elkaar af.
In de ruim dertigjaar dat het IPO bestaat hebben zich vanzelfsprekend een aantal verschuivingen in belangstelling
bij het onderzoek voorgedaan. Zo wordt het verzamelen
van kennis over het horen tevens belangrijk voor het
spraakonderzoek, dat zich heeft ontwikkeld tot een van de
terreinen waarop het IPO zich profileert (groep Horen en
Spraak). Het zien kreeg een uitloper in het onderzoek naar
de perceptieve beeldkwaliteit (groep Zien en Lezen).
Relatief nieuw is de belangstelling voor de communicatie
(in taal) tussen mens en informatie-automaat en voor
interactief leren (groep Cognitie en Communicatie). Het
gaat bij dit alles voomamelijk om strategisch onderzoek.
De resultaten daarvan kunnen betekenis hebben voor een
breed gebied van mogelijke toepassingen. Daarvoor
bestaat overigens al tijdens het onderzoek mime aandacht.
Vanaf het begin van de werkzaamheden echter hebben
medewerkers zich ook afgevraagd welke praktijkvragen
met kennis van het IPO op te lossen zouden zijn. Zo was er
onderzoek op twee toepassingsgerichte gebieden: ergonomie en hulpmiddelen voor perceptief gehandicapten. De
themagroepen Informatie-ergonomie en Communicatiehulpmiddelen zijn hier uit voortgekomen. De eerste groep
vormt nog steeds een vraagbaak voor veelzijdige problemen bij de Philips Produktdivisies, waarin de gebruikerskant centraal staat. Ook onderzoekt het IPO op eigen initiatief de mogelijkheden en beperkingen die technische
vemieuwingen voor de mens betekenen. De research ten
behoeve van gehandicapten is in vergelijking met de
beginperiode meer afgestemd op de bij het IPO aanwezige
kennis. Ook wordt evaluatie van ontwikkelde hulpmiddelen steeds belangrijker.
Kan Schouten in de eerste plaats warden omschreven als
een pionier die voortdurend op zoek was naar nieuwe ter-
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reinen voor research, door zijn opvolgers Greebe en
Bouma, de huidige directeur, wordt vooral de samenhang
van het onderzoek in een wetenschappelijk programma
bevorderd. Ook de onderwijstaak van het instituut
breidde zich gestadig uit. Het aantal keuzecolleges is toegenomen tot vijf per jaar, terwijl het IPO ook stagiaires,
afstudeerders en promovendi begeleidt. Het instituut
neemt momenteel bovendien deel aan het tweede-fase
onderwijs aan de TUE en verzorgt regelmatig post-academische cursussen.
Ook letterlijk kreeg het IPO meer vaste grond onder de
voeten. Na 27 jaar gehuisvest te zijn in een pand aan de
Dommel, betrok men in 1985 de huidige huisvesting bij
het Bestuursgebouw. Een grote verbetering voor de
onderzoekers zijn het grote aantal stille experimenteerruimten op een trillingsvrij betoneiland, de aparte servicevleugel met ondermeer een werkplaats en de computerruimte en een colloquiumzaal die plaats biedt aan ruim
100 toehoorders. Dat een betere huisvesting niet overbodig was, blijkt uit de groei van het aantal medewerkers. In
1965 waren <lit er 44, van wie 35 in dienst van Philips
waren, terwijl er 9 een aanstelling bij de THE hadden. Via
46 werknemers in 1975 (32 van Philips, 11 van de THE en
3 contracten van ZWO) liep <lit op tot 64 medewerkers in
1985 (29 van Philips, 26 van de THE en 9 wier aanstelling
wordt gefinancierd uit de tweede geldstroom).
De resultaten van de werkzaamheden van het IPO werden
vanaf 1966 ondermeer gepubliceerd in het in eigen beheer
uitgegeven J\nnual Progress Report'. Dit ongeveer 100
pagina's tellend verslag wordt toegezonden aan zo'n 1600
wetenschappelijke en andere relaties in de hele wereld.
Verder publiceren medewerkers artikelen in vooral
Engelstalige tijdschriften.
Het IPO heeft ook altijd aandacht besteed aan het geven
van informatie over de werkzaamheden aan een breder

Stimulering Kennisoverdracht opgericht. Dit heeft als taak
de wetenschappelijke resultaten in aangepaste vorm over
te dragen aan maatschappelijke en industriele groepen die
er belang bij kunnen hebben. Voorbeelden van hun activiteiten zijn een tentoonstelling met onderwerpen uit het
IPO-onderzoek en een folder over spraaktechnologie.
Regelmatig verschijnen er produkten op de markt waarin
resultaten van IPO-onderzoek zijn verwerkt. Vaak
gebeurt <lit door Philips, zoals bij een televisie-loep voor
zeer slechtzienden, de ANWB-praatpaal en een alfabet
voor Teletekst. Maar ook zijn er contacten met andere
bedrijven. Zo zal een Utrechtse firma binnenkort de
Pocketstem, een hulpmiddel voor spraakgehandicapten,
gaan produceren.
Op initiatief van Schouten is het onderzoek bij het IPO
altijd multi-disciplinair gericht geweest. Onder de medewerkers uit de begintijd zien we een natuurkundige, een
medisch-fysioloog en enkele psychologen. Het spraakonderzoek, dat later een belangrijk thema zou worden, wordt
vanaf 1959 op gang gebracht door de anglist dr. A.Cohen.
Hij zou later evenals enkele collega/medewerkers van het
IPO en WenM hoogleraar worden aan een andere universiteit. In het geval van Cohen was <lit Utrecht. De multidisciplinaire benadering wordt door Schoutens opvolgers
voortgezet. Onder de huidige medewerkers vinden we dan
ook ondermeer natuurkundigen, elektro-technici, informatici, psychologen en taalkundigen.
Externe contacten zijn er natuurlijk in de eerste plaats met
verschillende faculteiten van de TUE, zoals Elektrotechniek, Natuurkunde en Werktuigbouwkunde en met een
groot aantal researchgroepen van Philips. Maar ook met
andere binnen- en buitenlandse universiteiten en academische en industriele onderzoekslaboratoria bestaan er
goede relaties.

De toekomst

Proefpersonen zijn onmisbaar voor het IPO. Hier het afnemen
van een geluidstest (1990).

publiek. Zo leverde men een substantiele bijdrage aan de
inrichting van het Evoluon. Onlangs werd een projectteam

Na de vrij ingrijpende veranderingen in de jaren tachtig
staan er bij WenM voor jaren negentig geen belangrijke
wijzigingen op het programma. In het faculteitsplan voor
de periode 1990-1995 wordt er nog eens op gewezen dat
de doelstellingen voor het onderwijs en onderzoek van de
faculteit ontleend zijn aan de algemene uitgangspunten
van de TUE. Voor WenM staan daarin centraal de verwevenheid van technologische met maatschappelijke ontwikkelingen; een multidisciplinaire aanpak, waarin de
hoofdaccenten liggen op de maatschappelijk-economische benadering van de problemen en op de ontwikkeling
van communicatieve en probleemoplossende vaardigheden van ingenieurs.
Uit deze doelstelling van de faculteit is ook de taakstelling
afgeleid, die drie hoofdaspecten kent:
a) onderwijs
b) onderzoek
c) specifieke taken

Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen
a) Onderwijs

Het verzorgen van onderwijs blijft ook in de jaren negentig
de belangrijkste taak van WenM. In tegenstelling echter
tot de situatie in de jaren tachtig toen het serviceonderwijs
aan de andere faculteiten domineerde, is nu ook het eigen
TeMa-onderwijs van groot belang.
De eerste fase zal in de jaren negentig bestaan uit drie
zogeheten hoofdstromen:
a) techniek, communicatie en omgeving
b) technische wetenschappen, innovatie en maatschappij
c) technologische ontwikkelingskunde
Bij TeMa wordt grote waarde toegekend aan het in september 1990 gestarte eigen propaedeuse programma. Dit
in de eerste plaats omdat het een continue instroom van
studenten moet opleveren. Men streeft naar ongeveer vijftig eerstejaars per jaar. Daarnaast kunnen studenten die
van het begin af aan de TeMa-studie volgen beter worden
begeleid en geadviseerd. Dit zal naar verwachting het studierendement gunstig benvloeden. De instroom van doctoraalstudenten van de andere faculteiten en afgestudeerden van de HTS-en blijft overigens gehandhaafd.
Bij het service-onderwijs wordt de multi-disciplinaire en
thematische benadering voortgezet. In een in 1988 en
1989 uitgewerkt plan voor het onderwijs aan alle studenten is een lijst met zeven vakken opgesteld.
- filosofie en methodologie van de technische wetenschappen
- techniek en arbeid
- technische economie
- internationale ontwikkelingsproblematiek
- geschiedenis van de techniek
- informatietechnologie van de maatschappij
WenM streeft er hierbij naar dat twee vakken voor alle studenten verplicht warden gesteld. Daarnaast moet er
ruimte komen om nog twee vakken als keuzevakken te
volgen.
Het overige onderwijs waar de faculteit aan deel neemt
bestaat uit:
a) de aan de TUE verbonden le graads-lerarenopleiding.
Hieraan wordt een bijdrage geleverd op het gebied van de
algemene didactiek.
b) marktgerichte opleidingen.
Deze laatste betrekkelijk nieuwe vorm van onderwijs
bestaat binnen WenM, behalve in beperkte mate bij het
talenpracticum, vooral in de vorm van de in 1987 gestarte
beroepsopleiding Techniek en Lingui:stiek. Dit is een postdoctorale cursus, waar afgestudeerden onder meer tot
technisch vertaler en/ of technisch commercieel onderhandelaar kunnen warden geschoold. Na 1990 zal worden
bezien of de opleiding in bestuurlijk opzicht deel moet blijven uitmaken van de faculteit.
b) Onderzoek

Zoals beschreven is onderzoek bij WenM lang een zaak
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geweest waar weinig aandacht aan kon worden besteed.
Pas in de loop van de jaren tachtig kwam men samengaand
met de start van TeMa tot een gecoodineerd en multidisciplinair onderzoeksbeleid. Deze opzet zal volgens de plannen in de jaren negentig worden voortgezet. Hierbij streeft
men er ondermeer naar dat het onderzoek zowel wetenschappelijk als maatschappelijk van belang is. Het totaal
van de onderzoeksprojecten moet verder een onderlinge
samenhang vertonen.
Vrijwel alle onderzoek is samengebracht in twee programma's.
1) Overdracht van technische kennis en communicatie
2) Techniek en ontwikkeling
Tot het eerste programma behoren de volgende ' aandachtsgebieden':
a) cognitief-psychologische aspecten van overdracht van
technische kennis
b) taalkundige en psycholingui:stische aspecten van overdracht van technische kennis
c) sociaal-psychologische aspecten van overdracht van
technische kennis, in het bijzonder met betrekking tot
vrouwen in de techniek.
Onderdelen van Techniek en ontwikkeling zijn:
a) techniek en industrialisatie in Nederland
b) methodologie van de technische wetenschappen
c) techniek, arbeid, arbeidsorganisaties en arbeidsverhoudingen
d) techniek en industrialisatie in ontwikkelingslanden
Een belangrijk deel van de research bij WenM vindt plaats
bij het IPO. In de jaren negentig zal men zich daarbij blijven concentreren op het onderzoek naar aspecten voor
gebruikers van apparatuur en programma's. Dit onderzoek wordt steeds belangrijker. In het kader daarvan
besteedt het Instituut ondermeer aandacht aan perceptieve beeld- en geluidskwaliteit, taal- en spraaksynthese en
de communicatie tussen gebruiker en systeem.
Op onderwijskundig gebied is men onlangs gestart met
een eigen AIO-opleiding. In organisatorisch opzicht zal
het IPO door een gewijzigde manier van financieren een
wat grotere zelfstandigheid krijgen.
c) Specifieke taken

Onder specifieke taken verstaat men de taken die een algemeen maatschappelijke functie voor de TUE hebben.
Tengevolge van de bezuinigingsoperatie SKG is het aantal
full time arbeidseenheden hiervoor bij WenM teruggelopen van zeven in 1987 tot drie in 1990. Gehandhaafd
blijven: de taaladviesfunctie, onderwijsontwikkeling en
coordinatie vrouwenstudies.
De eerste twee taken behoren al geruime tijd tot het werkterrein van de faculteit, maar de derde is daar pas in het
begin van de jaren tachtig bijgekomen. Vrouwenstudies zal
zich in het komende decennium in de eerste plaats richten
op het onderzoek naar aspecten van de keus van vrouwen
voor technische opleidingen en technische beroepen.
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Van pers- en publiciteitszaken tot in- en externe betrekkingen

C. van Dam, C. van Keulen

Vanaf de oprichting van de Technische Hogeschool
(nu dus Universiteit) Eindhoven heeft voorlichting
de aandacht van bet bestuur.
Zo werd al in het jaar van oprichting van de TUE, in
1956, een hoofd pers- en publiciteitszaken bij het
Planbureau benoemd. Per 1november1956 werd
Nicolaas J.J. Mai op die post benoemd. Klaas Mai
was ruim zeven jaar hoofd voorlichting. Het bureau
pers- en publiciteitszaken was in die periode een uitvoerende eenheid die zich dienstverlenend opstelde
bij allerlei aspecten op voorlichtingsgebied. Zo werd
de redactie gevoerd van periodieke publikaties,
zoals de studiegids en het jaarverslag, en werden
contacten gelegd en onderhouden met de (regionale) pers. Op initiatief van de federatie van studieverenigingen werd begin 1959 "TH-BERICHTEN" in het leven geroepen. Het redactiesecretariaat berustte bij N.J.J. Mai.
In het eerste nummer van <lit mededelingenblad
stand te lezen:
"Voor U ligtde eerste afleveringvan een blad, dat de
bedoeling heeft U op de hoogte te houden van datgene, wat er in en rand de technische hogeschool te
gebeuren staat. Het blad zal verschijnen iedere
woensdag en op een tafeltje in de bal van de tecbnische hogescbool ter medeneming warden neergelegd".
Enkele jaren later verscheen op de voorpagina van
het weekblad "TH-BERICHTEN" het volgende
bericht in een kadertje:
"Tengevolge van ziekte van de redactieleden kunnen er fouten in deze aflevering van TH-Berichten
voorkomen. Men wordt daarom verzocht alle
rubrieken goed na te lezen" (TH-Bericbten, 25
januari 1963).
Uit <lit wekelijkse mededelingenblad is dus de huidige "CURSOR" ontstaan: bet onafhankelijke
weekblad voor personeel en studenten van de Tecbnische Universiteit Eindboven. Cursor beeft nu een
redactie met een eigen hoofdredacteur en een redactieraad. Het weekblad maakt geen onderdeel meer
uit van "In- en exteme betrekkingen".

In- en externe betrekkingen
In de loop van de jaren is oak het bureau pers en
voorlichting uitgegroeid tot een professioneel
bureau met diverse functies. Een greep hieruit: inen externe communicatie, mediavoorlichting, studievoorlichting, wetenschapsvoorlichting, public
relations en bestuursvoorlicbting.
Gedurende 1989 beeft er een kritische herbezinning
plaatsgehad op het communicatiebeleid van de universiteit en op de organisatorische inbedding van dat
beleidsterrein in het bureau van de universiteit.
Deze herbezinning leidde enerzijds tot het besluit de
TU Eindhoven voortaan te profileren als een internationaal georienteerde technische universiteit, die
zich wil onderscheiden door kwaliteit ( een profiel
dat vooralsnog is samengebald in de aanduiding
'high tech university'). Anderzijds leidde de herbezinning tot bet besluit binnen het bureau van de universiteit een nieuwe eenheid te creeren, waarin ontwikkeling en uitvoering van het communicatiebeleid van de universiteit geconcentreerd en geintensiveerd zouden kunnen warden. Uiteengegroeide voorzieningen voor in- en exteme public
relations, voor studievoorlichting en studentenwerving, voor marketingcommunicatie, voor het organiseren van congressen en voor kennistransfer kwamen hierdoor weer onder een organisatorische
paraplu. Bovendien ontstond zo een stevigere basis
voor centrale coordinatie en afstemming op communicatiegebied binnen de universiteit.
Eenheid in verscheidenheid
In januari 1990 werd een raamplan voor het communicatiebeleid van de universiteit gepresenteerd
onder de noemer 'Eenheid in verscheidenheid; op
weg naar planmatig en systematisch communiceren
met relaties'.
Het plan werd door de decanen en directeuren
beheer van de faculteiten positief onthaald en door
het college van bestuur aanvaard als leidraad voor
de verdere concretisering en uitvoering van bet communicatiebeleid.
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Overigens stelde het college van bestuur in de loop
van 1989 al extra financiele rniddelen beschikbaar
om op communicatiegebied tot een intensivering
van activiteiten te kunnen komen. Zo werd voor het
eerst via duidelijk gcprofileerde TUE-advertenties
belangstelling gewekt voor studeren aan de Eindhovense universiteit. Deze lijn werd in 1990 op basis
van genoemd raamplan voortgezet. Daardoor was
het mogelijk in de loop van 1990 de voorlichtingsfunctie van 'In- en exteme betrekkingen' organisatorisch gestalte te geven. Gekozen werd voor een
structuur, waarbinnen centrale voorlichters enerzijds optreden als vaste adviseurs op communicatiegebied voor een of meer aan hen toegewezen faculteiten en anderzijds verantwoordelijkheid dragen
voor centrale communicatie-projecten.
Rechtstreekse kennistransfer naar bedrijfsleven
Op het terrein van de kennistransfer naar het
bedrijfsleven kwam het college van bestuur in 1990
tot de overtuiging dat in het vervoig een minimaie
invulling van de centrale ondersteuning terzake het
meest verstandig is. Daarentegen dienen er decentraal, dat wil zeggen binnen de faculteiten, aanspreekpunten gecreeerd te warden in de vorm van
vaste contactpersonen voor kennistransfer. De
taken van 'In- en externe betrekkingen' op transfergebied kunnen dan beperkt warden tot coordineren,
het gericht doorverwijzen van externe vragen naar
de contactpersonen van de faculteiten en het begeleiden van personen die vanuit de TUE starten als
ondernemer in het daarvoor ingerichte paviljoen op
het universiteitsterrein. De uitvoering van deze
voornemens wordt in 1991 ter hand genomen, nadat
de besluitvorming haar beslag zal hebben gekregen.
In de loop van 1991 is verder oak de adviserende en
ondersteunende functie onder de loep genomen, die
'In- en externe betrekkingen' heeft op het terrein van
het organiseren van congressen, exposities en
andere manifestaties. Bezien wordt of het zinvol en
mogelijk is deze functie verder uit te bouwen en te
professionaliseren. In 1991 zullen conclusies warden getrokken en zal oak op <lit terrein een duidelijke beleidskoers warden uitgestippeld.
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De Faculteit
TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE
W. Monhemius, C. de Beer

Inleiding
In de vijftiende vergadering van de afdeling der Algemene
Wetenschappen, die op 12 Juni 1957 werd gehouden,
opperde de latere buitengewoon hoogleraar, maar toen
nog adviseur J.F. Schouten voor het eerst het denkbeeld
van een "eventuele opleiding in de bedrijfskunde". Dit
denkbeeld viel kennelijk in goede aarde, want op 2 juli verscheen van de hand van Schouten een notitie: "Enige
bespiegelingen over een Afdeiing Bedrijfskunde en een
opleiding tot Bedrijfskundig ingenieur aan de T.H.E:' In
het begin van 1958 was reeds een begin gemaakt met het
beschrijven van de examenstof, waarbij werd uitgegaan
van vier "hoofdpijlers": Mens; Maatschappij en Bedrijf;
Natuurwetenschap en Techniek, te verdelen in 15, 35, 30
en 20 semesteruren. Bovendien wcrd in de Gids 19581959 reeds een college "bedrijfskunde" vermeld, geplaatst
in het vierde semester van de studieprogramma's van de
afdelingen W, E en T, overigens met de opmerking "geen
examen". De beschrijving luidde: "Algemene belichting
van het bedrijf vanuit economisch, organisatorisch, sociologisch, psychologisch, juridisch en wijsgerig gezichtspunt
door deskundigen op elk der genoemde terreinen".
Het is niet verwonderlijk dat het initiatief tot een bedrijfskundige studie werd genomen door docenten in de "niettechnische" vakken binnen de onderafdeling der Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen. Bij de stichting
van de Eindhovense hogeschool was immers de integratie
van technische- en maatschappijwetenschappen tot uitgangspunt gekozen. Een bedrijfskundige studierichting
zou eerst recht een dergelijke integratie mogelijk maken.
Daniels heeft in zijn afscheidsrede de aan de voorstellen
ten grondslag liggende overwegingen gememoreerd:
"De motivering van het voorstellen van de voor Nederland
nieuwe studierichting was heel eenvoudig. Zij luidde
ongeveer als volgt:
1. Er zijn veel functies die traditioneel door ingcnieurs
warden vervuld, maar die eerder om bedrijfskundige dan
om typische constructeursbekwaamheden vragen.

2. Evenwel, ook wie in zulke functies terechtkomen, moeten wis- en natuurkundig onderlegd zijn en zijn ingevoerd
in de denkwereld van de techniek.

3. Organisatiekunde, economie, sociale en rechtskundige
wetenschappen kunnen belangrijke bijdragen leveren aan
de opleiding van deze ingenieurs.
4. In het buitenland hebben opleidingen van dit gemengde
type hun bestaansrecht inmiddels bewezen".
Dat in die jaren voortvarend en slagvaardig bestuur mogelijk was, blijkt wel uit het volgende: op 1 juli 1959 werd
door het college van rector en assessoren een voorstel
inzake de opleiding tot bedrijfskundig ingenieur aan de
THE aangeboden aan de senaat. Op 8 juli verzocht de
senaat het college van curatoren "te bevorderen (... ) dat
aan de Technische Hogeschool te Eindhoven het diploma
van bedrijfskundig ingenieur kan warden behaald". Op 18
juli schreven curatoren aan de minister van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen het bijzonder op prijs te stellen "indien Uwe Excellentie het daarheen zou willen leiden, dat de hier bedoelde studie voor bedrijfskundig ingenieur aan de Technische Hogeschool te Eindhoven, af te
sluiten door een eigen ingenieursdiploma, op korte termijn mogelijk wordt gemaakt".
Op 11 september (van hetzelfde jaar!) antwoordde de
minister (Cals) dat het voorstel een veel uitvoeriger toelichting behoefde, "maar dat, indien daaraan geen kosten
zijn verbonden, het wellicht aanbeveling verdient voorlopig in de afdeling der Werktuigbouwkunde een bedrijfskundige specialisatie in te voeren". De minister zal zich
daarbij wellicht hebben laten leiden door de overweging
dat in de werktuigbouwkunde van oudsher aandacht aan
productietechnologieen wordt gegeven, zodat eerder juist
in die afdeling belangstelling voor bedrijfskundige onderwerpen naar voren was gekomen. In hetzelfde schrijven
vroeg de minister onder meer om een verduidelijking van
de betekenis van hetwoord bedrijfskunde "dat immers zo
veelomvattend is, dat het niet zonder meer duidelijk is,
welke disciplines in dit verband moeten warden verstaan".
Hij constateerde dat overleg zou moeten plaatsvinden met
de Technische Hogeschool te Delft en dat de Raad voor
het Technisch Hoger Onderwijs en de Onderwijsraad hem
voor een zodanig voorstel van advies moeten dienen. Met
deze brief werd een eerste fase in de voorbereiding van een
bedrijfskundige studierichting afgesloten. Het begin van
moeizaam overleg kondigde zich aan.
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Enquete- en commissiewerk
Nog in 1959 werd een nota "De opleiding tot bedrijfskundig ingenieur december 1959" opgesteld en besproken in de THE-commissie voor de niet- technische vakken
en in de commissie Nieuwe Opleidingen. Een en ander
leidde op 25 januari 1960 tot een hernieuwd verzoek van
curatoren aan de minister de opleiding tot bedrijfskundig
ingenieur aan de Technische Hogeschool te Eindhoven te
doen realiseren. Het was onder meer J. Wemelsfelder die
zich in dit stadium met frisse moed achter de Eindhovense
plannen stelde. In Den Haag was inmiddels kennis genomen van de rapporten over de vestiging van Hoger Onderwijs in Oost-Nederland, uitgebracht door de hoogleraren
Groenman, Van Hasselt en Van Heek, waarin het vraagstuk van de" samenwoning" van technische en maatschappijwetenschappen aan de orde werd gesteld. De minister
wilde de voorstellen van Eindhoven tot instelling van een
bedrijfskundige studierichting in het bredere verband van
deze samenwoningsproblematiek gesteld zien. In de correspondentie van het college van curatoren met de Directeur-Generaai der Wetenschappen Piekaar bracht dit de
pas benoemde burgemeester van Eindhoven, Witte,
tevens curator van de THE en voordien minister van
Volkshuisvesting, tot de verzuchting dat "samenwonen
veelal aanleiding tot burenruzie geeft doch dat door integratie een nieuw gezin kan worden geformeerd .... en dat is
de bedoeling". Voortgezet overleg leidde in mei 1960 tot
een voorstel van de minister aan de Raad voor het Technisch Hoger Onderwijs op korte termijn over te gaan tot de
instelling van een commissie, die de samenwoning van
technische en maatschappij-wetenschappen in haar geheel
diende te onderzoeken. Als gevolg hiervan werd in oktober 1960 de "Commissie technische studie en maatschappij-wetenschappen" ingesteld, doorgaans naar haar voorzitter de Commissie-Neher genoemd. Deze werd op 8
november 1960 door minister Cals gemstalleerd. De commissie telde naast de voorzitter, dr L. Neher, die tevens
voorzitter was van de Raad voor het Technisch Hoger
Onderwijs, zeven hoogleraren, vijf directeuren van industriele ondernemingen en twee raadsadviseurs bij het
ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. De
commissie bracht in november 1962 het resultaat van haar
beraadslagingen naar buiten in het "Rapport van de Comrmss1e Technische studie en Maatschappijwetenschappen".
Alvorens op de conclusies van deze commissie in te gaan,
dient te worden gewezen op een tweede ontwikkeling die
zich in dezelfde periode voordeed en die wellicht haar oorsprong heeft gehad in het overleg dat door de colleges van
rector magnificus en assessoren van Delft en Eindhoven
op maandag 30 november 1959 werd gevoerd over het
voorstel tot instelling van een opleiding tot bedrijfskundig
ingenieur, ingediend door ·de Technische Hogeschool
Eindhoven. Van Delftse zijde werd sterke twijfel aan de

wenselijkheid van een dergelijke opleiding geuit. Men
vreesde ontoelaatbare verzwakking van de technische
inhoud, een devaluatie van het technisch gehalte door het
al vroeg invoeren van bedrijfskundige vakken, waardoor
sommige studenten de indruk zouden kunnen krijgen dat
de studie lichter was. Men stelde de vraag of een enquete
was gehouden naar de behoefte aan bedrijfskundige ingenieurs in ons land. In het voorjaar van 1960 stelde Daniels
aan de groep Bedrijfskunde van de Technische Hogeschool Eindhoven voor, een onderzoek in te stellen naar
een aantal niet-technische aspecten van ingenieursfuncties in het Nederlandse bedrijfsleven en naar de wensen die
bij ingenieurs bestaan ten aanzien van de opleiding voor
die functieaspekten. "De groep Bedrijfskunde was van
mening, dat een dergelijk onderzoek een bijdrage zou
kunnen leveren tot de meningsvorming onder de vele
betrokkenen: docenten, ingenieurs en studenten. Ook
mocht verwacht worden, dat het van enig nut zou kunnen
zijn voor departementale en academische beleidsinstanties en voor commissies, die deze adviseren". In de
gevormde werkgroep werd onder meer door de president
van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs zitting genomen. Aan de enquete namen 2000 Nederlandse ingenieurs deel. Het eindrapport "Nederlandse ingenieurs over
opleiding voor niet-technische taakaspekten" werd in september 1962 door Daniels gepresenteerd. Als belangrijkste conclusies uit het onderzoek werden genoemd:
1. dat vrijwel alle ingenieurs in hun werk te maken hebben
met niet- technische - vooral economische en bedrijfsorganisatorische kwesties;
2. dat de overgrote meerderheid enige vorm van onderwijs
in niet- technische onderwerpen van belang vindt;
3. dat men voor de meeste van deze onderwerpen een
inleiding tijdens de ingenieursstudie en gegeven vanwege
de technische hogeschool prefereert boven cursussen van
andere instellingen of "post-graduate courses" aan de TH
(hoewel ook voor deze laatste mogelijkheid veel belangstelling bestaat);
4. dat de belangstelling over het algemeen niet geconcentreerd is bij een bepaalde leeftijdsklasse, functionele groep
of bedrijfstak, maar tamelijk gelijk bij alle groepen wordt
aangetroffen (met uitzondering van de categorie der werktuigkundigen, van wie een groter dan gemiddeld aantal in
de verscheidene niet-technische onderwerpen belang
stelt);
5. dat de meeste Nederlandse ingenieurs hevig- om niet te
zeggen: heftig - zijn gelnteresseerd in het probleem dat in
dit onderzoek aan de orde is gesteld.
Deze bevindingen hebben ongetwijfeld reeds een belangrijke rol gespeeld in het beraad dat in de Commissie Neher
in dezelfde periode werd gevoerd. In het Rapport van de
Commissie Technische Studie en Maatschappijwetenschappen werd de conclusie getrokken dat de commissie
zich in meerderheid kon verenigen met een advies aan de
minister een besluit van de Technische Hogeschool te
Eindhoven met een studierichting der Bedrijfskunde
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een proef te nemen, goed te keuren. Dit mits de opbouw
daarvan stapsgewijze gebeurde. De bedoelde opbouw
bestond uit drie fasen:
1. De instelling van een bedrijfskundige variant in de afdeling der Werktuigbouwkunde (die in september 1962 een
aanvang nam);
2. Drie jaren daama instelling van de afzonderlijke
bedrijfskundige studierichting, in de daaropvolgende
jaren te ontwikkelen tot een algemeen bedrijfskundige
opleiding met een eigen inleiding in de technische wetenschap;
3. Introductie van de bedrijfskundige variant in andere
vaktechnische studierichtingen dan de werktuigkundige.

De bedrijfskundige variant
Overeenkomstig de conclusies van de Commissie Neher
en met krachtige steun van de toenmalige voorzitter van de
afdeling der Werktuigbouwkunde W.L.H. Schmid, die als
lid van deze commissie zich voor de Eindhovense plannen
verdienstelijk maakte, werd in Eindhoven vanaf september 1962 de mogelijkheid van "bedrijfskundig afstuderen"
in de afdeling der Werktuigbouwkunde geopend. Ook in
de afdeling der Elektrotechniek werd deze keuzerichting
als bedrijfskundige variant mogelijk gemaakt.
De student die deze vorm van afstuderen koos, stelde een
afstudeerprogramma samen dat door de afdeling der
Werktuigbouwkunde diende te worden goedgekeurd
omdat hij immers het ingenieursdiploma van die afdeling
zou ontvangen. Voor studenten van de afdeling der Elektrotechniek bestond een overeenkomstige regeling.
Enkele tientallen studenten, in meerderheid werktuigbouwers, rondden aldus de studie af in de periode 1962-1969,
hoewel zij hun eindstudie daardoor met een half tot een
heel jaar verlengden.
Aldus werd ervaring opgedaan door docenten in de afdeling der Werktuigbouwkunde en de onderafdeling der
Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen. Het in
deze periode ontwikkelde onderwijs vormde de basis voor
de volgende fase: de instelling van een studierichting der
bedrijfskunde op grond van het bepaalde in artikel 20 van
de wet op het wetenschappelijk onderwijs van 22 december 1960 (het zogenaamde experimenteerartikel). Het is
het vermelden waard dat door de fase van de bedrijfskundige variant ingenieurs daadwerkelijk betrokken raakten
bij de uitvoering der bedrijfskundige plannen. Tot dan
waren wij een fysicus, een socioloog, een econoom en een
psycholoog als ijveraars voor deze nieuwe studierichting
tegengekomen. Maar de eindstudies van de 'bedrijfskundig ingenieurs avant la lettre' vonden plaats onder leiding
van ingenieurs: de hoogleraren Monhemius, Zoethout en
De Beer. Het is ook via hen, dat vraagstukken met betrek-
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king tot het in te richten onderwijs en vast te stellen curriculum ter discussie werden gesteld in bijvoorbeeld de 'Studieclub van Efficiency Ingenieurs', de 'Sectie Bedrijfsorganisatie' van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs en de
'Orde van Organisatie Adviseurs'. Ook werd gebruik
gemaakt van Amerikaanse ervaring door consultatie van
prof.R.N. Lehrer, toentertijd Dean van de Industrial Engineering Faculty van de North-Western University.
Op 25 juni 1965 stelden curatoren opnieuw aan de minister van Onderwijs en Wetenschappen voor, zijn goedkeuring te hechten aan het besluit van de TH Eindhoven tot
instelling van een bedrijfskundige studierichting ex art.20
van de Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs. De minister I.A. Diepenhorst deelde op 15 december 1965 mede
zijn goedkeuring te verlenen. Daardoor werd de studie
voor het diploma 'Bedrijfskundig Ingenieur' een feit. Bij
de aanvang van het academisch jaar 1966-67 werd de
inschrijving voor het eerst opengesteld. Er schreven zich
meteen 62 studenten in.

De experimentele studierichting der
bedrijfskunde.
Geheel in overeenstemming met de conclusies van de
Commissie-Neher werd de studierichting voorlopig
beperkt tot een bedrijfskundige studie via de afdeling der
Werktuigbouwkunde. Dit betekende dat de studie werd
ingericht op basis van het propaedeutisch examen in de
werktuigbouwkunde. Ook in het programma voor de kandidaatsstudie, die immers door hen die reeds het propaedeutisch examen der afdeling Werktuigbouwkunde hadden afgelegd in het jaar 1966-67 kon worden aangevangen, vonden aanvankelijk werktuigkundige vakken ruim
plaats.
In het voorstel aan de minister was een prognose van te
verwachten aantallen studenten opgenomen, die voor het
jaar 1966 als minimum vier en als maximum twaalf eerstejaarsstudenten voorzag. Wij zagen reeds dat zich 62 eerstejaars lieten inschrijven, waarvan 44 zich al in een eerder
jaar en uiteraard in een andere studierichting hadden aangemeld. Velen hadden kennelijk de instelling van de studierichting afgewacht om bij de eerste gelegenheid van
deze nieuwe mogelijkheid gebruik te maken. De stormachtige toeloop van studenten blijkt nog eens duidelijk uit
de prognose voor het totaal aantal ingeschreven studenten
in het jaar 1971: minimaal 15 en maximaal 47. In 1971
bedroeg het aantal ingeschrevenen voor de bedrijfskundige studierichting evenwel in werkelijkheid 587.
De studierichting werd aanvankelijk door de afdeling der
Algemene Wetenschappen toevertrouwd aan een
gemengde commissie van leden van de onderafdeling der
Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen en van de
afdeling der Werktuigbouwkunde, onder voorzitterschap
van De Beer. Deze constructie vereiste voor alle belangrijke beslissingen en voor personele en financiele maatre-
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gelen de instemming van de beide betrokken (onder)afdelingen, hetgeen het werk van de commissie, die door de
grote toeloop van studenten zwaar onder druk stand, niet
eenvoudig maakte. Al vrij spoedig werd daarom overgegaan tot de instelllng van een 'afdeling der Bedrijfskunde
in oprichting'(i.o.), die door haar voorzitter vertegenwoordigd was in het college van rector magnificus en
assessoren, en die administratief en budgettair als een normale afdeling werd beschouwd. In de Gids voor het studiejaar 1968-69 werd de afdeling i.o. voor het eerst als zodanig vermeld, met C. de Beer als voorzitter en M.J.M.
Daniels als secretaris.
In datzelfde studiejaar vonden de tumultueuze 'opstanden' van studenten aan de Nederlandse universiteiten en
hogescholen plaats die ook elders in dit gedenkboek warden gememoreerd. Het effect daarvan op de piepjonge
afdeling i.o. was een versnelde invoering van veranderingen die na twee jaar ervaring met het studieprogramma
door studenten en staf gewenst, of liever gezegd in toen
gebruikelijke termen geeist werden. Een werktuigkundige
propaedeuse confronteerde de student uiteraard niet met
het typische karakter van de bedrijfskunde. Noch de student, noch de afdeling der Werktuigbouwkunde, noch de
afdeling der Bedrijfskunde i.o. was dientengevolge in staat
op grand van de resultaten in de propaedeuse een voorspelling te doen ten aanzien van de geschiktheid van de
student voor de bedrijfskundige studie. Een eerstejaars die
zich voor de bedrijfskunde inschreef werd begrijpelijker-

wijs door het studieprogramma van het eerste jaar werktuigbouwkunde ook niet enthousiast gemaakt voor de verdere bedrijfskundige studie. Orn deze reden werd dan ook
met ingang van 1969 een eigen propaedeutisch programma ontwikkeld en ingevoerd. Daarin en in het overige deel van het curriculum werden de werktuigkundige
vakken belangrijk ingekrompen om plaats te maken voor
typisch bedrijfskundige vakken en practicums. Discussiecolleges werden in het rooster opgenomen en een voor
elkeen doorzichtig examenreglement met een beroepsprocedure werd ontworpen.
Sommige studenten ging dit alles lang niet ver genoeg,
omdat zij een programma wensten dat hen in staat zou
stellen de kapitalistische maatschappij en het bedrijfsleven
overeenkomstig hun utopische idealen te veranderen. Orn
meer dan een reden kon daaraan niet tegemoetgekomen
warden. Wei werd de 'afdelingsvergadering' reeds aangevuld met vertegenwoordigers van de wetenschappelijke
staf en van het technisch en administratief personeel, alsmede met enkele studenten. De invoering van de Wet op
de Universitaire Bestuurshervorming (de WUB) had dan
ook voor de afdeling later geen ingrijpende gevolgen
meer.
Het was ook in deze periode dat voorstellen tot beeindiging van de experimentele status van de studierichting
werden ontwikkeld. Op 24 februari 1971 vroegen curatoren en senaat dan ook aan de minister te bevorderen dat de

De vijver van het Paviljoen, het gebouw dat van 1970 door de faculteit Bedrijfskunde wordt bewoond.
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studierichting en de afdeling in het Academisch Statuut
zouden worden opgenomen. Op 28 november 1972
berichtte vervolgens de minister aan het college van
bestuur (!)van de Technische Hogeschool te Eindhoven
dat bij Koninklijk Besluit van 31oktober1972 de afdeling
der Bedrijfskunde en de daarin ondergebrachte gelijknamige studierichting in het hoofdstuk Technische Wetenschappen van het Academisch Statuut waren opgenomen
en dat hij gaame zijn goedkeuring hechtte aan de instelling
van een afdeling der Bedrijfskunde met de daarbij behorende gelijknamige studierichting "aan Uw Hogeschool".
Op dat moment waren ruim 550 studenten aanwezig en
bijna 60 bedrijfskundig ingenieurs afgestudeerd.
Aanvankelijk hadden de pas afgestudeerde ingenieurs het
probleem dat zij aan hun toekomstige werkgevers moesten
duidelijk maken wat deze nieuwe studie inhield en welke
functies zij in hun bedrijf zouden kunnen vervullen, hoewel aan de introductie van de studierichting veel aandacht
was besteed.
De minister had zich door een groot aantal instanties en
commissies laten adviseren, zoals dat in de inmiddeis tot
stand gekomen bestuursstructuren noodzakelijk was
geworden. In het bijzonder het overleg met de vakgenoten
(en dat waren er nogal wat) in de Academische Raad en
met de overige universitaire instellingen in den lande had
veel tijd gekost. Met name bij de beide andere technische
hogescholen waren de meningen over de wenselijkheid
van een bedrijfskundige studierichting verdeeld. De formulering van het Academisch Statuut was weliswaar met
opzet zo gekozen dat nog uiteenlopende invulling aan het
studieprogramma kon worden gegeven, maar alleen de
Technische Hogeschool Twente maakte daarvan gebruik
en ging vrijwel meteen over tot de instelling van een eigen
bedrijfskundige studierichting. De Delftse hogeschool
heeft deze stap nooit willen zetten, doch werkte op
bedrijfskundig gebied nauw samen met de Erasmus Universiteit.
In 1972 was de nu officieel ingestelde afdeling in Eindhoven in feite reeds aanwezig met een omvang van ruim honderd personeelsleden, zij het dat de studentenaantallen
nog in de loop der tijd belangrijk zouden gaan stijgen.
Maar er kondigde zich thans een herziening van de studieprogramma's in universitair Nederland aan die tot nieuwe
bezinning op curricula en onderwijsmethoden zou leiden:
de uiteindelijke invoering der vierjarige studieduur.

Aandacht voor de cursusduur
In 1974 moesten door de sectie Bedrijfskunde van de Academische Raad aanvragen worden ingediend om ( onder
andere) voor Eindhoven de vijfjarige cursusduur veilig te
stellen. Het landelijk overleg en de discussie met de overheid werden bemoeilijkt doordat toentertijd de Eindhovense afdeling de enige was, die een vijfjarige studie tot
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bedrijfskundig ingenieur aanbood met een geheel eigen
programma vanaf het begin.
Hoewel nog in 1969 en 1970 het studieprogramma systematisch en ingrijpend was herzien, wat zeer veel tijd en
aandacht van velen had geeist, moest kort hierna in 197 5,
1976 en 1977 opnieuw veel tijd gei:nvesteerd worden in
curriculumanalyses. Iedere afdelingsraad werd verplicht
tot het opstellen van eindtermen voor de propaedeutische
en de doctorale fase, tot het opstellen van daardoor
gerechtvaardigde onderwijs- en examenprogramma's voor
die fasen en tot het uitvoeren van een intemationale vergelijking. Deze arbeid moest worden uitgevoerd volgens uitvoerige richtlijnen van de Commissie Voorbereiding Herprogrammering Wetenschappelijk Onderwijs ("Commissie Wiegersma"), waarbinnen ook een studielastbegrenzing van 1700 uren per jaar was vastgelegd (voor de
"ruim voldoende student"). In de nieuwe democratische
bestuursvorm vroeg een dergelijk proces opnieuw zeer
veel mensuren en aandacht; rapporten moesten worden
opgesteld in overleg met vele instanties binnen de afdeling
maar ook uiteraard binnen de hogeschool en binnen de
secties van de Academische Raad. Een omstandigheid,
die het werk verder compliceerde was dat het landelijk
proces gestart was op basis van een concept-beschikking,
die daarna tijdens het proces doorlopend in discussie was.
De afdeling stemde in met een gezamenlijke conclusie van
alle afdelingen van de THE. Die luidde dat een centraal
element van het ingenieursberoep is, dat de academisch
gevormde ingenieur in staat dient te zijn tot het herkennen, definieren en oplossen van technisch-wetenschappelijke problemen met behulp van wetenschappelijke
methoden en voorts dat de studerende minstens eenmaal
van deze bekwaarnheid moet hebben blijk gegeven.
De uitgevoerde studie leidde in 1977 nauwelijks tot inhoudelijke wijzigingen in het programma; dat was niet te verwonderen gezien de systematische wijze waarop dit programma kort tevoren was ontstaan. Wel kwam een meer
evenwichtige verdeling van de studielast over de vijf studiejaren tot stand.
Het onderwijs bestond uit:
A) de propaedeutische fase ( een jaar) met als functie
zowel docenten als studenten de mogelijkheid te bieden
tot een redelijk trefzeker besluit ten aanzien van verstandelijke geschiktheid en motivatie tot het volgen van de
gehele studie. Daartoe representatief naar inhoud en
zwaarte kon de propaedeuse dienen tot orientering, zelfselectie en beoordeling;
B) de doctorale fase, die twee doelstellingen had, namelijk
het afsluiten van het basisonderwijs (in het 2e en 3e jaar)
en daarna het uitvoeren van de afstudeervoordracht voorafgegaan door de wetenschappelijke voorbereiding
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daarop (4e en Se jaar). In het 4e en Se jaar was een keuze
mogelijk uit een aantal programma's, voorgesteld door de
vakgroepen en goedgekeurd door de afdelingsraad op
advies van de onderwijscommissie.

Aantal studenten

2000 . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,

_ _ eerstejaars-studenten
1500

- - cumulatief
- - ingeschreven

Een bedrijfskundig ingenieur, zo werd in 1976 geformuleerd, moet in staat zijn om complexe systemen bestaande uit mensen, installaties, goederen en besturingsmethodieken - te analyseren en te verbeteren respectievelijk te ontwerpen en te ontwikkelen; alsmede om de
output van zulke systemen te specificeren, te voorspellen
en te evalueren. Hij of zij moet daartoe inzicht hebben in
dergelijke complexe systemen. Hij steunt op kennis van en
vaardigheden in de wiskundige, technische en sociale
wetenschappen.
De opleiding tot bedrijfskundig ingenieur, zo oordeelde
men, behoorde de afgestudeerde in staat te stellen om zelfstandig op een tevoren gekozen deelgebied van de
bedrijfskundige praktijk werkzaam te zijn en om in relatief
korte tijd dezelfde competentie te verwerven voor andere
deelgebieden.
In het studieprogramma hadden de volgende vakgebieden
daarom een inbreng: wiskunde, natuurkunde, statistiek,
informatica, organisatiekunde, operationele research,
bestuurlijke informatiesystemen, econornie en vooral
bedrijfseconornie, technische produktiesystemen, aangepaste technologie, organisatiepsychologie, organisatiesociologie, het recht. Een wezenlijke functie hadden de
opeenvolgende praktische oefeningen, waarin de stof uit
verschillende gebieden gei:ntegreerd werd beoefend, culrninerend in de afstudeeropdracht.
Het is altijd de principiele overtuiging geweest van de
afdeling (later faculteit) dat men binnen de afdeling zelf
voldoende deskundigheid op alle genoemde gebieden in
huis moet hebben. Op kerngebieden betekent dat: voldoende deskundigheid om zelfhet cursorisch onderwijs te
geven en een groat aantal afstudeerders te begeleiden. Op
andere gebieden (wiskunde, statistiek, natuurkunde,
informatica) betekent dat voldoende deskundigheid om
een deel van het onderwijs zelf te geven en op niveau van
gelijkwaardigheid goede samenwerking te hebben met
andere, onderwijs leverende afdelingen.
Rand 1977 was het totaal aantal studenten gestegen tot
ruim 600, waarvan ongeveer 100 eerstejaars. Het honderdste diploma werd reeds in 1973 uitgereikt, het duizendste zou in 1986 warden uitgereikt. Het is goed om,
alvorens de overgang naar een vierjarige cursusduur te
beschrijven, eens te zien naar de ontwikkelingen op het
gebied van het onderzoek.
Het zwaartepunt van de aandacht van de staf was de laatste jaren enigszins verschoven naar de opbouw van het
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Het verloop over de jaren 1966/ 1990 van het aantal eerstejaarsstudenten, het totaal aantal ingeschreven studenten en het
cumulatieve aantal afgestudeerden.

onderzoek. Het eerste jaarlijkse onderzoeksverslag verscheen in 1977. De opeenvolgende verslagen zouden
steeds duidelijker en completer warden en daardoor een
basisgegeven leveren voor betere beheersing van het
onderzoekproces. Het onderzoek ging groeien in kwaliteit
en kwantiteit. Later in <lit hoofdstuk zal daarover verder
warden bericht.
Vanaf 1979 was het duidelijk (zie hoofdstuk 4) dat zeer
waarschijnlijk voor alle Nederlandse universitaire opleidingen de cursusduur tot vier jaren beperkt zou moeten
warden. Gezien de vele vorige ervaringen echter ging men
daarvoor pas serieus aan het werk toen met zekerheid
vaststond, dat de beperking moest warden ingevoerd.De
eerste generatie studenten die aan de vierjarige cursus
began was de generatie 1982.
Dat zo'n verandering veel overgangsmaatregelen vraagt
en een ingewikkelde administratie om na te gaan of elke
afzonderlijke student aan zijn verplichtingen voor de verschillende examens heeft voldaan, spreekt vanzelf. In het
kader van dit hoofdstuk is het echter interessanter om te
zien, hoe de verkorting van de cursusduur door de afdeling
werd voorbereid en gerealiseerd. Dit proces was namelijk
een goed voorbeeld van een verstandig geleid proces dat in
korte tijd verliep en dat tegelijkertijd en democratisch en
doelgericht en doelmatig was. De afdeling stelde begin
1981 een "adviescommissie le fase" in, onder voorzitterschap van Daniels, die in 1982 dekaan zou warden, en met
Van Tuijl als secretaris. Deze comrnissie verzorgde in mei
1981 een 'Afdelingsdag' in een conferentieoord in Veldhoven, waaraan bijna alle stafleden en een delegatie studenten deelnamen. Deze dag werd voorbereid door een goed
gedocumenteerd overzicht te geven van het toen
bestaande curriculum met bijbehorende studielast, verdeeld over de hoofdcomponenten wiskunde, operationele
research, technische wetenschappen, natuurkunde, infor-
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matica, sociale wetenschappen, economie, organisatiekunde en praktijkprojecten. Bovendien werd binnen korte
tijd een schriftelijke enquete opgezet, gehouden en verwerkt waaruit bleek, welke opvattingen de verschillende
categorieen betrokkenen ( studenten, stafleden, afgestudeerden) hadden met betrekking tot de vraag: gegeven de
teruggang van vijf jaar naar vierjaren, hoe moet de procentuele verdeling van de studielast over de zojuist genoemde
hoofdcomponenten dan worden?
De resultaten van de enquete waren bij de documentatie
voor de Afdelingsdag gevoegd samen met onder andere
de resultaten van een eerdere enquete onder afgestudeerden en resultaten van een onderzoek naar de arbeidsmarkt
voor bedrijfskundig ingenieurs. Op de Afdelingsdag kon,
mede door de uitstekende voorbereiding, vrijwel unaniem
overeenstemming bereikt worden over de nieuwe verdeling van studielast over de hoofdcomponenten en over een
aantal principes voor de opzet van het nieuwe curriculum.
Na bekrachtiging door de afdelingsraad kon in korte tijd
door werkgroepen per hoofdcomponent het curriculum
warden ingevuld.
Men kan de totale studielast voor de studie tot bedrijfskundig ingenieur opgebouwd denken uit drie opeenvolgende gedeelten: het vaste gedeelte (colleges en oefeningen die voor alle studenten verplicht zijn ), het keuzegedeelte en de afstudeeropdracht. De verkorting van de cursusduur tot vier jaren werd tot stand gebracht door deze
drie gedeelten ongeveer dezelfde procentuele reductie te
geven; het vaste gedeelte werd daarbij iets meer teruggebracht dan de beide andere gedeelten. Dat betekende dat
het vaste gedeelte zeven trimesters in beslag ging nemen,
het keuzegedeelte (in studielast gerekend) ruim twee trimesters terwijl de nominale tijdsduur voor het uitvoeren
van de afstudeeropdracht werd teruggebracht van negen
tot zeven en een halve maand.
De teruggang van het vaste gedeelte werd zodanig gerealiseerd dat de studielast, gerekend in procenten van de studielast voor het vaste gedeelte, enigszins afnam ( enkele
procenten) voor de hoofdcomponenten wiskunde en
praktijkoefeningen (het aantal malen "praktisch werken"
werd teruggebracht van twee naar een). Een lichte procentuele stijging was er voor de hoofdcomponenten informatica, operationele research, economie en organisatiekunde. Door deze handelwijze werd vrijwel geheel tegemoetgekomen aan de wensen, die waren geuit in de antwoorden op de enquete. Oak bleef de "ingenieurs-signatuur" van de studie, te weten het aandeel van de "exacte"
programma-onderdelen, ongewijzigd.
Doordat in 1982 alle bedrijfskundige opleidingen in
Nederland een vierjarige cursusduur hadden gekregen
met ongeveer dezelfde verdeling in drie gedeelten (vast,
keuze, afstudeeropdracht) werd het mogelijk om de ver-
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schillen tussen deze opleidingen beter te karakteriseren.
Indien men het vaste gedeelte beschouwde, bleek voor de
bedrijfskundige ingenieursopleidingen ( te Twente en
Eindhoven) het percentage voor de som van wiskunde,
operationele research, technische wetenschappen en
natuurkunde bijna tweemaal zo hoog te liggen als voor de
opleidingen tot bedrijfskundig doctorandus (toen te Rotterdam en Groningen ). Daarentegen lag met betrekking
tot het aandeel van organisatiekunde, economie, sociale
wetenschappen enjuridische grondslagen gezamenlijk het
beeld net andersom. Als verschil tussen Eindhoven en
Twente viel onder andere op dat Eindhoven een iets kleiner vast gedeelte had en binnen het vaste gedeelte duidelijk meer wiskunde plus operationele research en duidelijk
minder technische grondslagen plus natuurkunde dan
Twente.

Voorbereiding van een oefening in de werkplaats, midden van
de tachtiger jaren.

In de jaren tachtig ontstonden drie opleidingen, waarin de
faculteit een grate bijdrage leverde. Aanleiding was het
samengaan van behoeften uit de markt met het verlangen
van de faculteit om meer onafhankelijk van de overheidsfinanciering te worden.
In 1986 ging een na-doctorale opleiding voor het ontwerpen van logistieke besturingssystemen van start. Deze studie duurt twee jaren en is een initiatief van de faculteiten
der Bedrijfskunde, der Wiskunde en Informatica ender
Werktuigbouwkunde. In 1988 is de commercieel-technische opleiding voor ingenieurs begonnen, in samenwerking met de stichting Commercieel-Technisch Onderwijs
(CTO).
De cursus is bestemd voor ingenieurs die reeds in het
bedrijfsleven werkzaam zijn en bestaat uit negen blokken
van elk drie dagen. In 1990 begon het programma voor
Master of Business Administration for executives, verzorgd door het Tilburgse Instituut voor Academische Studies en het Instituut Vervolgopleidingen (IVO) van de
Technische Universiteit Eindhoven.
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Het onderzoek komt op gang
Inmiddels voelde ook het wetenschappelijk onderzoek de
hete adem in de nek en wel van de komende Voorwaardelijke Financiering (VF) (zie hoofdstuk 5). In hetzelfde
jaar 1982, waarin het eerste jaar van de nieuwe vierjarige
cursus zou moeten worden gedoceerd, moest ook de eerste maal capaciteit worden aangemeld ter voorwaardelijke
financiering. Intussen was vanuit de afdeling ook energie
besteed aan het oprichten, samen met de andere bedrijfskundige afdelingen in Nederland, van de Nederlandse
Organisatie voor Bedrijfskundig Onderzoek (NOBO). Bij
het doen beoordelen van de voorgestelde onderzoekprogramma's voor Voorwaardelijke Financiering heeft de
NOBO een aantal jaren een belangrijke rol kunnen spelen.
Wat was er tot 1982 aan onderzoek gedaan? In de jaren
rond 1970 was, in het algemeen gesproken, het onderzoek
de sluitpost op de begroting van mensuren. Het onderzoek
bestond voomamelijk uit een aantal kleine projecten. Er
was relatief veel literatuuronderzoek en ander onderzoek
ter directe voorbereiding van onderwijs of ter evaluatie
daarvan. Terugblikkend op die jaren vallen enkele onderwerpen op door enige bundeling van krachten:
- Het ziekenhuisresearchproject (ZRP) metals onderwerpen: de organisatie van de verpleegafdeling, het afspraakspreekuur, patientenclassificatie, werkaanbod op verpleegafdelingen, de planning van radiotherapeutische
behandelcentra;
- de mogelijkheden van een systeemtheoretische benadering;
- sociotechnisch onderzoek;
- onderzoek naar het leren werken met en programmeren
van een numeriek bestuurde draaibank en een idem tekenmachine;
- voorspelmethoden voor vraagreeksen;
- methoden voor personeelsplanning (bijdragen aan
onderzoek bij Wiskunde rond het computerprogramma
FORMASY).
Reeds toen gebeurde een groat deel van het onderzoek in
de concrete werkelijkheid van bedrijven en andere organisaties; er was daartoe samenwerking met ( onder andere!)
DSM, ODA, Philips Nijmegen, de Luchtmacht, het departement van Verkeer en Waterstaat en enkele ziekenhuizen.
In 1977 verscheen het eerste afzonderlijke jaarlijks verslag, dat alleen gewijd was aan het onderzoek in de afdeling en wel over het jaar 1976. De opeenvolgende verslagen werden duidelijker en completer en gaven een basis
voor betere beheersing van het onderzoekproces. Daardoor was in 1982 de afdeling voldoende voorbereid voor
de voorwaardelijke financiering.
In september 1982 werd in navolgingvan de eerder gehouden Afdelingsdag voor onderwijs een 'onderzoeksdag'
gehouden. De bedoeling van deze dag was de onderzoekers voor te lichten over de nieuwe voorschriften betreffende financiering en organisatie van het onderzoek. Als

argument voor het houden van de onderzoeksdag gold
ook dat het, met het oog op de te verwachten golf van
onderwijslast veroorzaakt door de invoering van de vierjarige cursusduur, noodzakelijk was het onderzoek goed te
verankeren door goede organisatie, bemanning en financiering. Anders zou het door die golf warden weggeslagen
(die bestond uit (a) doen aanlopen van een sterk gewijzigd
programma en (b) tijdelijk omstreeks 1986/1987 een
dubbele last aan afstudeeropdrachten). Toen de jaren
1986 en 1987 aanbraken, bleek het overigens mogelijk een
deel van de begeleiding van afstudeerders te laten verrichten door enkele oudere ervaren bedrijfskundige medewerkers van grote Nederlandse ondememingen, in de meeste
gevallen met tijdelijke en deeltijdse aanstellingen.
Waarover ging dat wetenschappelijk onderzoek in de
afdeling? In het informatierapport over de faculteit, opgesteld ten behoeve van de evaluatie door de European
Foundation for Management Development (EFMD) in
1988 (waarover straks meer) kan men het volgende lezen:
"Het onderzoeksbeleid van de faculteit is gericht op
bedrijfskundig onderzoek dat enerzijds recht doet aan de
specialisaties die binnen de faculteit zijn gegroeid en
anderzijds aansluit op maatschappelijke behoeften. De
aard van de bedrijfskundige discipline brengt met zich, dat
bedrijven en instellingen vaak object van onderzoek vormen. Als gevolg daarvan is afstemming van het onderzoek
op de maatschappelijke behoefte verzekerd. De wisselwerking tussen de faculteit en bedrijven leidt ertoe, dat het
onderzoek regelmatig wordt vemieuwd". Het doel van het
onderzoek werd steeds meer: het ontwerpen van onderzoekmethoden, werkmethoden, besturingsprincipes en
-technieken, te gebruiken in organisaties, alsmede beproeving en evaluatie daarvan. Dat vraagt ook bestudering van
grondslagen, nodig bij dat ontwerpen.
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Een grote, maar niet onoverkoombare, hindernis voor
wetenschappelijk onderzoek in de bedrijfskunde is steeds
gebleken: het vinden en op enigerlei wijze aan de faculteit
verbinden van stafleden die voldoende kennis van en affiniteit tot het bedrijfsleven hebben en ook voldoen aan de
eisen die gesteld worden voor de functies universitair
hoofddocent en hoogleraar.
Academische opleiding van de hoogleraren
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Enkele gegevens over achtergrond en praktijkervaring van de
hoogleraren. (Gegevens voor de situatie einde 1990).
(Een aanstelling voor minstens 80% van de tijd is als 'voltijds'
gerekend).
In 1985 waren er reeds drie voorwaardelijk gefinancierde
onderzoeksprogramma's. Deze hadden betrekking op de
volgende onderwerpen. Het eerste programma, dat als
VF-programma gestart was in 1983, betrofhet analyseren
en ontwerpen van beheersingsstructuren en -systemen
rond het primaire proces van produktie-organisaties.
Daarbij ging het zowel om produktie en goederenstroom
als om onderhoud. Het tweede programma betrof inrichting en vormgeving van werk, informatie en organisatie.
Het ging daarbij om analyse en ontwerp van taken en
werkplekken, vormen van produktie- en werkorganisatie,
informatiestromen. Het derde programma had als onderwerp: het ontwerpprobleem van informatie systemen.
Daarbij waren aan de orde: methoden, technieken en
hulpmiddelen, gegevensmodellen en gegevensbanken,
"decision support systems". Dit programma was een gezamenlijke activiteit van de faculteiten Bedrijfskunde en
Wiskunde en Informatica. In 1987 begon het vierde programma en wel betreffende organisatie en beleidsvorming
rond de technische produktinnovatie. Het ging daarbij om
de marktintroductie en adoptie van nieuwe industriele
produkten en om management van technische innovatieprocessen.
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Naast deze vier grotere onderzoeksprogramma's heeft
steeds een aantal minder grote projecten en thema's
bestaan. Het is hier niet de plaats, deze alle te noemen. Wij
vermelden alleen nogmaals de projecten vanuit verschillende vakgroepen in de instellingen van gezondheidszorg
(het ZRP; samenwerking met andere universiteiten
bestond in de Interuniversitaire Werkgroep Ziekenhuiswetenschappen) en het project over de energie-arme
fabriek, een gezamenlijke activiteit met de faculteit Bouwkunde en passende binnen een VF-programma van die
faculteit.
Orn de aard van het onderzoek te illustreren worden
hiema twee projecten als voorbeeld besproken.
Het eerste voorbeeld is gekozen uit het eerste VF-programma. Bij het ontwerpen van een systeem voor produktiebeheersing gebruiken de betrokken onderzoekers drie
hoofdprincipes. Het eerste principe is dater goed en expliciet onderscheid gemaakt moet worden tussen enerzijds
de beheersing van de goederenstroom door de hele keten
van fabricageprocessen heen (men denke aan trucks, TV
toestellen en dergelijke) en anderzijds de beheersing va..'1
de afzonderlijke afdelingen in die keten. Als voorbeeld
kan het project dienen, dat het eerstgenoemde onderwerp
(de ketenbeheersing bij produktievoorraadsystemen)
betreft. Dit project is in 1982 gestart. Als aanduiding voor
de omvang zij vermeld, dater in 1989 door tien onderzoekers van de faculteit aan gewerkt werd; zij besteedden er
samen bijna vier manjaren aan. Aanleiding voor het
onderzoek was de constatering dat bestaande systemen
(zoals "MRP" en "JIT") in de praktijk nog allerlei problemen opleverden en niet altijd een afdoende antwoord
gaven.
Het project is uitgevoerd in samenwerking met personen
uit de industrie (DAF, Philips); er is ook goede samenwerking met onderzoekers uit de faculteit Wiskunde en Informatica, het Instituut voor lnformatie-Technologie en Produktie-automatisering (ITP) en met de faculteit Werktuigbouwkunde van de Universiteit Twente. Voorts zijn er
regelmatig intemationale contacten met onderzoekers uit
Leuven, Linkoping, Rochester, North Carolina en Mannheim. Het project leverde uiteraard enkele dissertaties op
en vele artikelen. De voomaamste resultaten zijn vastgelegd in een boek "The design of production control systems; a design oriented approach".
Het is geschreven door drie hoogleraren uit drie verschillende vakgroepen. Het bevat de principes en beginselen en
laat zien, hoe die zijn toegepast in een aantal cases. Binnen
hetzelfde VF programma zijn andere projecten, die in
nauwe samenhang met het juist genoemde werden en worden uitgevoerd; deze betreffen onder meer de produktiebeheersing in complexe produktie-afdelingen en de economische besturing. Daardoor heeft integratie plaats
gevonden van inzichten uit de operationele research, de
informatica, de bedrijfseconomie en de organisatiepsychologie.
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Het tweede voorbeeld is gekozen uit het tweede VF programma, kort aangeduid als "Werk en Organisatie". Binnen het eerste thema, genaamd "Analyse en ontwerp van
taken en werkplekken" lopen de volgende projecten: processimulatie ten behoeve van selectie en training van procesoperators, de menselijke componenten van systeemfalen,
(her)-ontwerpprocedure voor informatiepresentatie op beeldscherm, monitorgedrag van operators. Al lang voordat het VF-programma als zodanig van
start ging in 1984 werd in de faculteit op <lit terrein enig
onderzoek gedaan. Het heeft steeds betrekking gehad op
het functioneren van bedienend personeel zoals operators
in meet -en regelkamers van complexe processen. Operators moeten grote aantallen informatiebronnen (meters,
beeldschermen enzovoorts), bedieningselementen en
alarmen in de gaten houden. In de praktijk is aangetoond

apparatuur, documentatie, informatie en werkplekken
waarbij mensen goed kunnen functioneren. Aan het project processimulatie, als voorbeeld nog iets nader bekeken,
werd in 1989 bijgedragen door negen onderzoekers, die er
samen ongeveer twee mensjaren aan besteedden. Het project werd mede gefinancierd door ARCO, BP, DSM,
Exxon, Hoechst, KEMA, Shell en Stamicarbon.
Een van de maatstaven voor kwaliteit en omvang van het
wetenschappelijk onderzoek wordt gevormd door het
aantal onderzoekers dat promoveert bij een van de leden
van de faculteit. Bij de faculteit waren dat er vijf in de
periode van 1967 tot en met 1976, en reeds drieentwintig
in de periode van 1977 tot en met 1986. In <lit verband mag
ook vermeld worden dat op 2 mei 1986 een eredoctoraat
werd verleend aan mr. G.A. Wagner; promotor was professor Botter. Wagner was toen Voorzitter van de Raad

De opstelling in het Paviljoen voor simulatie-experimenten met betrekking tot het gedrag van operators in meet- en regelkamers.

dat daarbij ten gevolge van een foutief systeemontwerp
menselijke fouten kunnen worden gemaakt. Teveel gelijktijdig te verwerken informatie, werken onder stress door
vermoeidheid oftijdsdruk, gebrekkige communicatie tussen mens en apparatuur of tussen mensen onderling,
gebrekkig geconstrueerde apparatuur, kunnen vergissingen in de hand werken. Ergonomisch en gedragswetenschappelijk onderzoek kan methoden en criteria opleveren voor het ontwerpen en construeren van procedures,

van Commissarissen van de N.V. Koninklijke Petroleum
Maatschappij. Het eredoctoraat werd hem verleend
wegens zijn bijdragen aan het scheppen van een nieuw elan
in de Nederlandse industrie en aan de hernieuwde bewustwording van het Nederlandse industrile potentieel. Daarnaast heeft Wagner wegen aangegeven waarlangs het
wetenschappelijk onderwijs en onderzoek op de behoeften van de Nederlandse samenleving en industrie zouden
kunnen worden afgestemd.
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De faculteit volwassen
Met de afronding van het studieprogramma en de voltooiing van het onderzoekprogramma trad de faculteit in een
fase van volwassenheid, waarin de relaties met de omgeving verder ontwikkeld en verstevigd konden warden. De
toenemende intensiteit van de contacten met het bedrijfsleven werd gemarkeerd door de oprichting, in 1985, van
een Raad van Advies voor de Bedrijfskundige faculteit.
De doelstelling van deze Raad is: het geven van advies
inzake gewenste ontwikkelingen betreffende onderwijs en
onderzoek vanuit maatschappelijk standpunt, binnen
door de overheid aangegeven kaders. De Raad vergadert
twee of drie maal per jaar. Zijn samenstelling bij oprichting
was: De Bniine (Ministerie van Economische Zaken),
Kaptein (Oce van der Grinten), Lardinois (RABO bank),
Kuilman (Philips)-voorzitter-, Van Oosterom (Volmac),
Van der Padt (DAF), Van Stuyvenberg ( Catharina ziekenhuis ).

Beoordeling door internationaie Visiting
Teams
Studiebegeleiding en evaluatie van het onderwijs hebben
vanaf het ontstaan van de afdeling i.o. veel aandacht
gehad. Deze onderwerpen samen vormden een volledige
dagtaak voor steeds tenminste een functionaris; meestal
waren er meer dan een mee bezig. Een uitvoerige beschrijving van het studiebegeleidingssysteem werd in 1979
opgesteld door de toenmalige dekaan Geraerds. Bij de
verschillende herprogrammeringen zijn de resultaten van
evaluatie van belang geweest evenals bij de doorlopende
aanpassing van inhoud en vorm van vele colleges en oefeningen.
Toen in 1986 en 1987 de plannen van de minister duidelijk
werden om elke faculteit in Nederland te laten beoordelen
door een Visitatiecommissie, in te stellen door organisaties, aan te wijzen door de VSNU, hebben de faculteiten
bedrijfskunde een eigen weg gekozen. Omdat de bedrijfskunde als universitaire discipline nog jong was en omdat
het aantal bedrijfskundige faculteiten in Nederland nog
klein was, werd besloten zelf een Europese instantie uit te
nodigen een evaluatieonderzoek te doen bij alle faculteiten. De gedachte deze evaluatie op Europees niveau te
laten plaatsvinden, had de uitdrukkelijke steun van de
Adviesraad van de faculteit te Eindhoven.
De European Foundation for Management Development
(EFMD), die reeds eerder dergelijke evaluaties had verricht, werd benaderd en bereid gevonden. EFMD vroeg
elke faculteit ter voorbereiding een informatierapport te
schrijven naar aanwijzingen van de EFMD. Dat rapport
werd door de Eindhovense faculteit in januari 1988 verzonden. In mei 1988 vonden de bezoeken plaats door het
visiting team. Het definitieve eindrapport door de EFMD
werd in maart 1989 ontvangen.
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Omdat men nu toch op het pad van evaluatie was besloot
de faculteit om ter aanvulling van de gemeenschappelijke
evaluatie door de EFMD een beoordeling van de Eindhovense opleiding tot bedrijfskundig ingenieur aan te vragen
bij de Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) in de Verenigde Staten van Amerika. Het
daartoe benodigde materiaal werd in 1988 verzameld; het
bezoek vond in mei 1989 plaats door drie personen, aangewezen door het Institute of Industrial Engineering
(IIE); het eindrapport verscheen einde 1989.
De beoordelingen door de EFMD en de ABET vielen
voor de Eindhovense faculteit over het algemeen goed tot
zeer goed uit. Mede op grond daarvan mag geconcludeerd
worden, dat het gelukt is in de periode, waarover dit
Gedenkboek verslag uitbrengt, onderwijs en onderzoek
met internationaal erkend goed resultaat tot stand te brengen.
Het is in het kader van dit hoofdstuk interessant, enkele
van de bevindingen van de beide visitatiecommissies naar
voren te halen.
Het EFMD-team bestond uit een Zweed, twee Engelsen,
een Duitser en een Belg, allen uit de universitaire wereld
en met veel bestuurlijke ervaring. Als eerste "overall
impression" wordt gemeld: " ... our study of Eindhoven
results, first and foremost, in a confirmation of solid quality. Even more so than we expected. We found Eindhoven
to be a low key /high quality institution". lets verderop
lezen wij: "In short, behind the words, which are usually
part of an audit presentation, there is in Eindhoven rather
more than less reality". Uit deze citaten komt duidelijk het
advies, het licht niet te zeer onder de korenmaat te zetten
en niet te vervallen in valse bescheidenheid. Welnu, welke
aspecten van de faculteitsprestaties hebben vooral de aandacht van de "visiting teams" getrokken?
De EFMD spreekt lovend over de zeer goede wetenschappelijke staf, indrukwekkende afgestudeerden, excellente
studenten en over toegewijd leiderschap met een sterke
motivatie en op lange termijn vooruitziende blik. Men
constateert onder andere een goed doordachte organisatie
van het werk, werkelijke aandacht voor het verwerkelijken
van een gei:ntegreerde bedrijfskundige ingenieursopleiding, veel zorg om projecten echt te integreren in het totale
onderzoeksprogramma. De samenhangen tussen opleiding, voorlichting, onderzoek en advieswerk zijn meer
open, doorzichtig en de logica ervan beter beseft dan men
vaak aantreft. Ten aanzien van de meeste jongere stafleden
warden de levendigheid en kwaliteit geprezen; betreffende de oudere en hoger geplaatste stafleden wordt opgemerkt dat zij niet, zoals wel eens voorkomt, een "ghost
faculty" vormen, maar aanwezig en actief zijn in alle
belangrijke activiteiten van de faculteit.
De EFMD gaf uiteraard op een aantal punten ook sugges-
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ties voor verbeteringen; bezorgdheid werd vooral geuit
met betrekking tot de steeds toenemende stroom eerstejaars studenten. Met het oog op de kwaliteit van de studie
drong men sterk aan op handhaving en liefst verbetering
van voorlichting aan aspirant-studenten en selectie gedurende het eerste studiejaar. "Computing and technical
equipment" werden door de EFMD zeker voldoende
geacht maar het gebouw, de collegezalen en dergelijke
vond men niet op het niveau van een faculteit van dit formaat. Met betrekking tot de inhoud van het studieprogramma constateerde men dat technologie en management evenwichtig gebalanceerd zijn en goed gerntegreerd
in het programma. Men noemde met instemming het feit
dat er zowel grate nadruk op theorie wordt gelegd als ook
veel gewicht wordt gegeven aan goed geleide praktijkprojekten zoals met name de afstudeeropdracht. Men had
bewondering voor de wijze waarop onder zeer concurrerende marktcondities de faculteit toch kans had gezien om
capabele mensen aan te trekken, op te leiden en voor korte
of lange tijd te behouden.
Het ABET-team bestond uit drie leden van het Institute of
Industrial Engineers, waarvan twee uit de universitaire
wereld en een uit het bedrijfsleven. Hun rapport was positief over niveau, energie en enthousiasme van de wetenschappelijke staf en dat "in spite of the extremely high student/ academic staff ratio and the resulting very large class
sizes". Bij de analyse en beoordeling van het curriculum
nam men goede nota van het niveau, dat aankomende studenten met een VWO-diploma hebben op de gebieden
wiskunde, natuurkunde, scheikunde en vreemde talen
(hoog ten opzichte van de Amerikaanse high school). Op
grand van de rapportage door dit team durven de auteurs
van dit hoofdstuk de uitspraak voor hun rekening te
nemen dat het diploma 'Bedrijfskundig Ingenieur' hetzelfde niveau heeft als een "Master"-titel aan een goede
Amerikaanse of Britse universiteit. Voor studenten, die
hun afstudeeropdracht uitvoeren in een kwantitatief georienteerde vakgroep is de studie ook inhoudelijk overeenkomend met een studie in Industrial Engineering aan een
moderne Amerikaanse universiteit. Voor afgestudeerden
van andere vakgroepen bestaat, naar de mening van het
team, veeleer overeenkomst met een studieprogramma
voor "technical management". Uit het ABET-rapport zijn
in dit kader nog de volgende punten interessant. Hoeveelheid en kwaliteit van "engineering design work" door de
bedrijfskundige studenten in Eindhoven werd indrukwekkend genoemd. Daarbij is het begrip ontwerpen breed
opgevat, zodat ook zaken als het ontwerpen van ( een deel
van) een organisatie, van een planningssysteem of van een
informatiesysteem daar onder vallen. In het bijzonder
noemde men het zogenaamde P-project en de afstudeeropdracht. Ten aanzien van het P-project merkte men op:
"Particularly impressive is the high quality drafting experience received by all students in only five sessions as part
of their P-project. The scheduling of all freshman students

De zaal voor het onderricht in technisch tekenen vooral binnen
het 'P-Projekt'.

through the drafting laboratory containing only 23 tables
and through the machine-shop is quite an industrial engineering scheduling feat". Het aantal aanwezige Personal
Computers echter achtte men ongeveer een factor vijf te
laag; ook dat is een interessant gegeven.
In aansluiting op de resultaten van de evaluaties volgen
hierna enkele gegevens die zijn ontleend aan de rapporten,
die door de faculteit ter voorbereiding ervan werden
geschreven. Deze gegevens helpen een goed beeld te vormen over de aard van de faculteit, het studieprogramma,de studenten en de afgestudeerden.
De samenstelling van de wetenschappelijke staf kan onder
andere als volgt warden gekarakteriseerd. Van de 112 stafleden (voltijds en deeltijds) die in maart 1989 in dienst
waren, waren er 25 bedrijfskundig ingenieur en 38 ingenieurs met een antler diploma (men herinnere zich dat in
Nederland de eerste bedrijfskundig ingenieur afstudeerde
in 1968), voorts 19 economen of econometristen, 8 universitair opgeleide wis- of natuurkundigen, 17 gedragswetenschappers, 1 juriste en 4 personen zonder een academische graad.
Van de aankomende studenten van de generatie 1987 was
73% afkomstig uit Noord-Brabant, Limburg of Zeeland;
een tot dan toe gebruikelijk beeld voor de TH Eindhoven.
Van de afgestudeerden had in 1985 45% een werkkring in
die provincies, zoals bleek uit een enquete onder alle afgestudeerden. Daaruit bleek ook dat 43% van de afgestudeerden toen werkzaam was in de industrie, 23 % in de
zakelijke dienstverlening (adviesbureaus, banken, software-houses en dergelijke), 24% in de zogenaamde nietzakelijke dienstverlening (waaronder gezondheidszorg,
universiteiten, openbaar bestuur en defensie) en 10% in
overige functies. Dezelfde enquete leerde voorts dat 15%
van de afgestudeerden werkte bij een bedrijf met minder
dan 100 personeelsleden, 16% bij een bedrijf met meer
dan 100 maar minder dan 500 personeelsleden, 42% bij
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een bedrijf met tussen 500 en 10.000 werknemers, de overige 27% bij een bedrijf met meer dan 10.000 werknemers.
Tot slot van deze paragraaf enkele woorden over de
"Computing and technical equipment". In 1970 waren
aanwezig: zeer bescheiden rekenfaciliteiten, cnkele
bewerkingsmachines, een aantal tekentafels. Ten tij de van
het opstellen van de rapportage voor de ABET was in het
paviljoen bijna 1200 m 2 ruimte in gebruik voor laboratoria, practicumruimten, computerzalen en werkplaats.

Studentenorganisaties
Industria

In het voorwoord van het boek "Industria, 1963-1983"
schreefDe Beer reeds: "Indien men de leden van Industria
met "industrioso" kan aangeven, vindt men in het woordenboek Spaans-Nederlands als betekenis daarvan:
schrander, vlijtig, werkzaam. En dat nu stemt precies overeen met de indruk die de leden van Industria altijd op mij
hebben gemaakt. Orn te beginnen waren de studenten van
het begin af aan het 'systeem' te vlug af: Industria werd
opgericht enkele jaren voor de instelling van de studierichting der Bedrijfskunde?' En zo is het.
Toen voor studenten van met name de afdelingen der
Werktuigbouwkunde, der Elektrotechniek ender Scheikundige Technologie de mogelijkheid ontstond om een
bedrijfskundige kandidaatsstudie te volgen, verzamelde
een aantal belangstellenden zich in een "Discussiegroep
Maatschappijwetenschappen". Mede gestimuleerd door
deze groep gingen de docenten naast het theoretisch
onderwijs ook excursies organiseren, waaronder een driedaagse excursie in mei 1963 naar Philips Drachten en naar
de faculteitsvereniging Sociale Wetenschappen van de
Rijksuniversiteit Groningen. Daarna namen de studenten
J.M.S. Bedet, G.M. Nijssen en C.P.J. Wijshoffhet initiatief
tot oprichting van de studievereniging voor Bedrijfskunde. Volgens Bedet werd de naam "Industria" gekozen
omdat Bedrijfskunde zich toen nog vrijwel uitsluitend op
de industrie richtte.
In de roerige periode 1968-1972 kwamen de activiteiten
van Industria als studievereniging op een laag pitje te
staan. Eind 1972 begon door toedoen van een enthousiaste groep studenten onder aanvoering van vooral E.H.M.
van Dam een nieuwe bloeiperiode.
Industria behartigt met veel enthousiasme, veel creativiteit
en veel inspanning haar doelstelling: het behartigen van de
studiebelangen van de studenten Bedrijfskunde. De voornaamste - maar geenszins de enige - activiteiten zijn: jaarlijks een congres en een goed voorbereide buitenlandse
studiereis (bestemrningen waren onder meer Japan,
China, Joegoslavie, Sovjet Unie, de US.A. en Singapore),
binnenlandse excursies, ondersteuning van student-
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raadsleden, medewerking aan introductie- en voorlichtingsdagen voor aanstaande eerstejaars studenten, sporttournooien en faculteitsfeesten.
De Bedrijfskundewinkel

In J anuari 1990 vierde de Bedrijfskundewinkel zijn eerste
lustrum, hetgeen betekent dat de studenten in de bedrijfskunde die indertijd het initiatief namen tot de instelling
van deze activiteit niet als pioniers kunnen worden
beschouwd: studenten van de afdelingen der Technische
Natuurkunde ender Scheikundige Technologie waren hen
ruim voor geweest. Dat doet echter niets af aan het
enthousiasme en de inzet van de winkeliers, die door hun
werk in de winkel blijk willen geven van hun maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef. In het jaarverslag over de
periode mei 1989 - mei 1990 werden 27 opdrachten vermeld die door een zevental winkeliers werden uitgevoerd,
waarbij van een zestal bedrijven donaties werden verkregen om de kosten te dekken. Het uitvoeren van de
opdrachten werd beloond door een financiele tegemoetkoming of door een erkenning als volbrachte stage in het
kader van de studie, waartoe het 'Bureau Stages' onder
bepaalde voorwaarden medewerking verleende. Contacten met de Industria-ondervereniging 'De Marketeer'
werden gelegd.
Terecht mcrkte de voorzitter van de Bedrijfskundewinkel
tot besluit van het genoemde jaarverslag op: "Al met al
hebben we de indruk dat de Bedrijfskundewinkel steeds
beter geaccepteerd wordt. De Bedrijfskundewinkel verdient dat ook; het is een nuttige organisatie die studenten
de mogelijkheid biedt praktijk- en bestuurservaring op te
doen en die de maatschappij laat meeprofiteren van de op
de faculteit aanwezige bedrijfskundige kennis?'

De toekomst
In deze slotparagraaf worden enkele voornemens vermeld, die thans bestaan bij het faculteitsbestuur. Men
baseert zich daarbij op de bestaande opvattingen binnen
de faculteit, op het "missiedocument" van de universiteit
en op de eerder besproken evaluatierapporten.
Het aantal eerstejaars studenten is op het moment van verschijnen van dit boek bijna vierhonderd. Men verwacht de
komende jaren nog een geringe stijging. Gezien het aantal
studenten acht men daarom wat meer mogelijke hoofdstromen in de studie gewenst. Plannen voor een renovatie
van het gebouw (het Paviljocn) zijn in de maak.
Men is voornemens het ingenieurskarakter van de studie
verder te versterken en de technische component in het
curriculum te vergroten, onder meer in overleg met andere
faculteiten. Dit is tevens een weg waarlangs het aantal
hoofdstromen kan worden uitgebreid. Stappen in deze
richting zijn al gezet; in 1990 is in het Academisch Statuut
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de naam "Technische Bedrijfskunde" opgenomen voor de
studies voor bedrijfskundig ingenieur aan de Technische
Universiteit te Eindhoven en de Universiteit Twente. De
Eindhovense faculteit neemt bovendien stappen om haar
naam te wijzigen in "faculteit der Technische Bedrijfskunde".
Teneinde de basis voor het wetenschappelijk onderzoek,
en in een later stadium wellicht ook voor het na-doctoraal
en na-ervaringsonderwijs verder te verbreden, werkt men
in samenwerking met derden aan plannen voor een instituut voor kwaliteitsbeheersing. Men heeft daarbij een
opzet voor ogen als die van het Instituut voor Perceptie
Onderzoek (IPO), maar veel bescheidener van omvang.
Het instituut zal zich beperken tot de kwaliteitsaspecten in
de technische sector van bedrijven.
Teneinde de financiering van het onderzoek meer evenwichtig te maken, wil men (nog enigszins) de derde, maar
vooral de tweede geldstroom versterken. Men wil bevorderen dat de NOBO daarin (weer) een belangrijke rol gaat
spelen.
Teneinde de faculteit op Europees niveau beter zichtbaar
te maken wil men meer gaan deelnemen in grote Europese
projecten, niet alleen in ESPRIT (zoals thans reeds het
geval is) maar ook in EUREKA.
Naast de vele reeds bestaande persoonlijke internationale
contacten streeft men naar een sterkere en meer geformaliseerde contractuele basis voor de uitwisseling van stafleden en studenten. Dergelijke contracten bestaan reeds met
Bradford, Dresden, Lancaster, Louvain (Universite Catholique), Marseille en Xi'an (welk laatste contact momenteel is bevroren).
Men heeft het voornemen al het mogelijke in het werk te
stellen om een goede Europese faculteit te worden.
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Eredoctoren

Het college van dekanen heeft het recht op de voordracht van een faculteitsraad, de Universiteitsraad
gehoord, wegens zeer uitstekende verdiensten aan
Nederlanders of vreemdelingen het doctoraat honoris causa te verlenen.
Het college van dekanen van de TUE heeft de criteria voor eredoctoraten aldus nader omschreven:
- Eredoctoraten kunnen ten deel vallen
1. aan personen, die onderzoekingen hebben verricht welke voor wetenschappen, die aan de
Technische Universiteit Eindhoven worden
beoefend, van zeer grote betekenis zijn gebleken;
2. aan personen, die ontwerpen hebben vervaardigd of vindingen hebben gedaan, die voor de
ontwikkeling van de techniek of de technische
wetenschappen van zeer grote betekenis zijn
gebleken;
3. aan personen, die in maatschappelijk of cultureel
opzicht werkzaamheden hebben verricht, waardoor wetenschappelijk onderwijs en onderzoek
in belangrijke mate zijn bevorderd.
De cappa (zie foto), die de eredoctor wordt omhangen als teken van waardigheid, werd door Emmy
van Leersum ontworpen.

Eredoctoren van de TU Eindhoven zijn:
dr.ir. H. Kramers
dr. H.O. Pollak
prof.dr. W.F. Hegin Botham,
O.B.E., D.Sc.
prof.dr. A. van der Ziel
dr. H.B. Beer
prof.dr. A.E. Scheindlin
mr.dr. G.A. Wagner

26 april 1976
8 mei 1981
8 mei 1981
8 mei 1981
2 mei 1986
2 mei 1986
2 mei 1986
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De Faculteit
WISKUNDE & INFORMATICA
W. Peremans

De begintijd
In de beginperiode van de TH Eindhoven vormde het wiskunde-onderwijs en - onderzoek, evenals dat der natuurkunde, een onderdeel van de afdeling der Algemene
Wetenschappen; zij was daarin een sectie of groep, die
echter geen formele status had.
Maar dit betekende niet, dat de rol van de wiskunde slechts
gezien werd als het verzorgen van onderwijs in die onderdelen, die bij de ingenieursopleiding voor de studenten
noodzakelijk werden geacht. Er moest voor het wetenschappelijke personeel ruimte zijn voor wetenschappelijk
onderzoek. Bovendien werd ook gedacht aan wiskundige
ondersteuning en advies ten behoeve van het wetenschappelijke onderzoek in de technische richtingen.
Deze opvatting is ook weerspiegeld in de positie van de
staf. Aan de TH in Delft had men in die tijd de positie van
instructeur. Deze instructeurs hadden uitsluitend een taak
bij het onderwijs en werden geacht eventueel wetenschappelijk werk in hun vrije tijd te verrichten. In Eindhoven is
er bewust voor gekozen deze praktijk niet te volgen. De
stafleden werden dan ook in de wetenschappelijke rangen
aangesteld en hun onderwijsbelasting diende ruimte te
laten voor wetenschappelijk onderzoek. In hoeverre bij
deze keuze een rol heeft gespeeld, dat de eerste Eindhovense wiskundehoogleraar (Seidel) uit de rangen van de
Delftse instructeurs afkomstig was, moge hier in het midden blijven.
Een andere keuze was, dat het wiskundeprogramma voor
de eerstejaars studenten voor de drie studierichtingen hetzelfde moest zijn, namelijk een basispakket dat iedere
ingenieur zou moeten beheersen.
Het werd ook niet in afzonderlijke vakken gesplitst, maar
als een eenheid gedoceerd, die uiteraard wel in hoofdstukken was verdeeld en hoofdzakelijk uit analyse en lineaire
algebra bestond. Een van de consequenties hiervan was
wel, dat bij de examinering deze ongedeelde wiskunde een
grote brok in het totale vakkenpakket vormde. Volledigheidshalve zij hier verrneld, dater een uitzondering op het
eenheidsprogramma was: de studenten in de werktuigbouwkunde kregen nog een extra cursus beschrijvende
meetkunde.

Het wiskunde-onderwijs was zo georganiseerd, dater een
gemeenschappelijk college was voor alle eerstejaars studenten met daamaast twee oefenrniddagen per week. Op
de ene middag werd het maken van vraagstukken klassikaal behandeld (instructie). Op de andere middag konden
de studenten zelf hun krachten op de opgaven beproeven,
waarbij ze hulp konden krijgen van de aanwezige stafleden. In latere j aren werden voor deze hulp ook ouderejaars
wiskundestudenten ingeschakeld. De nagestreefde
groepsgrootte bij deze oefenrniddagen bedroeg 35 studenten. Orn de studenten te laten wennen aan het afleggen van
tentamens en om hun ook al in een vroeg stadium een indicatie te geven over de vraag of de studie goed verliep, werd
al na zes weken onderwijs een zogenaamd proeftentamen
gehouden; het resultaat daarvan kwam niet op de examenlijst. Ter aansporing werd bij een goed resultaat wel een
bonus bij het eerstvolgende tentamen gegeven.
In het tweede jaar kwam er een zekere differentiatie in het
programma. Wel waren voor werktuigbouwkunde en
elektrotechniek de wiskundeprogramma's nagenoeg
gelijk, maar voor scheikunde was een beperkter programma opgezet. Aan het eind van het eerste collegejaar
1957-'58 bleken de resultaten van veel scheikundestudenten voor wiskunde zo goed te zijn, dat besloten werd
het ruimere programma ook aan de scheikundestudenten
als optie ter beschikking te stellen. Ze kregen dus keus tussen "kleine wiskunde" en "grote wiskunde", waarbij de
tweede keuze hun meer mogelijkheden bood voor specialisaties in een meer theoretische richting.
In de hogere jaren kwamen er meer gespecialiseerde keuzevakken voor de diverse afstudeerrichtingen. Voordat dit
echter werkelijkheid werd, deed zich een nieuwe ontwikkeling voor, namelijk het ontstaan van een eigen wiskunde-opleiding. Laten we trachten vast te stellen welke
motieven geleid hebben tot het invoeren daarvan.

Achtergronden bij de totstandkoming van de
eigen opleiding
Een omstandigheid die het instellen van nieuwe opleidingen heeft bevorderd, maar die niet op de keuze van wis-
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kunde betrekking heeft, werd gevormd door het feit dat
het aantal studenten dat zich aanmeldde, ver uitging boven
hetgeen men aanvankelijk had verwacht. Bij de voorbereiding van de oprichting van de hogeschool was men uitgegaan van een aantal eerstejaars studenten van 70 a 100. In
werkelijkheid waren het er de eerste maal ongeveer 230 en
dit bleek geen eenmalige uitschieter te zijn, want oak in de
volgende jaren Iagen de aantallen in dezelfde orde van
grootte. Dit had direct consequenties voor de bouwplannen, waarover elders meer in dit boek. Een grater studentenbestand rechtvaardigt oak een uitbreiding van het aantal afstudeermogelijkheden en zelfs van het aantal studierichtingen. Er is voor dit laatste gekozen en wel in eerste
instantie voor de toevoeging van wiskunde en natuurkunde. Een enigszins pragmatisch argument daarvoor
was, dater ten behoeve van de technische opleidingen toch
al een infrastructuur van wiskunde en natuurkunde aanwezig was en dat het uitbouwen daarvan tot hetgeen nodig
was voor een eigen opleiding relatief goedkoop was. Er
werd oak uitdrukkelijk gesteld, dat zeker in de lagere jaren
zoveel mogelijk gebruik zou warden gemaakt van het
onderwijs dat reeds voor andere studierichtingen werd
gegeven. Niet onvermeld mag blijven, dater in de voorbereidingstijd sceptici waren, die deze argumentatie aanvochten en voorspelden, dat deze nieuwe studierichtingen
na verloop van tijd hun eigen weg zouden gaan en tot een
vrijwel geheel apart studieprogramma zouden komen.
Weinige jaren later hebben deze sceptici gelijk gekregen.
Een antler argument, dat niets te maken had met de
behoefte aan meer wiskundigen, was dat de aantrekkelijkheid van het werk voor de wis- en natuurkundigen van de
TH door het bestaan van een eigen opleiding zou warden
vetgroot. Zo'n taak zou ruimte geven voor meer geavanceerd onderwijs en een impuls aan het wetenschappelijke
onderzoek, wanneer gevorderde studenten in de eigen studierichting daarbij betrokken konden warden. Deze opleiding zou oak de mogelijkheid bieden om hoogwaardige
wis- en natuurkundigen aan de TH te verbinden.
Er zijn echter oak argumenten voor de invoering van wiskunde en natuurkunde als nieuwe studierichtingen in de
beschouwing betrokken, die meer rechtstreeks met de
beoefening van deze vakken te maken hebben. Voor wat
de wiskunde betreft werken we dat hier wat nader uit.
Door de eeuwen heen is wiskunde gebruikt als hulpmiddel
bij problemen van andere wetenschappen en zelfs bij problemen van praktische aard. Dat neemt niet weg, dat er
oak altijd mensen zijn geweest die de wiskunde los van
praktische toepassingen hebben beoefend, zo men wil als
een kunst. De verwevenheid van de wiskunde en haar toepassingen is dan oak wisselend geweest. Dat neemt niet
weg, dat juist in de perioden van grate vemieuwingen in de
wiskunde deze vaak door ontwikkelingen in andere
wetenschappen zijn gemitieerd en in samenspel met deze

zijn ontwikkeld. Een duidelijk voorbeeld daarvan is het
ontstaan in de 17de eeuw van de differentiaal- en integraalrekening, die voortgekomen is uit astronomie en
fysica, in het bijzonder mechanica. Pas in de tweede helft
van de 19de en de eerste helft van de 20ste eeuw voltrekt
zich langzamerhand een scheiding tussen de "zuivere"
wiskunde en de toepassingen van de wiskunde. De wiskunde zelf wordt steeds abstracter en formeler; de toepassingen van de wiskunde warden hoe !anger hoe meer door
anderen dan wiskundigen (meest fysici) bedreven. De
opleidingen tot wiskundige bevatten veelal nag wel een
bijvak natuurkunde, maar wijzen wat het onderzoek
betreft duidelijk in de richting van de zuivere wiskunde. Na
de tweede wereldoorlog komt hierin - wat Nederland
betreft oak door ontwikkelingen in het buitenland - een
kentering, die zich overigens al wel eerder had aangekondigd. Merkwaardigerwijze is deze ten dele veroorzaakt
door een ontwikkeling binnen de wiskunde zelf. De diversificatie in de wiskunde in de vorm van velerlei axiomatisch gedefinieerde theorieen maakte een enorme verruiming van de toepassingsgebieden mogelijk. Het gebruik
van wiskunde breidde zich als een olievlek buiten de traditionele toepassingsgebieden uit. Deze ontwikkeling die
zich tot de dag van heden heeft voortgezet, heeft de positie
van de wiskunde als toegepaste wetenschap in hoge mate
versterkt en vergt van degenen die voor deze toepassing
zorgen, een veel diepere en bredere beheersing van het
wiskundige apparaat dan vroeger. Daarnaast was in de
jaren vijftig reeds te voorzien, dat de opkomst van de computer, die de mogelijkheden om de oplossing van wiskundig geformuleerde technische problemen numeriek uit te
werken sterk zou uitbreiden, aanzienlijk zou bijdragen tot
de toepasbaarheid van de wiskunde en de vraag naar wiskundigen.
Een belangrijke onderwijskundige consequentie van deze
ontwikkelingen is in Nederland al v66r de oprichting van
de THE getrokken. Door de stimulerende invloed van
Timman is aan de TH Delft in 1956 de opleiding tot wiskundig ingenieur ingesteld. Deze ingenieur heeft een zo
gedegen opleiding in de wiskunde genoten, dat hij een wiskundige genoemd mag warden die in staat is zijn vak als
gereedschap te hanteren, maar die daarnaast oak voldoende affiniteit met de technische wetenschappen heeft
verkregen, dat hij technische problemen kan begrijpen en
in wiskundige termen kan transformeren. In den beginne
zag lang niet iedereen iets in deze combinatie. Men
vreesde, dat er iemand uit zou komen, die vlees nag vis
was. Wie de ingenieur als constructeur ziet, gunt degene
die meer theoretisch werk doet deze titel niet. Nu wij echter enkele decennia verder zijn, weten wij dat de wiskundige ingenieur zijn positie heeft geconsolideerd en een
onmisbare schakel is geworden in het totaal van het ingenieurswerk. Trouwens, oak in het overige spectrum van de
technische wetenschappen heeft de meer theoretisch georienteerde ingenieur zijn bestaansrecht gevonden.

Wiskunde & Informatica
Toen er dus in Eindhoven sprake was van uitbreiding van
het palet van studierichtingen lag het voor de hand om op
deze toen nieuwe ontwikkeling in te spelen, dit temeer
omdat van het begin af aan beoogd is de beoefening van de
wiskunde in ieder geval op de toepassingen af te stemmen.

Realisering van de eigen opleiding
Op 11 oktober 1960 verschijnt het Koninklijk Besluit tot
wijziging van het technische-hogeschoolstatuut, waarin
het mogelijk wordt gemaakt aan de THE het diploma wiskundig ingenieur en natuurkundig ingenieur te behalen.
Daartoe wordt in de afdeling der Algemene Wetenschappen een onderafdeling der Wiskunde en een onderafdeling derTechnische Natuurkunde gevormd. De voorzitters
van deze onderafdelingen krijgen een plaats in het college
van rector magnificus en assessoren.
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dienstbaar te maken voor het toepassingsgebied. De zuivere wiskundige laat zich in zijn werk leiden door drijfveren die zich binnen de wiskunde zelf bevinden; hierop wil
ik hier verder niet ingaan.
Het bovenstaande verklaart, waarom men door de aanduiding "wiskunde" zonder toevoegingen te kennen heeft
willen geven, dat in principe geen onderdeel der wiskunde
als ontoepasbaar buiten beschouwing zou blijven. Dit
houdt overigens niet in, dat men voomemens was zich met
"alles" uit de wiskunde bezig te houden. Men realiseerde
zich terdege, dat men zich met een beperkte capaciteit
beperkingen zou moeten opleggen. Bij de keuze van hetgeen gedaan zou worden diende de maatschappelijke
behoefte aan de soorten toepassingen van wiskunde een
zwaar gewicht in de schaal werpen. Tot welke keuzen dat
geleid heeft en welke veranderingen daarin in het verdere
tijdsverloop nog zijn opgetreden, zal hieronder nog nader
besproken worden.

Het valt op dat er naast de onderafdeling der Technische
Natuurkunde een onderafdeling der Wiskunde ontstaat, Te beginnen met het studiejaar 1960-'61 kunnen studende laatste zonder een beperkend adjectief als "technische" ten zich inschrijven voor de studie voor wiskundig ingeniof "toegepaste". Dit is geen omissie uit slordigheid eur. Deze studierichting heeft dan geen eigen eerstejaars
geweest, maar berust op een bewuste keuze. Men moet programma: de studenten doen propaedeutisch examen in
hier echter niet de verkeerde conclusie uit trekken, dat de een van de andere studierichtingen en hoeven hun keuze
onderafdeling niet van plan was zich op techniek of toe- voor wiskunde pas daama te doen. Het kandidaatspropassingen te richten en zich aan zuivere wiskunde wilde gramma is echter ook nog een enigszins gewijzigd en aangaan wijden. Het uitgangspunt is, dat er slechts een wis- gevuld programma van de studierichting waarin ze hun
kunde is en dat het verschil tussen "zuiver" en "toegepast" propaedeutisch examen hebben afgelegd. Er zijn dan vier
niet schuilt in de wiskunde, maar in haar beoefenaren. Het verschillende kandidaatsprogramma's. Reeds met ingang
moge misschien zo zijn, dat sommige delen van de wis- van de cursus 1961- '62 is dit echter beperkt tot het tweede
kunde meer voor toepassingen gebruikt worden dan jaar en wordt een uniform derdejaarsprogramma ingeandere, maar dit is sterk tijdgebonden en in de loop van de voerd. Voor het ingenieursexamen zijn er drie specialisageschiedenis aan veranderingen onderhevig geweest, ties: mathematisch-fysisch, statistisch-stochastisch en
waarbij in het bijzonder het gebruik van oorspronkelijk numeriek. De eerste is de traditionele, op analyse gebadoor zuivere wiskundigen geschapen theorieen in andere seerde vorm van toegepaste wiskunde. De andere twee
wetenschappen vaak als voorbeeld wordt aangehaald. Een vertegenwoordigen richtingen waarin de onderafdeling
gangbaar paradepaardje is de algemene relativiteitstheo- van plan is zich tevens te gaan profileren. Deze profilering
rie. Nu zijn die voorbeelden misschien niet zo overtuigend, heeft zich gemanifesteerd in de hoogleraren en medeweromdat ze niet datgene betreffen waarmee men in de dage- kers, die men in de eerste tienjaar heeft aangetrokken. In
lijkse praktijk van toepassing van de wiskunde te maken de eindfase van zijn studie moest de student afstudeerwerk
krijgt. Veel belangrijker is de hierboven genoemde verbre- verrichten en daarvan een verslag schrijven. De eerste wisding van de toepassingen van de wiskunde, die ook kundig ingenieur (J.S. Staijen) is gediplomeerd op 27 sepgepaard is gegaan met verbreding van hetgeen er aan wis- tember 1965, de eerste vrouwelijke wiskundig ingenieur
kunde wordt gebruikt. Dit was tenslotte een van de (C.M.H. van den Heuvel-Gerrits) op 20 december 1971.
belangrijkste gronden, waarom er een aparte wiskundige Inmiddels zijn we al aan de tweede generatie toe, nu op 26
ingenieur moest komen, die meer moest gaan beheersen oktober 1989 G.V. van Rooij de eerste afgestudeerde was
dan datgene wat voordien wel "toegepaste wiskunde" wiens vader ook in Eindhoven het diploma wiskundig
werd genoemd, hetgeen zich in feite beperkte tot "mathe- ingenieur had behaald.
matische fysica". Het verschil tussen een zuiver wiskundige en een toepasser van wiskunde zit hem niet zozeer in
de wiskunde die hij bewerkt, dan wel in de mentaliteit van Uitbouw van het onderwijs in de jaren zestig
waaruit hij werkt. De toepasser stelt zich in dienst van het
oplossen van problemen buiten de wiskunde, verdiept zich Het onderwijs in de wiskunde voor de andere studierichin die problemen, tracht ze in wiskundige termen te verta- - tingen breidt zich in het begin van de jaren zestig sterk uit.
len en zo mogelijk op te lossen en daama de oplossing Ten dele komt dit door de onvoorzien sterke aanwas van
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het aantal studenten. Zo moeten reeds in de cursus 1960'61 de eerstejaars colleges wiskunde in twee parallelgroepen warden gesplitst (in 1968-'69 warden dat er zelfs
drie ). Bovendien ontstaat er naast het basisonderwijs voor
de eerste drie studiejaren oak een palet van meer specialistische onderwerpen in het nakandidaatsonderwijs, toegespitst op de behoeften van de andere studierichtingen. Ten
dele wordt dit service-onderwijs gecombineerd met het
onderwijs dat nodig is voor de hogere jaren van de eigen
opleiding. De explosieve groei van de onderwijsvraag
waarvoor de onderafdeling zich ziet gesteld, leidt tot een
sterke groei van de omvang van het wetenschappelijke
personeel, zowel hoogleraren als wetenschappelijk medewerkers.
De ingewikkelde constructie, waarbij de opleiding tot wiskundig ingenieur vier verschillende kandidaatsexamens
telt, wordt al na korte tijd als bezwaarlijk ervaren. Het is
oak voor het nakandidaatsprogramma een belasting dat
de studenten geen uniforme ondergrond hebben. Bovendien wordt de behoefte gevoeld om met een meer fundamentele behandeling van de wiskunde meteen van het
begin af aan in het eerste jaar van de wiskunde-opleiding te
beginnen. Met ingang van de cursus 1965-'66 begint voor
de wiskundestudenten een geheel eigen programma met
een eigen propaedeutisch examen. Dit betekent echter
nog geen volledige breuk met het verleden. De algemene
wiskundecursus voor eerste- en tweedejaars studenten
van de andere studierichtingen blijft oak voor de wiskundestudenten gehandhaafd. Daarmee parallel komt er voor
hen een diepergaand college, in het eerste jaar "Inleiding
in de methoden der wiskunde" geheten, in het tweede jaar
"Algebra en analyse". Na enkele jaren is ten behoeve van
deze parallelcursus een eigen boek verschenen (Ackermans - Van Lint: Algebra en Analyse).
De hierboven beschreven uitbreiding en diversificatie in
het onderwijs dat door de onderafdeling wordt verzorgd,
leidt tot een zo gecompliceerde situatie, dat de beheersing
van dit onderwijsproces hoe !anger hoe meer organisatorische problemen gaat veroorzaken. Daardoor ontstaat de
behoefte om meer formele structuur in deze organisatie
aan te brengen. Deze wordt het sterkst gevoeld met betrekking tot het inleidend onderwijs in de wiskunde voor de
andere studierichtingen. Voor dit onderwijs is in die tijd de
term "basisonderwijs" in zwang gekomen, die trouwens
tot op hedenin gebruikis gebleven. Hoewelin beginsel alle
leden van het wetenschappelijk personeel bij het geven
van dit onderwijs kunnen warden betrokken en oak vrijwel iedereen daaraan daadwerkelijk deelneemt, ontstaat
er toch binnen het personeel een groep, die zich in het bijzonder hiermee bezig houdt. Dit betekent meer dan alleen
het verzorgen van onderwijs. Een belangrijke taak ligt oak
in de contacten met de afdelingen, waarin de studenten
hun graad hopen te behalen. Daarbij gaat het om de
afstemming van het onderwijsprogramma op de behoef-

ten, wat eventueel tot wijzigingen kan leiden. Daarnaast
warden individuele studenten begeleid. Door het prominente aandeel van de wiskunde in het pakket eerstejaarsvakken kunnen moeilijkheden in de beginfase van de studie juist vanuit de wiskunde tijdig warden gesignaleerd. In
de cursus 1967-'68 wordt een "commissie onderwijsgroep" opgericht, die in 1969 tot de formele oprichting
van de "groep basisonderwijs" leidt. Deze is daarna oak
blijven bestaan, zij het dat ten gevolge van de latere
bestuurshervormingen de formele status enigszins is
gewijzigd. Daarop kom ik nag terug.
In de jaren zestig heeft de onderafdeling der Wiskunde
zich als functionerend organisme geconsolideerd. De
vormgeving is voor een groat deel het werk geweest van
Seidel, die in deze jaren een duidelijk eigen karakter aan
de onderafdeling heeft weten te geven. In sommige gevallen is pionierswerk verricht voor ontwikkelingen, die zich
daarna oak in andere afdelingen hebben voorgedaan. Zo
is de onderafdeling al heel vroeg in het bezit gekomen van
een eigen bibliotheek. Het feit dat de centrale bibliotheek
opslagruimte tekort kwam, is als aanleiding daarvoor
dankbaar aangegrepen. Het verkrijgen van eigen kantinevoorzieningen is een antler voorbeeld. Een heel aparte
plaats komttoe aan het in 1962 ingestelde "wetenschappelijke secretariaat". Het uittypen van wiskundige manuscripten zowel voor wetenschappelijke publikaties als voor
het onderwijs werd daarin toevertrouwd aan personeel,
dat zich in dat werk had gespecialiseerd. Pas in de jaren
tachtig is door de opkomst van geavanceerde tekstverwerkingsapparatuur de behoefte aan dit specialisme verminderd.
Vanaf het begin heeft eerst de groep en later de onderafdeling jaarlijks een verslag van de gebeurtenissen genaamd
"lotgevallen", uitgegeven. Schrijver dezes memoreert met
dankbaarheid, dat het bestaan van deze "lotgevallen" zijn
taak aanzienlijk heeft verlicht en dat vele gegevens die in
deze bijdrage zijn verwerkt, daaraan zijn ontleend.
De uitbreiding met nieuwe studierichtingen (bedrijfskunde in 1966 en bouwkunde in 1967) veroorzaakt niet
onmiddellijk principiele veranderingen in het onderwijs.
Het duurt echter niet Iang, voordat Bouwkunde wil afwijken van het patroon van het wiskunde-onderwijs. Dit
leidde na lange en moeizame onderhandelingen tot een
apart wiskundeprogramma voor eerstejaars bouwkundestudenten, dat in de cursus 1969-'70 is ingevoerd. Dit was
de eerste inbreuk op de eenheid van het eerstejaars wiskunde-onderwijs sinds de oprichting van de TH. Weliswaar kregen de wiskundestudenten reeds extra eerstejaarsonderwijs in hun vak, maar zij namen oak aan het
algemene onderwijs deel. Deze inbreuk is oak daarna nag
lange tijd de enige gebleven. Pas in 1982 bij de invoering
van de tweefasenstructuur is de eenheid geheel en al verloren gegaan.

Wiskunde & Informatica

In de wiskunde-opleiding komt na de invoering in 1965
van het eigen propaedeutische examen in de daarop volgende jaren niet veel verandering. In de cursus 1966-'67
werd naast mathematische fysica de mechanica als aparte
afstudeerrichting ingevoerd. Verder werd aan de statistisch-stochastische richting ook "methoden der operations
research" toegevoegd en aan de numerieke richting ook
"gebruik van rekenautomaten". Tenslotte werd een "algemene richting" ingevoerd om degenen, die aan het in de
andere richtingen gegeven keurslijf wilden ontsnappen,
een mogelijkheid te bieden. In 1969-'70 vond een verdere
splitsing plaats tussen "numerieke methoden" en" gebruik
van rekenautomaten, informatica". Hier tekent zich al de
opkomst van de informatica af, waarop ik straks nog uitvoerig terug zal komen. In de periode die nu aan de orde
komt, doet zich al wel een belangrijke verschuiving voor in
de belangstelling van de studenten voor de diverse afstudeerrichtingen. Toen de opleiding in 1960 werd ingesteld,
was de gedachte nog overheersend, dat de traditionele
mathematische fysica de hoofdrichting zou zijn en de
andere richtingen nieuwe loten aan de stam, waarvan de
ontwikkeling nog moest warden afgewacht. Tegen het
einde van de jaren zestig evenwel had de mathematische
fysica haar positie als voornaamste afstudeerrichting al
geheel verloren ten voordele van de "nieuwere" richtingen, waarvan in het bijzonder de richting "statistiek, stochastiek en methoden der operations research" bijzonder
populair was.

Het onderwijs in de jaren zeventig
Het feit dat het wiskunde-onderwijs voor de eerste twee
studiejaren uit twee parallelle stromen bestaat met hun
eigen bijbehorende oefeningen, wordt als onbevredigend
ervaren. Daarom worden in het begin van de jaren zeventig
in het programma voor wiskundig ingenieur nog enkele
wijzigingen aangebracht, waarvan de invoering van het
wiskundepracticum en het modellenpracticum de belangrijkste zijn. Wel worden de afzonderlijke colleges gehandhaafd, maar het bijbehorende oefeningenpatroon wordt
samengevoegd in een zogenaamd wiskundepracticum.
Dit is voor eerstejaars ingevoerd in 1972-'73 en voor tweedejaars in 1973-'74. Bij dit practicum behoort ook een
eenmaal per twee weken door de studenten af te leggen
toets, die zowel voor de studenten als voor de begeleiders
een signaalfunctie vervult voor de mate waarin de student
het onderwijs kan volgen. Het modellenpracticum, dat in
1974-'75 is ingevoerd, dankt zijn ontstaan en voor een
belangrijk deel ook zijn uitvoering aan de stuwende
invloed van Benders. Het beoogt de student al in een vroeg
stadium van zijn studie te confronteren met een belangrijk
aspect van het werk van een wiskundig ingenieur, namelijk
het in een buitenwiskundig, praktisch probleem herkennen van de wiskundige aspecten, gevolgd door het vertalen van het gegeven probleem in een wiskundig probleem.
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Vaak zal hij in dit vroege stadium van zijn studie nog niet in
staat zijn het wiskundige probleem op te lossen, maar
daarop is het modellenpracticum ook niet in de eerste
plaats gericht. Als het probleem zo eenvoudig is dat hij het
wel kan, kan hij ook de terugvertaling van zijn oplossing
naar de oorspronkelijke probleemstelling oefenen.
In de cursus 1975-'76 wordt als nieuwe afstudeerrichting
een leraarsopleiding ingevoerd. Op te merken valt in dit
verband, dat ingenieurs - met uitzondering van diegenen,
afgestudeerd in de bouwkunde - onderwijsbevoegdheid in
wiskunde konden verkrijgen. Naast de pedagogische en
praktische eisen, die in het algemeen aan het verkrijgen
van onderwijsbevoegdheid worden gesteld, komt daarbij
voor wiskunde ook nog een specifieke cursus vakdidactiek. Deze laatste hield, behalve vaardigheid in het lesgeven in wiskunde, voor deelnemers vanuit andere studierichtingen dan wiskunde ook een aanvulling in van de specifieke wiskundekennis. Met ingang van het studiejaar
1971-'72 is daarvoor zelfs een apart college onder de titel
"Verzamelingsleer" ingesteld. Bovendien is er in 1974-'7 5
een coUege didactiek van de wiskunde begonnen. Hierbij
bedenke men, dat de belangstelling van studenten voor het
leraarsambt in het begin van de jaren zeventig sterk toenam, misschien onder invloed van de in de roerselen van
de late jaren zestig ontstane afkeer van de industrie. Deze
belangstelling heeft zeker mede een rol gespeeld bij de
beslissing om voor de wiskundestudenten zelfs een aparte
op het leraarsambt gerichte afstudeervariant te ontwerpen. Een andere overweging zal ook wel zijn geweest, dat
het gewenst geacht werd dater in het voortgezet onderwijs
voldoende wiskundeleraren zouden komen, die oog hadden voor en bekend waren met de toepassingsmogelijkheden van de wiskunde. In deze leraarsvariant moet ook een
andere afstudeerrichting als hoofdrichting worden gekozen. Daarnaast staan speciaal op het leraarsambt gerichte
wiskundevakken en wordt de algemene pedagogischdidactische voorbereiding in het gewone programma
opgenomen.
In het begin van de jaren zeventig begint de Mammoetwet
uit het voortgezet onderwijs zijn schaduw te werpen op het
universitaire wiskunde-onderwijs. Nu was de onderafdeling al veel eerder geconfronteerd met de komst van een
gewijzigd wiskundeprogramma in het voortgezet onderwijs. De modernisering van de gedoceerde wiskunde vereist een omscholing van het lerarenkorps, waarvan een
groot deel niet in de geest van deze toen "nieuwe" of
"moderne" wiskunde was opgevoed. Ter voorbereiding
van de invoering zijn onder auspicien van de Staatscommissie Modernisering Leerplan Wiskunde vanaf 1963 in
het hele land zogenaamde herorienteringscursussen voor
wiskundeleraren gehouden, waarin de onderafdeling een
zeer actief aandeel heeft gehad. Bij de bespreking van de
externe onderwijsactiviteiten kom ik daarop nog terug.
Nadat in 1968 de Mammoetwet was ingevoerd zouden in
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1974 de eerste eindexamens nieuwe stijl worden afgenomen. Ter voorbereiding op de komst van studenten met
een veranderde vooropleiding werd reeds in de cursus
1971-'72 een speciale commissie ingesteld onder de naam
B-74, met de opdracht om in de vorm van een nieuwe syllabus een eerstejaars curriculum te ontwikkelen. De verwachtingen omtrent de gunstige effecten van de vernieuwde vooropleiding op ons eigen onderwijs waren bij
velen hooggespannen. Achteraf moeten we constateren,
dat men te veel heeft verwacht. Uiteraard was er wel een
duidelijke verandering in de voorkennis die de aankomende studenten meebrachten, maar geen duidelijke verbetering in het niveau van hun inzicht. Er traden trouwens
ook duidelijke nadelen aan het licht, waarvan de belangrijkste was het bijna geheel verdwijnen van meetkundekennis. Dit bezwaar is blijkbaar zozeer alom gevoeld, dat
bij de volgende herziening van het wiskundecurriculum in
het VWO ( overgang van wiskunde I/II naar wiskunde
A/B) de meetkunde weer gedeeltelijk in ere is hersteld.

Herstructurering en tweefasenstructuur
In het begin van de jaren zeventig kondigt zich een drastische hervorming van het universitaire onderwijs aan. Voor
de onderafdeling der Wiskunde betekent dit een bezinning op haar onderwijsprogramma en het ontwerpen van
een nieuw programma, dat de studenten in een kortere tijd
kunnen doorlopen dan tot dan toe gebruikelijk was. Deze
operatie wordt uitgevoerd onder de benaming "herprogrammering". Er is door de onderafdeling zeer veel tijd en
energie in gestoken. Dat geldt natuurlijk in de eerste plaats
voor de eigen wiskunde-opleiding, maar ook voor de herprogrammering van de andere studierichtingen, omdat de
wiskunde daarin toch een belangrijke plaats inneemt. Wat
de wiskunde-opleiding betreft was er nauwe samenwerking met Delft, Twente en Groningen, de andere plaatsen
in Nederland waar wiskundig ingenieurs worden opgeleid.
In de sectie wiskunde van de Academische Raad vond
overleg plaats over het totaal van universitaire wiskundeopleidingen in Nederland. Nadat op 29 november 1976
het programmavoorstel voor de opleiding tot wiskundig
ingenieur door de onderafdelingsraad was aangenomen,
werd overgegaan tot een nadere, meer gedetailleerde
invulling. Het aldus verkregen onderwijsprogramma werd
op 26 juni 1978 door de onderafdelingsraad goedgekeurd.
Hoewel van overheidswege een voorkeur bestond voor
vierjarige programma's heeft de onderafdeling gekozen
voor het ontwerpen van een vijfjarig programma. Deze
keuze kwam trouwens overeen met hetgeen vrijwel alle
studierichtingen in Nederland hebben gedaan. De gewijzigde politieke verhoudingen in Nederland ( aantreden
van een nieuwe minister van onderwijs) maakte het lot van
het genomen besluit zo onzeker, dat de onderafdelingsraad op dezelfde 26e juni 1978 tevens besloot het programma, hoewel het geheel voor uitvoering gereed was,

nog niet in te voeren. Dit bleek een wijs besluit. Minister
Pais wierp alle vijfjarige programma's in de prullenmand,
hetgeen neerkomt op de vernietiging van het resultaat van
een onvoorstelbaar grote hoeveelheid verrichte arbeid. Hij
kondigde de tweefasenstructuur af met een eerste fase van
vier jaar leidend tot een doctoraal examen.
Daama zou er selectieve toelating zijn tot een in het algemeen eenjarige tweede fase, gesplitst in een onderzoekersopleiding, een beroepsopleiding en een leraarsopleiding.
Het gevolg van een en ander was, dat al het werk overgedaan moest warden en dat door de kortere cursusduur de
reorganisatie van het curriculum nu een veel ingrijpender
karakter moest krijgen. Dat bleek al direct bij de programmering ten behoeve van de andere studierichtingen. Ook
zij moesten, door de omstandigheden gedwongen,
snoeien in hun wiskundeprogramma en konden en wilden
dat, hetgeen begrijpelijk is, niet allen op dezelfde manier
doen. Dit betekende het einde van de tot dan toe bijna
integraal in stand gehouden eenheid van het eerstejaars
wiskundeprogramma. Orn deze diversificatie organisatorisch toch nag enigszins in de hand te houden werd het
aanbod aan wiskundevakken in niet te grote samenhangende stukken gesplitst. De andere afdelingen konden dan
daaruit een keuze maken. Maar ook moest uiteraard rekening worden gehouden met specifieke wensen van die
afdelingen. Daardoor is de zojuist geschetste opzet niet in
zijn volle scherpte tot uitvoering gekomen. Er is echter wel
mee bereikt dat doublures beperkt zijn gebleven. Bovendien is de gelegenheid gebruikt om enkele hervormingen
in het curriculum door te voeren, waarvan de meest opvallende was het gebruik van zakrekenmachines bij het wiskunde-onderwijs.
Ook de eigen opleiding moest onder het mes. Inmiddels
had de onderafdeling er trouwens een opleiding bijgekregen, namelijk informatica. Hieraan zal hieronder nog een
aparte beschouwing worden gewijd. Gestart in 1981
werkte zij al vanaf het begin met een vierjarig programma,
waarbij ook gebruik werd gemaakt van reeds bestaande
vakken van de wiskunde-opleiding. Door de reorganisatie
van het wiskundeprogramma bij de invoering van de tweefasenstructuur in 1982 moet ook het informaticaprogramma al na een jaar geheel worden omgegooid.
Bij de inkrimping van het wiskundeprogramma stond de
onderafdeling voor de moeilijke afweging, welke offers
daarvoor gebracht zouden moeten worden. Voorop stond
dat voor de meerderheid der studenten de vierjarige cursus hun eindopleiding zou zijn en dat deze dus een afgerond geheel moest vormen, waarvan degene die haar met
succes had voltooid de titel wiskundig ingenieur met recht
zou moeten kunnen dragen. Dit betekende dat ook het
afstudeerwerk, zij het in een wat verkorte vorm, gehandhaafd zou moeten worden. De tijdwinst moest gevonden
worden in een wat vroegere specialisatie naar de afstudeerricliting toe, namelijk in de loop van het tweede jaar
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van de studie, dus direct na het propaedeutisch examen.
Het kandidaatsexamen werd afgeschaft. De afstudeerrichtingen werden oak wat strakker georganiseerd met een
geprogrammeerd pakket van verplichte vakken, waaraan
nag in beperkte mate keuzevakken konden warden toegevoegd. Bij dit alles heeft niet alleen de inkrimping van de
cursusduur een rol gespeeld, maar oak de beperking van
het ter beschikking staande budget. De afstudeerrichtingen werden oak enigszins anders verkaveld dan in het
oude programma. Dit hing mede samen met verschuivingen die zich in de aandachtsgebieden van de onderafdeling
hadden voorgedaan. De namen van de nieuwe afstudeerrichtingen luidden: discrete wiskunde, toegepaste analyse,
toegepaste statistiek en systeemtheorie, besliskunde.
Bij het ontwerpen van het onderwijsprogramma moest
oak rekening warden gehouden met de omstandigheid dat
een beperkte groep studenten tot een tweede fase zou
overgaan. In de oorspronkelijke opzet was men ervan uitgegaan, dat dit een eenjarige opleiding zou warden; een
niet zo gelukkige constructie voor de onderzoekersopleiding. Een student in die opleiding zou meer gebaat zijn
met een uitgebalanceerd vijfjarig pakket dan met een voor
hem vrij kunstmatige afsluiting na vier jaar met daarna een
vervolgjaar. Het van hogerhand opgelegde kader liet echter niet toe aan dit bezwaar tegemoet te komen. De selectie
wie wel en wie niet tot de tweede fase zou warden toegelaten zou pas na het doctoraalexamen plaatsvinden. Bovendien zou het verzorgen van een parallel programma voor
een beperkte groep studenten oak uit praktische overwegingen niet uitvoerbaar zijn geweest. De onderafdeling
heeft toch een paging gedaan op zeer bescheiden schaal
iets aan deze problematiek te doen. Voor sommige vakken
uit het eerste- en tweedejaarsprogramma kon de student
vrijwillig een verzwaard tentamen afleggen. Bovendien
waren er enkele colleges, zogenaamde stercolleges, die
voor het behalen van het diploma niet vereist waren. Deze
maatregelen hebben bij de studenten niet veel weerklank
gevonden en zijn na verloop van enige jaren weer afgeschaft.
Voordat de hierboven vermelde opzet van de tweede fase
in 1986 van start zou gaan, trad er weer een andere minister aan (Deetman). Deze heeft die opzet geheel gewijzigd
en in feite, met betrekking tot de oorspronkelijke
gedachte, teniet gedaan. De student zou bij het voortzetten van zijn studie niet de status van student behouden,
maar veranderen in een assistent in opleiding ( aio ), een
laagbetaalde werknemer, die in de onderzoekersopleiding
een termijn van maximaal vier j aar zou krijgen om een promotie voor te bereiden. In de paragraaf over onderzoek
kom ik daarop nag terug. Wat betreft de lerarenopleiding
is al eerder gememoreerd, dat in het begin van de jaren
zeventig de belangstelling van de studenten voor het behalen van de onderwijsbevoegdheid sterk was gegroeid. Dit
wordt daarna geleidelijk minder om na 1978 fors achteruit
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te gaan. In de tweefasenstructuur is de lerarenopleiding
een opleiding in de tweede fase, die overigens al in de eerste fase met een tweemaands predoctoraal deel wordt
voorbereid. Verder staat de opleiding tot leraar wiskunde
niet meer open voor alle ingenieurs, maar slechts voor
dcgenen die door de onderafdeling toelaatbaar warden
geacht. Omdat echter de mogelijkheid ontbreekt om na
het doctoraal examen nag aanvullend onderwijs in wiskunde te geven, zoals dat voordien gebruikelijk was, komt
het er in de praktijk op neer, dat slechts gediplomeerden
met een doctoraal examen in de wiskunde in aanmerking
komen. Tenslotte is er beperkte toelating tot de lerarenopleiding, waarbij voor de diverse vakken het aantal beschikbare plaatsen door de minister wordt bepaald. Dit laatste
blijkt wat wiskunde betreft van weinig betekenis te zijn,
omdat het aantal gegadigden voor deze opleiding tot vrijwel nul daalt. Dit verschijnsel blijft niet tot Eindhoven
beperkt, maar doet zich overal in Nederland voor. De
onaantrekkelijkheid van het leraarsambt gevoegd bij het
feit dat afgestudeerden in de wiskunde gemakkelijk
andere betrekkingen kunnen vinden, zal daarvan wel de
oorzaak zijn, maar voor de toekomst van ons onderwijs is
het hoogst bedenkelijk, om niet te zeggen alarmerend.
Het ingevoerde eerste-faseprogramma voor wiskunde
bleek na enkele jaren toch niet volledig te voldoen. Er rees
twijfel of het niet te omvangrijk is om in redelijkheid als
een vierjarig programma te mogen gelden. Nu was die
vierjarigheid niet alleen bij wiskunde al een farce gebleken, omdat de studenten de vrijheid hadden gekregen om
er zes jaar over te doen en zij die vrijheid oak op grote
schaal gebruikten. Er was echter oak nag een andere overweging in het spel, die tot een herziening noopte. De
onderwijslast van de onderafdeling was, onder meer door
opgelegde bezuinigingen op de personeelsformatie, sterk
toegenomen. Aan de andere kant had het streven om aan
de wiskundestudenten een zo veel mogelijk op hun
behoeften afgestemd programma te bieden, ertoe geleid,
dater in de lagere jaren bijna geen overlap meer was tussen
het onderwijs in de wiskunde voor wiskundestudenten en
voor andere studenten. Daarmee had de onderafdeling de
door haarzelf zo lang beleden eenheid van het eerstejaars
wiskunde-onderwijs voor haar eigen opleiding geheel
overboard gezet. Nu was die eenheid door invloeden buiten de controle van de onderafdeling al sterk aangetast,
maar een volledige scheiding ging toch wel erg ver. In de
cursus 1989-'90 is gestart met een nieuw programma, dat
weer gedeeltelijk samenvalt met dat voor andere studierichtingen. Het is nog te vroeg om iets over de uitwerking
van dit programma te zeggen.
In de laatste jaren tekent zich een sterke teruggang af in het
aantal eerstejaars wiskundestudenten. Dit verschijnsel
blijft niet beperkt tot Eindhoven, maar doet zich in het hele
land voor. Hetis moeilijkverklaarbaar, omdat de beroepsvooruitzichten voor wiskundigen gunstig zijn.
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Inmiddels loopt ook al jaren een programma voor de
informatica-opleiding, dat trouwens ook met ingang van
de cursus 1989-'90 is herzien. Hierover zal bericht worden
in de paragraaf over informatica.

Het rekenen en de opkomst van de
informatica
Toen de THE in zijn beginfase was, was er van informatica
nog geen sprake. De computer begon de kinderschoenen
te ontgroeien, maar droeg zijn naam in zoverre nog met
ere, dat bij het gebruik voomamelijk aan rekenwerk werd
gedacht. Nu is van het begin af aan bij de onderafdeling
aan het rekenen, aan de zogenaamde numerieke wiskunde
zeer veel aandacht besteed. Dit was natuurlijk in de eerste
plaats vanwege de toepassingen, zowel bij het onderwijs
als ten behoeve van het onderzoek in de technische disciplines. Maar ook intern was numerieke wiskunde een
belangrijk onderzoeksobject en kreeg zij een prominente
plaats in de opleiding tot wiskundig ingenieur. In het begin
werd er met tafelrekenmachines gerekend, ook bij de practica van de studenten. Al spoedig ontstond echter de
behoefte om voor het rekenwerk gebruik te maken van een
centraal geplaatste computer. De keuze viel op een IBM
1620, die op 8 juni 1961 werd afgeleverd. Er had zich toen
al een groep gevormd, die zich met het gebruik van de
machine gaat bezig houden. Deze rekengroep kan als eerste kiem worden beschouwd van hetgeen later tot het
Rekenencentrum zou uitgroeien. Behalve naar de numerieke wiskunde ging daarbij bijzondere aandacht uit naar
de in de tweede helft van de jaren vijftig ontstane algemene
programmeertalen. De keuze viel daarbij in eerste instantie op de door een intemationale commissie van deskundigen vastgestelde taal ALGOL 60, die toentertijd voor wiskundig en technisch werk het meest geeigend was.
Bovendien werd als nieuwe hoogleraar iemand aangetrokken (E. W. Dijkstra in 1962), die voordien op het Mathematisch Centrum had meegewerkt aan de constructie van
een "compiler" voor deze programmeertaal. Uiteraard
werd de rekenautomaat ook ingeschakeld bij het onderwijs. Voor de dienstverlening werd gekozen voor een
"open shop"politiek, waarbij de gebruikers met hulp van
de programmeurs van de rekengroep zoveel mogelijk hun
eigen programma's zelf maakten. Daamaast werden er
door de groep allerlei standaardprogramma's gemaakt of
door de leverancier verstrekte programma's aangepast.
Het gebruik groeide daama zo snel, dat al spoedig omgezien moest worden naar een grotere machine. Zo werd in
december 1963 een koopcontract gesloten voor een X8
van de Nederlandse leverancier Electrologica. De
machine werd echter pas in augustus 1966 afgeleverd.
Eind 1965 ging de groep die in de onderafdeling voor de
rekenservice zorgde zich Rekencentrum noemen. Het was

gevestigd op de negende vloer van het Hoofdgebouw
onder zelfstandige leiding van Morselt.
In de jaren die volgden begon informatica langzamerhand
als aparte eenheid gestalte te krijgen. Er vormde zich een
groep "fundamentele programmering", die in de paragraaf over onderzoek nog ter sprake zal komen. We hebben al gezien, dat bij de afstudeerrichtingen vanaf 1966' 67 "gebruik van rekenautomaten" werd ingevoerd. In
1968-'69 werd daaraan de term "informatica" toegevoegd. In die jaren is ook het curriculaire onderwijs uitgebreid met onderwerpen uit de informatica.
Het werk van het Rekencentrum groeide sterk in omvang
en werd ook steeds belangrijker als dienstverlening aan de
gehele technische hogeschool en zelfs daarbuiten. Dit
leidde tot een formele verzelfstandiging op 1 januari 1971
tot een dienstverlenende beheerseenheid, vergelijkbaar
met de bibliotheek. Van de verdere lotgevallen van het
Rekencentrum wordt elders in <lit boek verslag gedaan.
Het onderwijs in de informatica zoals dat door de onderafdeling werd verzorgd had een sterke binding met wiskunde. Dat kwam natuurlijk wel ten dele, omdat degenen
die zich in hun studie in de informatica specialiseerden, tot
wiskundig ingenieur werden opgeleid. Dit was echter niet
de enige overweging. De beoefenaren van de informatica
binnen de onderafdeling hadden als uitgangspunt, dat
informatica een sterk wiskundig georienteerde discipline
is. Dit had ook tot gevolg dat de drang om de informatica
te verzelfstandigen niet sterk leefde. Dat neemt niet weg,
dater toch al in 1972, op initiatief van De Bruijn, een plan
is gemaakt om in samenwerking met hetgeen in andere
afdelingen der TH aan informatica werd gedaan, tot een
overkoepelend lichaam te komen, dat coodinatie van al
het onderwijs in de informatica tot zijn taak zou hebben
met als verderliggend doel later tot een aparte informatica-opleiding te komen. Dit initiatief, dat vooruitliep op
ontwikkelingen die zich eind jaren zeventig hebben voorgedaan, zou, als het tot verwerkelijking was gekomen,
Eindhoven een pioniersrol in het informatica-onderwijs in
Nederland hebben gegeven. Het is echter doodgelopen en
heeft niet tot concrete resultaten geleid.

De informatica-opleiding
Toen het eindjaren zeventig duidelijk werd dat in Nederland, in navolging van hetgeen zich in het buitenland al
eerder had voltrokken, een aparte informatica-opleiding
vorm zou krijgen, speelde de THE en in het bijzonder de
onderafdeling der Wiskunde daarin volop mee. Een rapport van een inter-TH-commissie van 19 december 1977
bevatte aanbevelingen voor de opzet van een opleiding tot
informatica-ingenieur. In 1979 wordt in THE-verband
een plan gemaakt voor een vierjarige kopopleiding, die
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aan zou sluiten bij een propaedeutisch examen in wiskunde, natuurkunde, elektrotechniek of bedrijfskunde.
Deze zou als experimentele studierichting ondergebracht
worden bij de onderafdeling der Wiskunde. Het woord
"experimentele" slaat hier op het feit dat de studierichting
nog niet vermeld wordt in het Academisch Statuut. Een
bestuurscommissie adhoc gaat daama aan het werk om
een curriculum te ontwerpen en brengt daarover in
februari 1980 rapport uit. De raad van de onderafdeling
der Wiskunde neemt op 31maart1980 een besluit tot realisering van deze experimentele studierichting. Ondertussen hebben zich echter op het ministerie van Onderwijs
ontwikkelingen voorgedaan, die de plannen doorkruisen.
Eind maart 1980 verschijnt het ontwerp van de wet tweefasenstructuur Wetenschappelijk Onderwijs. Het is duidelijk dat de nieuwe studierichting daaraan zal moeten warden -aangepast. De bovengenoemde bestuurscommissie
ontwerpt nu ook een variant van de nieuwe studierichting,
die past in de nieuwe wet. Daarbij wordt het idee van een
kopopleiding verlaten en komt er een eigen propaedeutische opleiding. Op 23 juni 1980 besluit de hogeschoolraad tot instelling van een experimentele studierichting informatica. Ongeveer in dezelfde tijd hebben de
andere twee technische hogescholen overeenkomstige
besluiten genomen.
De minister wil echter komen tot een studierichting jnformatica, die wel in het Academisch Statuut is opgenomen.
Hij vraagt daarover advies aan de Academische Raad,
maar die heeft daarvoor enige tijd nodig. Intussen hebben
ook enkele universiteiten om goedkeuring van experimentele studierichtingen gevraagd. De Academische Raad
brengt op 6 januari 1981 een door zijn sectie informatica
voorbereid advies uit waarin experimentele studierichtingen warden afgewezen, maar opneming van de studierichting in het Academisch Statuut wordt aanbevolen. Deze
gewone studierichtingen zouden in eerste instantie aan elk
der drie technische hogescholen en aan een samenwerkingsverband van de twee Amsterdamse universiteiten
moeten warden gegund. Later zouden er eventueel ook
elders opleidingen kunnen komen. Minister Pais reageert
voortvarend op dit advies, maarvolgt het niet op. Wel stelt
hij in een brief van 13 februari 1981, dat de studierichting
informatica spoedig in het Academisch Statuut zal worden
opgenomen en zal warden ondergebracht in de onderafdeling der Wiskunde dan wel de faculteit der Wiskunde en
Natuurwetenschappen. Wat de vestiging betreft heeft hij
echter heel andere ideeen: hij wil de opleidingen onderbrengen in vier regionale samenwerkingsverbanden,
waarbij een zekere mate van taakverdeling zou moeten
plaatsvinden. De vier voorgestelde verbanden zijn Groningen-Twente met specialisatie in technische informatica, Leiden-Delft-Rotterdam met medische informatica,
de Amsterdamse universiteiten met bestuurlijk-administratieve informatica en tenslotte Eindhoven-NijmegenTilburg met theoretische informatica. De in een verband
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samenwerkende instellingen moeten voor 1 september
1981 een samenwerkingsovereenkomst sluiten, waarin
onder meer zou moeten warden vastgelegd hoe het regionale onderwijsprogramma zou worden gerealiseerd en hoe
de samenwerking in het onderzoek gestalte zou krijgen.
Het is zeer de vraag in hoeverre de instellingen gelukkig
zijn met de hun van hogerhand opgelegde specialisaties en
samenwerking. Er zit echter niet veel anders op dan zich te
voegen. De samenwerkingsovereenkomsten, in het bijzonder die tussen Eindhoven, Nijmegen en Tilburg,
komen op tijd tot stand. De facto zouden in september
1981 de opleidingen starten aan de drie TH's, Nijmegen,
Leiden en de beideAmsterdamse Universiteiten. Vooruitlopend op de invoering van de twee-fasenstructuur zou de
opleiding vierjarig zijn. Op 28 april 1981 wordt de studierichting informatica in het Academisch Statuut opgenomen. Ook wordt dan de naam van de onderafdeling gewijzigd in onderafdeling der Wiskunde en Informatica.
Gezien het grote aantal aanmeldingen stelt de minister op
1 juni een plaatsingscommissie in. De studierichting start
in Eindh~ven in september 1981 met een honderdtal studenten. Zoals al eerder opgemerkt moet tengevolge van
de invoering van de twee-fasenstructuur in 1982 het programma al na een jaar worden omgegooid, hetgeen de
door grote studentenaantallen toch al zwaarbelaste opleiding, nog voor een aantaljaren opzadelt met twee, gelijktijdig lopende, verschillende programma's.
Achteraf terugblikkend kunnen we vaststellen, dat er van
de opzet van minister Pais in het bijzonder met betrekking
tot de samenwerkingsverbanden niet veel is terechtgekomen. De instellingen zijn in feite alle hun eigen weg
gegaan. Het enige gevolg van zijn keuze is geweest dat de
opleiding in een veel groter aantal plaatsen is begonnen
dan aanvankelijk was beoogd. Het voordeel daarvan was,
dat het zeer grote aanbod van studenten over meer opleidingen kon worden gespreid. Daar stand echter een
belangrijk nadeel tegenover. Er was in die tijd een nijpend
tekort aan informatici. De schaarse capabele mankracht
voor het verzorgen van de opleiding moest nu over een
groter aantal plaatsen worden verdeeld, hetgeen het vormen van een adequate staf zeer moeilijk maakte. Het was
dan ook die schaarste, die in de oorspronkelijke opzet het
motief vormde om slechts in een beperkt aantal plaatsen
met de opleiding te beginnen. Overigens leidde de gigantische belangstelling ertoe, dat het al meteen een "numerus
fixus" -studierichting werd. Er bleek trouwens dat velen
die zich aanmeldden, een volstrekt onjuiste voorstelling
hadden van hetgeen deze studie inhield. In het bijzonder
het exacte, wiskundige karakter lag hun zwaar op de maag.
Voor de uitvoering van de informatica-opleiding werd de
verantwoordelijkheid gedragen door een commissie,
waarin naast de onderafdeling der Wiskunde en Informatica ook de afdelingen der Elektrotechniek en der
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Bedrijfskunde waren vertegenwoordigd. Een aantal ontwikkelingen na invoering van de twee-fasenstructuur liep
overigens enigszins parallel met hetgeen al eerder voor de
wiskunde-opleiding is beschreven. Dit komt omdat enkele
exteme omstandigheden voor beide opleidingen gelijkelijk golden. De personeelsschaarste was, zeker in de eerste
jaren, voor informatica in veel sterkere mate dan elders,
een probleem dat tot een strakke opzet van de studie
noopte. Evenals bij wiskunde komen er enkele afstudeerrichtingen met veel verplichte vakken en een aantal keuzevakken. De namen van de afstudeerrichtingen waren:
parallellisme en architectuur, programmeren, informatiesystemen. In 1987 is daar nog de richting technische toepassingen bijgekomen.
De grote spanning waaronder de vakgroep informatica in
de eerste jaren van de opleiding heeft gestaan is in de loop
der tijd wat verminderd. Dit komt omdat enerzijds het
aantal aanmeldingen zich heeft gestabiliseerd en anderzij ds de personeelsformatie langzamerhand op een aanvaardbaarder niveau is gekomen. Dit neemt niet weg, dat
de onderwijslast nog steeds drukkend is.
Het curriculum moet in de aanvang geheel uit het niets
worden geschapen, al waren er wel voorbeelden in het buitenland. Het is dan ook geen wonder, dater na verloop van
tijd tekortkomingen worden geconstateerd. Uiteraard zijn
er om deze te verhelpen wel tussentijdse aanpassingen uitgevoerd, maar er groeide toch een behoefte aan een algehele herziening. Deze is tegelijkertijd met die van het programma voor wiskunde in het cursusjaar 1989-'90 uitgevoerd.
Men kan nu constateren, dat de informatica-opleiding
haar bestaansrecht in de samenleving heeft aangetoond.
Zij kan de toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet
zien.

Onderzoek
Het geven van een enigszins adequaat beeld van het in de
onderafdeling der Wiskunde verrichte onderzoek is in het
bestek van een bijdrage als deze moeilijk: er is te veel en te
veelvormig werk van een groot aantal onderzoekers gedurende vele jaren, dat zich niet voor een niet in wiskunde
gespecialiseerd lezerspubliek op begrijpelijke wijze laat
beschrijven. Maar enkele grote lijnen zijn er te trekken en
enkele belangrijke gebieden van onderzoek te beschrijven,
waarop de onderafdeling zich in het bijzonder heeft
gericht. Want er zijn steeds duidelijke concentraties op
aandachtsgebieden geweest, die overigens uiteraard in de
loop van de tijd aan evolutie en aan wijzigingen onderhevig zijn geweest. Dit neemt niet weg, dat bij een dergelijk
overzicht ongetwijfeld onrecht zal worden gedaan aan
bepaalde individuele onderzoekers, die soms belangrijke
resultaten hebben bereikt, die buiten het beschreven

schema liggen. Een sprekend voorbeeld hiervan is het
onderzoek op het gebied van toepassing van wiskunde in
de economie, waaraan Van IJzeren heeft gewerkt en
waarop hij na zijn pensionering in 1987 aan de Universiteit
van Boedapest is gepromoveerd (begeleid door een mime
delegatie uit de faculteit).
In de tijd waarin de TH is ontstaan, was sturing en planning van wetenschappelijk onderzoek aan universiteiten
en hogescholen nog geheel ongebruikelijk. Doch het feit
dat de wiskunde hier beoefend werd in een technische
omgeving gaf een duidelijke impuls aan de richting waarin
het onderzoek zich zou gaan bewegen. Uitdrukkelijk is
daarbij gedacht aan de toen nog vrij nieuwe gebieden van
toepassing zonder evenwel de traditionele fysische toepassingsgebieden te verwaarlozen. De al spoedig opgezette
eigen wiskunde-opleiding versterkte deze tendentie alleen
maar, omdat de wiskundig ingenieur toch ook voor toepassingen zou worden opgeleid. Toen als gevolg van de
sterke groei van de onderafdeling de personeelsformatie
in snel tempo kon worden uitgebreid heeft men ook
getracht een goede spreiding over de aandachtsgebieden
te krijgen. Zo kan men stellen, dat na een tiental jaren de
hooglerarenformatie behalve over een aantal generalisten
ten behoeve van het algemene onderwijs ook over specialisten voor alle belangrijk geachte toepassingsgebieden
beschikte.
Het op toepassingen gerichte onderzoek is vaak verricht in
samenwerking met of op verzoek van onderzoekers in
andere disciplines. Het heeft dan dikwijls het karakter van
dienstverlening. Er valt echter geen scherpe grens te trekken tussen service en eigen onderzoek. Het ene uiterste is
een vorm van dienstverlening, die uit wiskundig oogpunt
zuivere routine is. Het andere uiterste is echte serieuze
mathematische research, die geinspireerd is door een
extern probleem en waarvan de uitkomst hopelijk aan de
oplossing van dat probleem bijdraagt. Men kan zich voorstellen, dat tussen deze uitersten vele gradaties zijn en dat
de scheiding tussen onderzoek en service diffuus is.
In de paragrafen over onderwijs zijn al afstudeerrichtingen
vermeld waaruit de wiskundestudenten konden kiezen.
Zij geven een eerste indruk van de belangrijkste aandachtsgebieden van de onderafdeling. Sommige onderzoeksgroepen hebben vanaf het begin of kort daarna de
gehele verslagperiode bestaan en gefunctioneerd. Dit
geldt voor de numerieke wiskunde, opgezet door Veltkamp, die een zeer grote bijdrage aan de service-verlening
heeft gegeven, mechanica, opgezet door Alblas, die steeds
een wat aparte, maar zeer actieve groep is geweest en analyse en mathematische fysica, opgezet door Bouwkamp en
voortgezet door Boersma, die ook gedurende de hele
periode actief is geweest. De statistiek, oorspronkelijk als
toegepaste statistiek opgezet door Hamaker en daarna
voortgezet door Doornbos is gaan samenwerken met ver-
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wante gebieden die later aan bod zijn gekomen. In de jaren
zestig zijn dat operations research en lineair programmeren, opgezet door Benders en besliskunde en stochastische
processen, opgezet door Wessels. Als theoretisch fundament fungeert de kansrekening, verzorgd door Steutel. In
de jaren zeventig komt daar als onderzoeksterrein nog de
systeemtheorie bij, gei:ntroduceerd door Hautus.
In de tweede helft van de jaren zestig ontstaan twee nieuwe
belangrijke onderzoeksrichtingen. De ene is combinatoriek en discrete wiskunde, opgezet door Van Lint en Seidel, waarbij in het bijzonder de coderingstheorie een
belangrijke plaats inneemt. De tweede is het project
AUTOMATH, een wiskundige taal, ontworpen door De
Bruijn en bedoeld om wiskundige teksten zo te formuleren, dat de correctheid ervan door een computer kan warden gecontroleerd.
Een geheel apart fenomeen is de in die tijd ontstane groep
"O.P. Lossers", die zich bezig houdt met het oplossen en
inzenden van vraagstukken van zeer uiteenlopende aard,
die in diverse buitenlandse tijdschriften warden gepubliceerd. Deze groep is, onder leiding van Van Lint, in wisselende samenstelling steeds blijven bestaan.
De opkomst van de informatica gaat oak gepaard met
wetenschappelijk onderzoek. Dit begint omstreeks 1965
met de oprichting van de groep fundamentele programmering, die zich onder leiding van Dijkstra allereerst bezig
houdt met het ontwerpen van een multiprogrammeringssysteem, dat in maart 1968 in gebruik wordt genomen. Het systeem is fundamenteel voor hetgeen later als
"operating system" in computers gebruikt zal warden. De
theorie van het programmeren blijft daarna een belangrijk
onderzoeksobject (gestructureerd programmeren, semantiek, parallellisme). Met de komst van Lunbeck in 1969
komt informatiesystemen als onderzoeksobject in de
belangstelling. In iets mindere mate geldt dat ook voor toegepaste logica en theoretische informatica.
Veel van het hierboven vermelde onderzoek wordt gedaan
in werkgroepen binnen de onderafdeling. In de jaren
zeventig ontstaan ook werkgroepen tezamen met andere
afdelingen. Dit is het geval in 1974-'75, als de interafdelingswerkgroep "foutencorrigerende codes" wordt opgericht, waarin de groep discrete wiskunde samenwerkt met
elektrotechniek. Daarnaast komt er een werkgroep "toepassingen van dynamische programmering" tezamen met
bedrijfskunde. In 1976-'77 ontstaat zelfs een interuniversitaire werkgroep in samenwerking met de subfaculteit
econometrie van de Katholieke Hogeschool Tilburg onder
de titel "marktmechanismen en onevenwichtige transacties".
Bind jaren zeventig begint in de vakgroep informatica
onderzoek naar samenwerkende, parallelle processen, ten
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behoeve waarvan een aparte computer, een B 1700, wordt
aangeschaft. Dit onderzoek wordt later ook in verband
gebracht met het VLSI-onderzoek (chips).
Bij het onderzoek zijn er vele contacten geweest met
andere onderzoeksinstituten in binnen- en buitenland.
Bijzonder hecht was de samenwerking met het Mathematisch Centrum (later Centrum voor Wiskunde en Informatica) te Amsterdam en met de Philips laboratoria te Brussel.
In de jaren tachtig ondergaat de organisatie van het onderzoek door van hogerhand opgelegde maatregelen een
ingrijpende verandering, die met de term "voorwaardelijke financiering" wordt aangeduid. Deze komt erop neer,
dat een belangrijk deel van het onderzoek moet warden
ondergebracht in projecten die extern warden beoordeeld
en waarvoor dan telkens voor een periode van vijf jaar personeelsplaatsen en materiele middelen beschikbaar
komen. Deze ontwikkeling loopt parallel met de binnen de
onderafdeling ten tijde van de invoering van de tweefasenstructuur gevoelde behoefte om het onderzoek strakker in zogenaamde onderzoekskernen te groeperen, zoals
<lit ook gebeurd was met de afstudeerrichtingen in het
onderwijs. Dit leidt tot de volgende onderzoekskernen
voor wiskunde: toepassingsgerichte analyse, besliskunde
en stochastiek, discrete wiskunde, numerieke systeemtheorie. Bij informatica zijn het parallellisme, wiskunde
van het programmeren, theorie van informatiesystemen.
De voorwaardelijke financiering is in 1983 begonnen. De
eerste programma's zijn: toepassingsgerichte analyse,
besliskunde en stochastiek, discrete structuren (samen
met elektrotechniek), quantitatieve systeemtheorie en systeemtechniek, fundamentele programmering en tenslotte
informatiesystemen ( samen met bedrijfskunde).
In de laatste paragraaf over onderwijs is al opgemerkt, dat
zij die opgeleid warden in de tweede fase de status hebben
van assistent in opleiding. Deze zogenoemde aio's participeren bij hun onderzoekersopleiding in het onderzoek
zoals dat hierboven is beschreven. Er zijn echter ook tweejarige zogenaamde ontwerpersopleidingen gekomen,
waarvan er twee gevestigd zijn in de faculteit Wiskunde en
Informatica en wel de opleiding "wiskunde in de industrie" en "technische informatica". Wat de wiskunde in de
industrie betreft is <lit een Eindhovense primeur in Nederland. Als apart specialisme heeft het een groeiend gewicht.
In Europees verband is er een "European Consortium for
Mathematics in Industry" opgericht, waarin de faculteit
Wiskunde en Informatica te Eindhoven als de Nederlandse partner is toegetreden.
In 1988 heeft de faculteit Wiskunde en Informatica het
Instituut voor Wiskundige Dienstverlening opgericht. Dit
is voortgekomen uit een afdeling Wiskundige Dienstverlening die in 1983 aan de Katholieke Universiteit Nijmegen
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is ontstaan ter bevordering van de contacten tussen het
universitaire wiskundige onderwijs en de wiskunde zoals
die in de maatschappij functioneert. Hierbij diende zowel
contractresearch als contractonderwijs als bindmiddel te
fungeren. Er is een duidelijke parallel met de hierboven
gesignaleerde groeiende belangstelling voor wiskunde in
de industrie. Contacten met Nijmegen ontstonden, toen
plaatsen in de industrie werden gezocht voor degenen die
in de tweede fase worden opgeleid. Daartoe is de hulp
ingeroepen van het instituut in Nijmegen dat over relaties
met de industrie beschikte. Op den duur bleek een situering van een instituut voor wiskundige dienstverlening
toch beter te passen in Eindhoven dan in Nijmegen. In
1988 zijn enige medewerkers uit Nijmegen naar Eindhoven overgegaan. In de consultatieprojecten die in het instituut worden behandeld kunnen de deelnemers aan de ontwerpersopleiding wiskunde in de industrie goed participeren.

Organisatie

natuurlijk toch groepen binnen de onderafdeling als een
soort vakgroep en een vakgroep voor de hele onderafdeling vormt door haar grootte een onwerkbaar geheel. In
1975 besluit de onderafdelingsraad tot een verdeling van
de onderafdeling in een zevental secties. Na uitvoerig
overleg leidt dit in 1977 tot het instellen van vier vakgroepen en twee onderwijsgroepen. Die vakgroepen zijn:
1. Analyse, discrete wiskunde, algebra en logica.
2. Toegepaste analyse, numerieke wiskunde en mechanica.
3. Kansrekening, statistiek en operations research.
4. Informatica.
De onderwijsgroepen zijn de groep basisonderwijs (die
trouwens al sinds 1969 bestaat) en de groep lagerejaars
wiskunde-onderwijs.
Zoals men ziet waren in sommige vakgroepen nogal wat
uiteenlopende vakken bij elkaar gebracht; ze zijn dan ook
nog jarenlang met hun nummer aangeduid! Op den duur
voldoet de indeling niet geheel. Vakgroep 1 blijkt wel erg
uiteenlopende onderwerpen te bevatten. Een ander
bezwaar is, dat de analyse over twee vakgroepen is verdeeld. Zo ontstaat in 1985 een nieuwe indeling, wederom
in vier vakgroepen, maar nu met een letteraanduiding:
DW - discrete wiskunde
A- analyse
B&S - besliskunde en stochastiek
I - informatica

In de jaren zestig wordt het beleid nog geheel door de
hoogleraren bepaald. Er ontstaat echter toch al een vorm
van organisatie van de wetenschappelijke medewerkers:
zo ontstaat in 1964 het stafconvent als overlegorgaan. Het
houdt zich onder meer bezig met de rechtspositie van het
wetenschappelijke personeel en met de diverse bestaande
plannen om tot een reorganisatie van het universitaire
bestuur te komen. Als dan, nadat het buitenland ons al in
1968 is voorgegaan, in 1969 ook in Nederland de universitaire born barst, ontstaat er een crisissituatie, waarbij
hoogleraren en staf scherp tegenover elkaar komen te
staan. Dank zij intensief en langdurig overleg in de periode
1969-'71 zijn de tegenstellingen geappaiseerd en de verhoudingen genormaliseerd. Inmiddels hadden trouwens
de medewerkers in de WUB ook formeel meer rechten
gekregen. Toch is de onderafdeling inzake de verhouding
hoogleraren-staf lang conservatief gebleven. Als voorbeeld kan gelden, dat het geven van colleges door medewerkers nog lang een marginaal verschijnsel is gebleven en
eigenlijk pas in 1982 bij de invoering van de twee-fasenstructuur volledig is doorgebroken.

Uiteraard heeft de onderafdeling vele contacten onderhouden met instanties buiten de TH, zowel op het gebied
van onderwijs als op dat van onderzoek. Van de vele incidentele contacten valt geen opsomming te geven. Enkele
zaken van wat grotere omvang in de sfeer van het onderwijs worden hier gememoreerd.

Door de specialiseringen ontstaan in de onderafdeling op
natuurlijke wijze groepen, zoals numerieke wiskunde en
statistiek. Dit neemt niet weg, dat in overeenstemming met
de eenheid van de wiskunde ook de eenheid van de onderafdeling als leidend beginsel is aanvaard. Een symptoom
hiervan is, dat in het begin bijna alle hoogleraren, ongeacht
hun specialisatie de onderwijsopdracht "wiskunde" krijgen. Na de invoering van de WUB moeten er vakgroepen
worden gevormd. De onderafdeling heeft er toen in eerste
instantie voor gekozen in haar geheel een vakgroep te vormen. Op den duur blijkt deze constructie echter grote
praktische bezwaren op te leveren. In de praktijk opereren

Reeds in 1959 is begonnen met een cursus wetenschappelijk rekenen, ter voorbereiding op een onder auspicien van
het Wiskundig Genootschap afgenomen examen. Als
door de onderafdeling georganiseerde cursus heeft deze
tot 1967 bestaan, maar ook in latere jaren hebben medewerkers van de onderafdeling zowel aan het onderwijs als
aan de examinering voor het diploma wetenschappelijk
rekenen deelgenomen.
In 1959 begint aan de THE een participatiein het afnemen
van het mondelinge gedeelte van de examens voor de middelbare aktes wiskunde. Deze activiteit heeft tot 1963
geduurd.

In 1986 wordt bij de invoering van de nieuwe wet op het
wetenschappelijk onderwijs de hogeschool een universiteit en wordt de onderafdeling omgedoopt tot faculteit
Wiskunde en Informatica.

Externe contacten
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Zoals reeds eerder gememoreerd heeft de onderafdeling
een belangrijk aandeel gehad in de herorienteringscursussen voor leraren ter voorbereiding van de invoering van
een gewijzigd wiskundeprogramma in het kader van de
Mammoetwet. Deze cursussen bestonden uit colleges en
oefeningen. De eerste cursus was in september 1963 en
januari 1964 en gaat over verzamelingsleer, logica en lineaire algebra. Er volgden cursussen in 1964 over topologie,
in 1965 over groepen en meetkunde en in 1966 over kansrekening en statistiek. Later volgden nog incidenteel
andere cursussen, zoals in 1972 een cursus discrete wiskunde voor leraren van het middelbaar onderwijs en een
cursus statistiek voor leraren in het hoger beroepsonderwijs.

het gebouw voor Warmte en Stroming. Het aantal personeelsleden is inmiddels tot boven de 100 gestegen, waarvan 24 bij het toen nog tot de onderafdeling behorende
Rekencentrum. De gedachten gaan uit naar een eigen
gebouw tezamen met het Rekencentrum. In 1972 wordt
het gebouw van het Rekencentrum in gebruik genomen.
Een deel van het gebouw dient als transitorium voor wiskunde, alwaar de groepen numerieke wiskunde en informatica worden gehuisvest. Deze bilocatie wordt wel als
een bezwaar gezien, maar was gezien de omstandigheden
onvermijdelijk. Pas in september 1981 komt aan deze bilocatie een einde, doordat de groep numerieke wiskunde
naar het Hoofdgebouw terugkeert, nadat dit met de groep
informatica al eerder was gebeurd.

Toen de lerarenopleidingen voor de tweede en derde
graad vanaf 1970 in Nederland van start gingen, werden
deze in de aanvankelijke experimentele fase begeleid door
het Wetenschappelijk Onderwijs. Wat wiskunde betreft
heeft de onderafdeling deze begeleiding verzorgd voor het
Moller-instituut te Tilburg sinds 1970 en voor de Katholieke Lerarenopleiding Sittard sinds 1979.

Daarmee zijn de huisvestingsperikelen echter allerminst
ten einde. De komst van de informatica-opleiding veroorzaakt een nieuwe sterke groei van het personeelsbestand,
die tot een steeds onbevredigendere huisvestingssituatie
leidt. Pas in 1987 komt hierin enige verlichting als de vakgroep besliskunde en stochastiek verhuist naar het Dommeigebouw. Daarmee keert een deel van de faculteit naar
een oude locatie terug. Het Dommelgebouw is namelijk
het geheel verbouwde en vernieuwde oude IPO-gebouw,
waar de onderafdeling in het begin van haar bestaan ook al
in gewoond had. De verhuizing betekent echter wel weer
opnieuw een bilocatie die in vele opzichten als ongewenst
wordt ervaren.

Twee medewerkers van de onderafdeling hebben bij wijze
van ontwikkelingshulp geparticipeerd in het opzetten en
verzorgen van universitair wiskunde-onderwijs in enkele
Afrikaanse landen. Als gevolg daarvan hebben twee Nigeriaanse studenten in de periode van 1966-'69 in Eindhoven gestudeerd en het diploma wiskundig ingenieur
behaald.

Studenten
Huisvesting
In den beginne is de gehele TH en dus ook wiskunde
gehuisvest in het zogenaamde Paviljoen, een voor tijdelijke huisvesting bestemde laagbouw. Het is de bedoeling
dat de TH daar blijft tot de definitieve gebouwen betrokken kunnen worden, maar de onverwacht snelle groei
noopt tot tussentijdse noodmaatregelen. Allereerst wordt
het paviljoen zelf uitgebreid en wordt in het verlengde van
de lengte-as van het paviljoen een apart gebouw opgetrokken voor het Instituut voor Perceptie-Onderzoek, dat van
dit gebouw voorlopig de begane grond bezet, terwijl wiskunde op de eerste verdieping een onderkomen krijgt. Op
4 september 1961 verhuist wiskunde wederom, nu naar de
vijfde en zesde verdieping van het hoofdpostkantoor bij
het station. In september 1963 kan dan eindelijk de definitieve behuizing worden betrokken en wel in het noordelijke gedeelte van het Hoofdgebouw op de vijfde tot en met
de tiende vloer. Daarmee zijn de moeilijkheden nog niet
van de baan, omdat de groei van de onderafdeling doorgaat.

In 1967-'68 wordt enig soelaas gevonden, doordat in het
hoofdgebouw ruimte vrijkomt door het gereedkomen van

Nadat de eigen opleiding voor wiskundig ingenieur was
gestart had de onderafdeling ook "eigen" studenten. Er
ontstaat dan ook spoedig de behoefte aan een studievereniging voor deze studenten. Zo wordt op 22 november
1962 de wiskundige studievereniging "Sunya" opgericht.
Zo'n studievereniging fungeert als orgaan voor contact en
overleg tussen onderafdeling en studenten, maar daarnaast ook als bindend element tussen de studenten onderling. Daartoe zijn allerlei middelen, zoals het organiseren
van lezingen, binnen- en buitenlandse excursies, maar ook
activiteiten die niet specifiek tot de studie, maar meer tot
de gezelligheid gerekend worden zoals gezamenlijke
sportbeoefening. Sinds 28 mei 1968 wordt bovendien een
blad met de titel "Supremum" uitgegeven. In de jaren
zeventig verandert het karakter, doordat bij de studenten
meer de gedachte van belangenbehartiging gaat overheersen. Dit leidt ertoe, dat op 1mei1975 Sunya wordt opgeheven en vervangen door de inmiddels opgerichte Studentengemeenschap Wiskunde, die geen leden kent, maar
waarvan iedere ingeschreven student in de wiskunde
geacht wordt automatisch deel uit te maken. Er komt een
Studentenraad als spreekbuis van de studenten en een Studentenbureau als dienstverlenend orgaan. Sinds 1968
hadden in sommige commissies ook studenten zitting. Na

150

W Peremans

de inwerktreding van de WUB gold dit ook voor de onderafdelingsraad. Na verloop vanjaren gaan de scherpe kantjes er echter weer wat af.
De komst van de nieuwe studierichting informatica roept
de vraag op of de studenten van wiskunde en informatica
samen of apart zullen optrekken. Er wordt voor samengaan gekozen. In december 1981 ontstaat de Gemeenschap van Wiskunde en Informatica Studenten, afgekort
GEWIS. De cirkel sluit zich weer als deze in 1982 toch
weer een vereniging wordt. Overigens is het blad Supremum ondanks alle veranderingen steeds blijven bestaan.

Slotwoord
De toekomst is altijd vol onzekerheden, maar voor de universiteiten geldt dat wel in het bijzonder. Het ziet er niet
naar uit, dater na twintigjaar door de overheid opgelegde
omwentelingen nu rust zal komen. Er is tenslotte al weer
een nieuwe wet in de maak. De faculteit Wiskunde en
Informatica is echter gezond en in staat toekomstige ontwikkelingen op te vangen. Op het ogenblik is het meest
verontrustende de teruggang in het studentenaanbod bij
wiskunde. Hopelijk zal het door goede voorlichting mogelijk blijken jonge mensen ervan te overtuigen dat wiskunde
een interessante en ook maatschappelijk veelbelovende
studierichting is.
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J. Zurink

Stichting Studentenvoorzieningen
Eindhoven (SSE)
Op 12 augustus 1953 had minister Cals de "adviescommissie voor te treffen voorzieningen ten
behoeve van studenten" gei:nstalleerd, onder voorzitterschap van zijn ambtsvoorganger Rutten. Drie
jaar later ontving de minister een rapport over
de bedoelde voorzieningen: huisvesting, sport,
gezondheid, studentendekanen, geestelijke verzorging, voeding en financieie steun. Een tweede nota
zou in 1959 volgen.
Toen het definitieve besluit was genomen om de
tweede TH in Eindhoven te vestigen, werd door de
president-curator in Eindhoven een "Burgerijcommissie" ingesteld. Op 12 januari 1957, zeven maanden nadien, werden haar werkzaamheden overgenomen door de Stichting Studentenvoorzieningen
Eindhoven (SSE).
In de Raad van beheer van de SSE zaten namens de
TH rector Dorgelo en de curatoren Kolfschoten en
Van Campen. De stichting bestond uit vijf secties,
respectievelijk voor studentenhuisvesting, mensa,
sport, kamervoorzieningen en gezondheidszorg.
Ten behoeve van de mensa kon in juni 1957 aan de
SSE een pand aan de Parklaan warden aangeboden
door dr. H.J. van Doorne, directeur van de DAE Dit
pand werd op 16 september 1957, drie dagen voor
de officiele opening van de TH, in gebruik genomen.
Op 14 april 1964 werd het gebouw getroffen door
brand. De activiteiten werden voortgezet in een
gebouw aan de Dommelstraat.
Omstreeks 1959 ontstaan er initiatieven om te
komen tot een studentencentrum. In de periode
1965 - 1969 weet het Architectenbureau Maaskant,
Senff c.s. uit Rotterdam een ontwerp te realiseren en
komt het huidige studentencentrum tot stand.
In het najaar van 1969 werd het middendeel in
gebruik genomen, waarin de mensa, AOR en het
bureau van de S.S.E. werden gevestigd, benevens de
voor Demos bestemde noordvleugel. In februari
1970 werd de zuidvleugel door ESC en SSRE in
gebruik genomen.

De ontwikkeling van de SSE is niet stil blijven staan
en heeft zich aangepast aan maatschappelijke ontwikkelingen. Zo werd in september 1987 besloten
de sectie Gezondheidszorg op te heffen omdat de
student hiervoor terecht kon bij de daarvoor
bestemde instanties.
Tevens werd in 1987 de sectie Cultuur opgericht,
met als deelnemers het studentenmuziekgezelschap
ESMG, de studententoneelvereniging Doppio en
de foto- en filmvereniging Dekate Mousa.
Tenslotte werden op 16 december 1987 de activiteiten van de sectie huisvesting overgedragen aan de
Stichting Studentenhuisvesting. Momenteel bestaat
de SSE uit de volgende secties:
Sport, Mensa, Cultuur, Beheer Studentencentrum.

Sectie Sport
De sectie Sport heeft in de geschiedenis van de SSE
altijd een belangrijke rol gespeeld. Na het gereedkomen van het Studentensportcomplex is er een
stelselmatige groei geweest van het aantal deelnemende studenten. Werd in 1969 nog uitgegaan van
ea. 1000 deelnemers aan het programma L.V. & S.
(ea. 30 % van het aantal TH studenten), in 1990 is
het aantal deelnemers aan het L. V. & S. programma
gestegen naar 3500 (ea. 50 % van het aantal TUE
studenten). Er zijn ruim 30 sportverenigingen
actief, die verenigd zijn in de Eindhovense Studenten Sport Federatie (ESSF).

Sectie Mensa
Ook de sectie Mensa heeft sinds het ontstaan van de
SSE een vaste plaats gehad in de gelederen van de
SSE en van de TUE student.
Dat er behoefte bestond aan een goede maar goedkope maaltijd was duidelijk. Van ea. 60.000 maaltijden in de beginjaren '60 groeide het aantal verstrekte maaltijden in 1972 naar een absolute top: ea.
320.000 maaltijden. Momenteel stabiliseert zich het
aantal verstrekte maaltijden al een aantal jaren op
ea. 240.000 per jaar.
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Sectie Cultuur
Zoals reeds eerder vermeld is de sectie Cultuur een
jonge loot aan de stam van de SSE. Toch kan vastgesteld worden, dat de sectie en de in de sectie deelnemende verenigingen een bijzondere activiteit aan de
dag leggen. De drie verenigingen waren al ver voor
de oprichting van sectie Cultuur actief en de namen
ESMG, Doppio en Dekate Mousa zijn niet meer
weg te denken uit het culturele leven van de TUE.

Sectie Beheer Studentencentrum
De sectie is belast met beheer van het huidige studentencentrum. In de jaren 1985 en 1986 heeft de
sectie Beheer een herverkaveling van het studentencentrum gerealiseerd en dit heeft tot gevolg
gehad dat naast de bestaande participanten van het
Studentencentrum, ook anderen hier huisvesting
hebben gevonden. Zoals ESMG, Doppio en Dekate
Mousa.

Stichting Studenten Huisvesting
Eindhoven (SSHE)
Na de tweede wereldoorlog heerste er een groat
tekort aan woningen in Nederland. De kamemood
van studerenden had in eerste instantie geen prioriteit in het rijksbeleid. Het bedrijfsleven zag het
belang wel in van onderwijs en onderzoek en dus
ook van studentenhuisvesting. In het begin van de
jaren vijftig bracht het een aanzienlijk kapitaal
bijeen, dat bestemd was voor investeringen in studentenhuisvesting. Dit geld werd toevertrouwd aan
een nieuw opgerichte rechtspersoon: de Centrale
Stichting Studentenhuisvesting.
Pas later trok het Ministerie van Onderwijs geld uit
voor alle studentenvoorzieningen. Ook de studentenhuisvesting was ondergebracht bij studentenvoorzieningen. De huur van de studentenkamers
werd afgeleid van de beurs van de studerende.
Elke universiteitsstad kreeg toen een eigen Stichting
Studenten Huisvesting (SSH). De lijn waarlangs dit
gebeurde, liep via de universitaire instelling omdat
studentenhuisvesting onder het Ministerie van
Onderwijs en Wetenschappen viel. Binnen de overheid gingen al snel stemmen op, dat studentenhuisvesting niet bij het Ministerie van Onderwijs en
Wetenschappen hoorde, maar bij het Ministerie van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. De nota van Van Dam over de huisvesting
van alleenstaanden en tweepersoons huishoudens
was hierop het antwoord. Zo werd studentenhuisvesting op 1 januari 1978 onderdeel van het volkshuisvestingsbeleid.

Vanuit de historie onderscheidt de SSHE zich van
de overige SSH's in Nederland. In Eindhoven werd
bij de oprichting van de Technische Hogeschool
Eindhoven de studentenhuisvesting ondergebracht
in de Stichting Studentenvoorzieningen Eindhoven
(sectie Huisvesting). Maar in 1982 besloot het
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, dat alle instellingen op gebied
van de volkshuisvesting niet gebonden mochten zijn
aan branche-vreemde organisaties. Hierdoor moest
de studentenhuisvesting in Eindhoven zelfstandig
worden en zodoende werd op 16 december 1987 de
Stichting Studenten Huisvesting Eindhoven opgericht.
Tot 1978 werden in Eindhoven slechts 305 studenteneenheden gerealiseerd. Het eerste grate studentencomplex was het Studentenhospitium aan de
Boutenslaan met 130 kamers. Daamaast werd een
aantal herenhuizen in de binnenstad aangekocht en
verbouwd tot studentenhuis. Op dit moment
beheert de SSHE ea. 1050 wooneenheden en blijft
streven naar een groter aandeel in de Eindhovense
studentenhuisvesting, waarbij goede kwaliteit en
betaalbare huurprijzen voorop staan.
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Aanloop: 1957-1962
Bij de start van het onderwijs, in september 1957, maakte
de natuurkunde deel uit van de afdeling der Algemene
Wetenschappen. De natuurkunde-docenten hadden als
eerste taak de verzorging van het fysisch onderwijs voor de
studierichtingen Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek
en Scheikundige Technologie.
Een eigen studierichting bestond nog niet, maar werd wel
verwacht. De gemengde curatoren-senaatscommissie die
de wenselijkheid tot het instellen van nieuwe studierichtingen aan de THE moest bestuderen, stelde in haar,
eind 1958 uitgebrachte rapport voor om een studierichting
technische natuurkunde in te stellen. Als argumenten
hiervoor voerde ze aan:
- zowel nationaal als internationaal bestaat er een groot
tekort aan fysici, in het bijzonder aan experimentele fysici
die op het grensvlak van natuurkunde en techniek kunnen
werken;
- de benodigde infrastructuur is al gedeeltelijk aanwezig;
- de wens van de natuurkunde-hoogleraren om eigen
afstudeerders te hebben is legitiem.
De reacties, plaatselijk en landelijk, waren overwegend
positief. Enige bezorgdheid viel te beluisteren ten aanzien
van de vraag of wel voldoende capabel personeel zou kunnen warden aangetrokken.
Toen eind 1959 ook minister Cals van Onderwijs, Kunsten
en Wetenschappen zich positief uitliet over de ingediende
plannen, konden de voorbereidingen officieel beginnen.
Met de cursus '60/'61 begon aan de THE de opleiding tot
natuurkundig ingenieur, terwijl in oktober 1960 binnen de
·· afdeling der Algemene Wetenschappen de onderafdelingen der Wiskunde ender Technische Natuurkunde werden ingesteld, elk met een eigen studierichting.
Bij het begin van deze periode waren er drie hoogleraren in
de natuurkunde "van het eerste uur": H.B. Dorgelo, C.
Zwikker en P. van der Leeden. Elk van hen had een
belangrijk aandeel in de totstandkoming en de ontwikkeling van de afdeling der Technische Natuurkunde en van
de TH als geheel. Zij behoorden tot de eerste groep hoogleraren die in 1956 werden benoemd en maakten deel uit
van het eerste college van rector en assessoren.
Dorgelo, de eerste rector magnificus, was sinds jaren een
centrale figuur in de ontwikkeling van de technische

natuurkunde in Nederland en had, samen met Zwikker, in
1928 aan de wieg gestaan van een studierichting in die discipline aan de TH-Delft. Helaas overleed hij reeds in 1961
op 67-jarige leeftijd.
Zwikker was voorzitter van de afdeling der Algemene
Wetenschappen, een functie die hij tot 1966 heeft bekleed.
Zijn leeropdracht was de materiaalkunde, waarin hij
tevens een benoeming had in de afdeling der Elektrotechniek. Hij was een zeer veelzijdig fysicus met, onder meer,
industriele ervaring in de verlichtingskunde en, als directeur van het Nationaal Luchtvaart Laboratorium, in de
aerodynamica. Zijn brede kennis van de natuurkunde en
ruime bestuurlijke ervaring zijn voor de opbouw van de
afdeling van veel betekenis geweest. Zwikker ging in 1970
met emeritaat.
Van der Leeden fungeerde als eerste bouwcoordinator
voor de senaat. Hij bezette een leerstoel in de fysische analysemethoden. Als docent en onderzoeker had hij reeds
ruime ervaring opgedaan aan de TH's te Delft en te Bandoeng. Hij vervulde in de loop der jaren een aantal belangrijke bestuursfuncties. Zo was hij de eerste voorzitter van
de onderafdeling der Technische Natuurkunde (19611966) en ook de eerste dekaan ( 1971-197 5). Van 1976 tot
1979 was hij rector magnificus. Aan het eind van deze
periode ging hij met emeritaat.
De technische natuurkunde heeft in deze eerste periode
een voorspoedige ontwikkeling doorgemaakt, vooral als
gevolg van de instelling van een eigen studierichting in een
afzonderlijke onderafdeling. De opbouw, van de grond af
en naar eigen inzichten, werkte stimulerend op alle betrokkenen. Dankzij hun grate inzet slaagde men er in de studenten een volwaardig onderwijsprogramma aan te bieden, terwijl tevens een begin kon worden gemaakt met het
inrichten van laboratoria voor natuurkundig onderzoek.
Een goede basis voor verdere uitgroei was gelegd.
Onderwijs

Het onderwijsprogramma voor de eigen studenten werd
gericht op het opleiden van natuurkundig onderzoekers
die oog hebben voor de technische toepassingen van hun
vak. De eerste cursusjaren vertonen qua vorm en inhoud
grote overeenkomst met het voor een universitaire natuur-
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kundestudie gebruikelijke program.ma. De meer op toepassing gerichte vakken verschijnen voornamelijk in de
latere jaren. Het spreekt vanzelf dat gebruik gemaakt werd
van de ervaringen die aan de TH Delft al sinds 1928 waren
opgedaan. Het kerndeel van het Eindhovense programma
verschilde in hoofdlijnen dan ook weinig van het Delftse.
Wel werd het keuzedeel vergroot, onder meer door geen
verplicht "derdejaarspracticum" op te nemen. Zo kon een
breed pakket van keuzevakken worden aangeboden,
waarin niet alleen de vooral in technische toepassingen
geinteresseerde student, maar ook de student met uitgesproken belangstelling voor de fundamentele natuurkunde voldoende van zijn gading kon vinden. Een dergelijke grote spreiding in belangstelling werd bij de Eindhovense natuurkundestudenten verwacht, aangezien Eindhoven de enige universitaire natuurkunde-opleiding in het
zuiden des lands werd; Delft heeft Leiden in zijn onmiddellijke omgeving.
Het volle, laatste cursusjaar werd gereserveerd voor afstudeerwerk in een door de student te kiezen groep. Dit afstudeerwerk kon - volgens algemene THE-regels - ook bij
een hoogleraar uit een van de andere studierichtingen
worden verricht, evenals het stagewerk. Stages en afstuderen in de industrie behoorden eveneens tot de mogelijkheden. Men besloot het afstudeerwerk te laten beoordelen
door een breed samengestelde ondervragingscommissie
waarin ook enkele personen uit andere groepen zitting
hebben. Dit bevorderde gelijkheid van niveau van het
afstudeerwerk in de verschillende groepen.
De eerste cursus, '60/'61, begon met 35 eerstejaarsstudenten. Gelukkig kon het eerstejaars-onderwijs voor
een belangrijk deel gebruik maken van het al lopende "service" -onderwijs, waarvoor een aantal ervaren docenten
beschikbaar was. Maar ook het ouderejaars-onderwijs
vergde al onmiddellijke aandacht, doordat 23 studenten
van de bestaande afdelingen omzwaaiden naar natuurkunde. Keuzecolleges moesten dus worden voorbereid,
evenals onderwerpen en bijbehorende faciliteiten voor
stages en afstudeerwerk.
Op 6 oktober 1960 werd de studievereniging J.D. van der
Waals opgericht. Al in het eerste jaar organiseerde ze
excursies, koffietafels en filmavonden, die veel belangstelling trokken.
De resultaten van het eerste propaedeutisch examen in
juni 1961 stemden echter weinig vreugdevol: maar 3 van
de 35 eerstejaars behaalden het diploma. Het was een signaal dat het onderwijsprogramma, de studievoortgang en
de begeleiding van de studenten nog veel aandacht zouden
vergen.
De studievereniging hielp mee door een patroonstelsel in
te voeren en door de vorming van kleine studiegroepjes
van eerstejaarsstudenten en de oprichting van disputen.
Het mededelingenblad, de Van der Waalskoerier, zag het
licht en is sindsdien ononderbroken verschenen.
De onderafdeling besloot een afwijkende scandering in
het examenrooster in te voeren. Ze trotseerde daarmee de

binnen de THE bestaande uniforme regeling, maar conformeerde zich aan de Delftse indeling. In de propaedeuse
werden een P 1- en een P2-examen ingevoerd, na resp. 1 en
2 jaar, en een kandidaatsexamen aan het eind van het
vierde jaar. De tweejarige propaedeuse vormde nu een
duidelijke afsluiting van de, voor alle studenten gelijke,
basisopleiding. In de volgende periode van twee jaar, tussen P2 en K, neemt het aantal verplichte vakken af en verschijnen de keuzevakken en de stages. De studenten geeft
het de gelegenheid geleidelijk om te schakelen van het studeren volgens een verplicht programma naar een vrijer,
zelfgekozen studieplan. De studieresultaten verbeterden
wel, maar vertraging in het studieverloop bleef toch meer
regel dan uitzondering.
In juli 1962 werd het eerste Eindhovense natuurkundig
ingenieursdiploma uitgereikt aan G.J. Bouwhuis.
De sterke groei van het aantal studenten van de eigen en de
andere studierichtingen noodzaakte tot een snelle uitbreiding van het personeel, maar de onderafdeling werd
geconfronteerd met een uiterst krap aanbod van academisch gevormde fysici. In Nederland (en elders in de
wereld) was er sprake van een enorme expansie van de
fysica. Het bedrijfsleven trok veel natuurkundigen aan en
de Stichting Fundamenteel Onderzoek der Materie
(FOM), een onderdeel van de Nederlandse Organisatie
voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek (ZWO),
breidde eveneens haar activiteiten aanzienlijk uit. Slechts
met veel moeite lukte het voldoende bekwame medewerkers aan te trekken.
Dit probleem deed zich gelukkig niet voor bij het aantrekken van ondersteunend technisch en administratief personeel.
Onderzoek

In de eerste jaren ging de aandacht vooral uit naar de huisvesting van de onderafdeling en naar het onderwijs. Het
onderzoek kwam op de laatste plaats.
De natuurkundige groepen waren gehuisvest in het paviljoen. Na het gereedkomen van de W-hal en later de FT-hal
werden enkele onderdelen daar gehuisvest. Ondanks de
beperkingen die <lit met zich meebracht, werd in deze
periode al spoedig het onderzoek ter hand genomen en
verschenen reeds de eerste publicaties daarover.
Op grond van de wettelijke structuur en de verhoudingen
van die tijd was het onderzoekbeleid, evenals het onderwijsbeleid, primair een zaak van de senaat, de verzameling
van de gewoon hoogleraren. De invulling van dat beleid
geschiedde binnen de leerstoelgroepen: de hoogleraar had
daarbij een overwegende invloed op de keuze van de
onderwerpen.
Voor de opzet van het natuurkunde-onderzoek golden als
algemene uitgangspunten:
- Het onderzoek diende mime mogelijkheden te bieden
voor participatie door stagiairs en afstudeerders. Men
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noemde dit onderwijsgebonden onderzoek. Dit uitgangspunt vereiste spreiding van de specialismen over een breed
terrein van de natuurkunde. Het verschafte een basis voor
het reeds genoemde brede spectrum van keuzecolleges en
tevens mogelijkheden voor aansluiting bij de belangstelling van de studenten.
- Vermijding van duplicering van onderzoek dat al elders
in Nederland werd verricht. Daarbij werd primair gekeken
naar het onderzoek aan universiteiten en hogescholen,
vooral dat aan de zusterinstelling te Delft. Zo werd er bijvoorbeeld in Eindhoven geen leerstoel gevestigd op het
gebied van de optica.
Beide uitgangspunten zijn oak heden ten dage nag van
toepassing, zij het dat geleidelijk oak andere overwegingen het onderzoekbeleid mede zijn gaan bepalen.
In 1958 werden, na Dorgelo, Zwikker en Van der Leeden,
aan de afdeling der Algemene Wetenschappen opnieuw
drie hoogleraren met natuurkundige specialismen
benoemd, deze keer voor lage temperaturen, stromingsleer en warmtetransport. In 1959 volgde de benoeming
van een hoogleraar in meten en regelen. Het jaar daarop
werd een hoogleraar metals specialisme de experimenteie
kemfysica benoemd.
De jaren vijftig waren het tijdvak van de opkomst van de
kemtechniek, in het bijzonder de kemenergie ("atoms for
peace"). Voor de universiteiten en hogescholen kwam een
zwaartepunt te liggen in Delft, waar een Interuniversitair
Reactor Instituut (IRI) werd gevestigd. Ook de Landbouwhogeschool had een Instituut voor Toepassing van
Atoomenergie in de Landbouw (ITAL). Daamaast
bestond in Petten een niet-universitair instituut, het Reactorcentrum Nederland (RCN), thans Energiecentrum
Nederland (ECN) geheten. Aan de THE koos de afdeling
der Werktuigbouwkunde als een van de onderzoekzwaartepunten de warmte-overdracht in kernreactoren 1.
In 1961 werd een mathematisch fysicus benoemd als hoogleraar in de theoretische natuurkunde. In hetzelfde jaar
leed de onderafdeling een gevoelig verlies door het overlijden van de hoogleraar stromingsleer, G.J. Slotboom, op
42-jarige leeftijd. In de loop van 1962 werd voorzien in de
opvolging van Dorgelo (atoomfysica) en Slotboom2•
Met de bovenvermelde benoemingen kwam de formatie
van de gewoon hoogleraren tot een eerste afronding. Van
de toen aanwezige ordinarii waren er drie afkomstig uit het
wetenschappelijk onderwijs, drie kwamen van semi-overheids research-instellingen en drie van industriele laboratoria.
In 1961 werden voor het eerst buitengewoon hoogleraren
benoemd, een in de materiaalkunde en een in de toegepaste kemfysica, toen nog voomamelijk de reactortech-
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niek. Beiden hadden als hoofdfunctie een aanstelling bij
het Philips Natuurkundig Laboratorium.
Inmiddels was ook voldoende ondersteunend personeel
aangesteld, zodat de voorwaarden voor een uitbouw van
het onderzoek waren vervuld.
Teneinde dwarsverbindingen tussen afdelingen te creeren
werden interafdelingswerkgroepen ingesteld voor de
gebieden: materiaalkunde; warmte en stroming; meten,
regelen, informatie en instrumentatie. Hierin werden de
plannen voor onderwijs en onderzoek op het betreffende
gebied besproken. Veel invloed op het onderzoekbeleid
van de afzonderlijke afdelingen hebben deze besprekingen niet gehad. Ook hebben zij niet geleid tot belangrijke
gezamenlijke onderzoekprojecten. De beide eerstgenoemde werkgroepen zijn in het begin van de jaren zeventig opgeheven. De derde werkgroep heeft wel geleid tot
blijvende contacten tussen de leerstoelgroep Meten en
Regelen en verwante groepen in andere afdelingen, vooral
die der Elektrotechniek. Een gemeenschappelijk colloquium heeft tot eind 1989 bestaan.

Snelle groei: 1962-1970
Deze periode werd gekenmerkt door een snelle groei van
de aantallen natuurkundestudenten (zie grafiek 1) en een
daarmee parallel lopende gestage uitbouw van staf en faciliteiten (zie grafiek 2). Ook het onderzoek kwam tot wasdom, waardoor tevens een breed scala van afstudeer-en
promotiemogelijkheden ontstond.
Tevens voltrok zich de bestuurlijke verandering van
onderafdeling in afdeling der Technische Natuurkunde.
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de bijdrage van de faculteit W, onder het hoofd 'onderzoek'.
2 Zie ook het schema 'Leerstoelen- en Groepenstructuur'.

Grafiek 1
Aantallen natuurkundestudenten van 1960-1989: Totaal (dunne lijn, linkerschaal), eerstejaars (dikke lijn, rechterschaal).
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Grafiek 2
De personeelsbezetting (in fte's) van de (onder)afdeling/faculteit N gefinancierd uit de le geldstroom, van 1960-1989: Hoogleraren (onderste lijn), overig wet. personeel ( dikke lijn), ondersteunend en beheerspersoneel (dunne lijn).

In december 1960 was een nieuwe Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs van kracht geworden. Deze
bepaalde dat:
- het Academisch Statuut zou bepalen welke afdelingen,

onder- en tussenafdelingen een technische rijkshogeschool kan omvatten;
- in het bestuursreglement van de hogeschool diende te
worden aangegeven welke afdelingen, onder- en tussenafdelingen de instelling zou omvatten.
Het nieuwe Academisch Statuut werd in juli 1963 van
kracht; het kende geen onderafdeling, maar wel een afdeling der technische natuurkunde. Zo'n afdeling bestond
reeds te Delft sinds 1949. De Eindhovense onderafdeling
werd daardoor de facto een afdeling en de naamsverandering werd ingevoerd in maart 1964. Het zou daarna echter nog ruim vier jaar duren eer deze afdeling de jure werd
ingesteld. Dat gebeurde impliciet door goedkeuring van
het eerste bestuursreglement van de THE bij Koninklijk
Besluit van 16 juli 1968.
In deze periode kreeg de afdeling ook een permanente
huisvesting in een gebouwencomplex bestaande uit:
- een deel van het gebouw voor Warmte en Stroming,
waarin ook de groepen Warmtetechniek en Stromingstechniek van afdeling Werktuigbouwkunde waren gevestigd3;
3 Dit gebouw is ontstaan op initiatief van de eerste hoogleraar stro-

mingsleer, J. G. Slotboom, die korte tijd als bouwcoordinator
heeft gefunctioneerd.

Officiele opening van het Gebouw voor Warmte en Stroming door minister Veringa van 0 & Wop 26 juni 1968.
Bezichtiging van een opstelling in het natuurkundegedeelte. Op de foto van links naar rechts: ir. C. Nieuwvelt (Warmtetransport),
drs. W. Hutter (O&W), prof. A. van Trier (THE), mr. J. Nittel (O&W), dr. A. Piekaar ( directeur-generaal wetenschappen), prof. K.
Posthumus (rector magnificus), dr. ir. Th. Tromp (bouwcurator), ir. K. Kooij (curator), dr. G. Veringa, ir. H. Witte (president-curator), mevrouw Vera Slotboom.
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- een cyclotrongebouw voor de kernfysica en -techniek;
- een langgerekt laag gebouw met vleugels voor het centrale deel van de afdeling (bureau, werkplaats, bibliotheek) en voor de overige groepen, met uitzondering van
de groep Meten en Regelen, die naderhand in het gebouw
voor Warmte en Stroming werd ondergebracht.
In verband met een verwachte groei van het aantal natuurkundestudenten tot circa 850 was nog een hoog gebouw
voorzien, waarin mettertijd het centrale deel van de afdeling, de practica en de groepen Theoretische Natuurkunde
en Meten en Regelen konden worden gehuisvest. Wegens
stabilisatie van dit aantal op een niveau rond de 500, is dit
gebouw echter niet meer tot stand gekomen.
Tegen het einde van de periode kwamen de grenzen aan de
groei in zicht en stelden het studentenprotest en de roep
om democratisering de universitaire wereld voor nieuwe
problemen. In het algemeen verliep in de afdeling de overgang naar de gedemocratiseerde bestuursvorm zonder
ernstige conflicten. Het afdelingsbestuur - toen bestaande
uit een voorzitter-beheerder en een secretaris, beiden
gewoon hoogleraar - opereerde in nauw overleg met het
vertegenwoordigend bestuur van de wetenschappelijke
staf, hetgeen een stabiliserende invloed had.
Gesprekken tussen het afdelingsbestuur en vertegenwoordigers van de progressieve studenten verliepen in een
niet-contesterende sfeer. Uitingen van deze groep op
papier, zoals in de Van der Waalskoerier en in een muurkrant, waren daarentegen wel contesterend en bovendien
vaak provocerend van toon. De redactie van het studentenblad had zich op creatieve wijze ingedekt door als
standpunt te formuleren dat de verantwoordelijkheid voor
het geschrevene berustte bij de betreffende auteur en die
voor de interpretatie bij de lezer!
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dig te maken met de deining van de democratiseringsbeweging: inhoud en vorm van het onderwijs werden op indringende wijze ter discussie gesteld. Ben groep
studenten uitte kritiek op de starheid van het onderwijsprogramma en op de onvoldoende aandacht die de maatschappelijke aspecten van de fysica in dit programma kregen. Ook eisten ze meer vrijheid in het opstellen van hun
persoonlijke studieprogramma. De onderwijscommissie
kwam, na uitvoerig overleg, met concrete voorstellen
waardoor de keuzevrijheid voor de individuele student
werd vergroot. De afdelingsvergadering nam deze voorstellen over.

Onderwijs

Dat niet iedere groepering de gevolgde wijze van werken
toejuichte, blijkt uit onderstaande passage uit een brief van
november 1969 van de studiekomrnissie van J.D. van der
Waals aan de onderwijscomrnissie, die tevens de destijds
gangbare woordkeus illustreert. "De studiekomrnissie
heeft zich beraden over de funktie van de onderwijskomrnissie binnen het kader van het demokratiseringsstreven
binnen de afdeling. Zij is tot de slotsom gekomen data) het
huidige funktioneren van de O.K. duidelijke kenmerken
vertoont van een technokratisch regentjes-kollege, d.w.z.
dat de O.K. zonder deugdelijke ruggespraak met bij de te
bespreken onderwerpen rechtstreeks betrokkenen gedetailleerde "voorstellen" doet aan de afdelingsvergadering,
welke zich in het geheel niet bekommert om de betrokkenen, d.w.z. zij beslist op volkomen paternalistische wijze.
b) de onderwijskomrnissie, zonder werkelijke beslissingsbevoegdheid, het bestaan van de huidige afdelingsvergadering mogelijk maakt door over alle mogelijke en onmogelijke onderwerpen pasklare "oplossingen" te leveren
voor de hoogleraren die het blijkbaar te druk hebben om
zelf hun motivaties voor de te nemen beslissingen te verzinnen?'

De sterke toename van het aantal studenten noodzaakte
tot splitsing van colleges. Bovendien gingen de verschillende studierichtingen meer en meer eigen verlangens
uiten over de inhoud van de colleges voor hun studenten,
zodat samenvoeging niet langer mogelijk was. In het begin
waren de colleges uitsluitend door hoogleraren verzorgd,
nu werden geleidelijk aan ook lectoren en wetenschappelijke medewerkers daarmee belast. Deze trend zette zich
na 1970 in versterkte mate voort.
Het contact tussen studenten en docenten over onderwijszaken werd bevorderd door de instelling van de studieoverlegkommissie (SOK), in de cursus '63/'64. Daarnaast
had de studievereniging J .D. van der Waals haar eigen studiecommissie. In 1966 stelde de afdeling een onderwijscommissie in als officieel adviesorgaan. Die onderwijscommissie en SOK werden het jaar daarop weer samengevoegd tot een nieuwe onderwijscommissie waarin docenten, staf en studenten paritair zitting hadden. De voor
onderwijsresearch aangetrokken medewerker trad opals
secretaris. De nieuwe onderwijscommissie kreeg al spoe-

Het onderwijsprogramma werd op de volgende onderdelen het meest vergaand geliberaliseerd. Het tweedejaarspracticum bestond uit voorgeschreven proeven. In de
nieuwe opzet mocht een practicant desgewenst al na een
"standaardproef' overgaan op zelf gekozen experimenten
met onbekende uitkomst. Hierbij werkten de studenten
samen in groepjes van twee of drie. De rapportage kreeg
de vorm van een publikatie over de bereikte resultaten.
Beoordeling vond niet plaats. Het beleid werd bepaald
door een practicumraad die uit twee wetenschappelijk
medewerkers, twee studentassistenten en enkele practicanten bestond. In het kandidaatsprogramma hoefden de
keuzevakken niet langer uit bepaalde groepen te worden
gekozen, ook werd de verhouding tussen keuzevakken en
stages niet meer voorgeschreven, evenmin als de lengte
van de stages. Wel bleef gehandhaafd dat het volledige
keuzeprogramma moest worden opgesteld in overleg met
de afstudeerdocent en ingediend bij de afdeling ter goedkeuring. Verder werd het K-programma met ongeveer tien
studieweken ingekort.

158

M.J. Steenland, D.A. de Vries

specialistische afdelingswerkplaats tot stand en kwamen
er in de groepen kleine ateliers. Mede voor een vlot verloop van het door stagiairs en afstudeerders uit te voeren,
onderwijsgebonden, onderzoek was technische assistentie
ter plaatse van groot belang.

Uitreiking door de afdelingsvoorzitter, prof. de Vries, van het
ingenieursdiploma in de technische natuurkunde aan de eerste
vrouwelijke afgestudeerde, Annemie Weijers, op 1 februari
1968.

Het nieuwe onderwijsprogramma werd in de cursus '69/
'70 ingevoerd. Sindsdien werden de studievorderingen
geboekt in studie-eenheden (SE's).
Onderzoek

In de periode tot 1970 groeide het aantal leerstoelgroepen
van negen naar elf. Er kwamen drie nieuwe gewoon hoogleraren bij, met als specialismen vaste-stoffysica, molecuulfysica en instrumentatie van de lage-energie-kernfysica. Zij waren alle drie afkomstig van het Philips Natuurkundig Laboratorium. Het aantal docenten werd verder
uitgebreid door de benoeming van drie leden van de
wetenschappelijke staf tot lector. De Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde stelde een bijzondere leerstoel op dit gebied in; de bezetter daarvan had banden met
de afdelingen Natuurkunde en Elektrotechniek. In 1970
volgde nog de benoeming van een gewoon lector in de
theoretische natuurkunde.

De kernfysica kreeg een belangrijke nieuwe impuls, doordat de THE van de N.V. Philips het aanbod kreeg om een,
door deze firma ontwikkeld en gebouwd, prototype van
een A.V.F.5-cyclotron als geschenk te aanvaarden. Voor
de aanvaarding van een dergelijk geschenk was ministeriele goedkeuring vereist. Minister Diepenhorst vroeg
hierover advies aan de Wetenschappelijke Raad voor de
Kernenergie (WRK). Op grond van dit advies werden aan
de aanvaarding de volgende voorwaarden verbonden: de
nadruk zou moeten vallen op andere aspecten dan het fundamenteel kernfysische werk, terwijl "in het bijzonder
aandacht besteed zou moeten warden aan het gebruik van
het cyclotron voor bouwtechnische, chemische en elektrotechnische toepassingen en aan de mechanische aspecten
van het instrument zelf'. Curatoren van de THE bevestigden de minister dat aan de gestelde voorwaarden zou warden voldaan.
Door deze aanvaarding deed een nieuwe vorm van kernfysische toepassingen zijn intrede in de afdeling. Er werd in
1968 een buitengewone leerstoel ingesteld, die in 1969
werd omgezet in een gewone. Verder bracht de aanvaarding met zich mee dat de THE voor een aangepaste huisvesting en inrichting moest zorgen. In verband met de stralingsbeveiliging koos men voor een afzonderlijk gebouw,
waar het cyclotron werd ondergebracht.
Veel van het onderzoek in de afdeling kon in deze periode
warden gekarakteriseerd als "op verschijnselen gericht"
(phenomena-oriented research). Dit wil zeggen dat men
zich bezig hield met de bestudering van fysische verschijnselen die ten grondslag liggen aan technische en andere
toepassingen. Het ontwikkelen van apparaten ("devices")
werd beschouwd als het specifieke terrein van de "technische afdelingen", met name Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek en Scheikunde. Een uitzondering moet warden gemaakt voor de ontwikkeling en constructie van
meetapparatuur en meetopstellingen ten behoeve van het
natuurkundig onderzoek zelf. Zodoende kon men onderzoek verrichten van een meer fundamenteel karakter,
waaraan men in industriele laboratoria wegens tijdsdruk
veelal niet toe kwam.

Elke experimentele leerstoelgroep had een vaste kern,
bestaande uit de hoogleraar4, in sommige gevallen een lector, enkele wetenschappelijk medewerkers in vaste dienst
en technisch personeel in vaste dienst; in totaal circa tien
personen. Een vlottende bevolking werd gevormd door
stagiairs, afstudeerders en promovendi, die ieder op eigen
niveau een bijdrage tot het onderzoek leverden.
Voor het experimentele natuurkundig onderzoek was en is
een goede technische ondersteuning van levensbelang. In
het kader van de centralisatiegedachte beschikte de THE
over een goed bemande en geoutilleerde Centrale Technische Dienst (CTD). Daarnaast kwam in de afdeling een

Daarnaast was er ook meer direct op toepassingen gericht
onderzoek, zoals bijvoorbeeld op het gebied van procesbesturing in de procesindustrie in de groep Meten en
Regelen. Het onderzoek in de theoretische natuurkunde
richtte zich in hoofdzaak op methoden van de theoretische
mechanica en golfverschijnselen, terwijl ook plasmafysisch onderzoek werd gedaan.

4

5

Na 1968 in de kernfysica twee hoogleraren.

Azimuthally varying field.
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Grenzen aan de groei. Democratisering:
1970 - 1982
Na de stormachtige groei in de jaren zestig namen de totale
aantallen natuurkundestudenten in de eerste helft van de
jaren zeventig vrij snel af, om daarna te stabilisercn (zie
grafiek 1).
In december 1970 werd de Wet Universitaire Bestuurshervorming (WUB) van kracht. De invoering daarvan bracht
veel werk met zich mee. Er kwamen binnen de afdeling
verkiezingen voor een afdelingsraad; reglementen en procedures moesten warden aangepast. Naast deze eenmalige
inspanning bleek de nieuwe bestuursvorm in de praktijk
aanzienlijk complexer en tijdrovender te zijn dan de oude.
De leerstoelgroepen verdwenen en er kwamen vakgroepen voor in de plaats, met een bestuur waarin alle geledingen waren vertegenwoordigd. De invloed van de hoogleraren werd door deze ontwikkelingen sterk teruggedrongen.
Vier jaar na de invoering van de WUB was de nieuwe verkaveling van de afdeling volbracht. De structuur was er
een van vakgroepen geworden:
- Vakgroep Vaste Stof: geformeerd uit de oorspronkelijke
groepen Vaste Stoffysica, Lage Temperaturen, Fysische
Analysemethoden, Materiaalkunde; hiervan splitste zich
in 1978 weer een aparte vakgroep af, Analyse van Fysische
Meetmethoden;
- Vakgroep Deeltjesfysica: geformeerd uit de groepen
Kernfysica, Toegepaste Kernfysica, Atoomfysica, Molecuulfysica;
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geweest op het onderwijs, maar ook in het onderzoek heeft
hun betrokkenheid bij diverse onderwerpen stimulerend
gewerkt. Hun inzet was vaak groat.
Anderzijds hebben de complexere bestuursvorm en de
rninisteriele cultuur van bureaucratisering veel tijd
gevergd, wat ten koste ging van de primaire taken: het
onderwijs en het onderzoek.
Het onderwijs stand in deze periode sterk onder invloed
van de zich wijzigende mentaliteit in de samenleving en
speciaal in de studentenmaatschappij. In de voorafgaande
jaren klonk al de wens van de studenten door naar grotere
zelfstandigheid en meer eigen verantwoordelijkheid. De
daaruit voortgekomen liberalisatie van het studieprogramma bleek aanvankelijk een succes. Vermoedelijk
vormt <lit een bevestiging van de stelling dat elke onderwij svernieuwing slaagt indien beide partijen, onderwijsgevenden en -ontvangenden, er volledig achter staan.
Er was ook een anti-industriele houding die resulteerde in
aanzienlijke verschuivingen in de keuze van studierichting
door de aankomende studenten. Vermoedelijk veroorzaakte dit de drastische daling van het aantal eerstejaars in
het begin van de jaren zeventig.
Het onderzoek kwam met ingang van 1977 vooral onder
druk te staan door de teruglopende budgetten in de zogeheten eerste geldstroom, hetgeen aanleiding gaf tot versterkte werving van fondsen uit de tweede en de derde
geldstroom.
Deze toch wel hectische periode overziende, kan warden
geconstateerd dat de afdeling de moeilijkheden, samenhangend met de democratisering en de bezuinigingen,
goed het hoofd heeft weten te bieden.
Onderwijs

- Vakgroep Transportfysica geformeerd uit de groepen
Warmtetransport en Stromingsleer;
- Vakgroep Meten en Regelen: voortzetting van de gelijknamige leerstoelgroep. Met ingang van 1977 werd de
naam gewijzigd in Systeem- en Regeltechniek;
- Vakgroep Theoretische Natuurkunde: voortzetting van
de gelijknamige leerstoelgroep.
In 1981 ontstond de Vakgroep Didaktiek van de Natuurkunde, als voortzetting van een reeds lang bestaande
Onderwijsgroep.
In een bijlage is de ontwikkeling in de tijd van de leerstoelgroepen en de vakgroepen weergegeven in een schema
waaraan een namenlijst is toegevoegd.
De participatie in de nieuwe bestuursvorm heeft ongetwijfeld de betrokkenheid van staf en studenten bij het reilen
en zeilen van de afdeling verhoogd. De studenten hebben
in het algemeen een goed gebruik weten te maken van de
verworven medezeggenschap door hun specifieke inzichten en informatie. Deze inbreng is vooral van invloed

Het nieuwe geliberaliseerde programma werd na ruim een
jaar geevalueerd. De nieuwe opzet van het tweedejaarspracticum bleek een succes. De studenten volgden het met
veel toewijding en plezier. Ze leverden soms opmerkelijke
prestaties. Gerniddeld deed een student 3,8 standaardproef. Het numeriek rendement van de totale propaedeuse kwam wat hoger uit dan voorheen ( 63 % voor de
lichting 1968).
In de kandidaatsfase bleken - in principe toegestane extreme keuzeprogramma's vrijwel niet voor te komen.
Het meest opvallend was de verminderde belangstelling
voor keuzevakken op het gebied van de scheikunde en ...
de maatschappijwetenschappen!
Opmerkelijk is dat de eerste jaargang studenten die ten
volle van de nieuwe regeling van het kandidaatsexamen
kon profiteren (de generatie-1967), en die zelf ook bij de
totstandkoming van dit programma was betrokken, statistisch opvallend goede studieresultaten boekte. Het numeriek rendement van deze generatie is uitzonderlijk hoog
(65% haalde het ingenieursexamen) en de mediane studieduur ongekend laag ( 5,6 jaar, zie grafiek 3 op volgende
pagina).
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Grafiek 3
Mediane studieduur van de generaties 1961 tot en met 1977,
exclusief extranei: en van het Pl -examen vrijgestelde studenten.

Deze zeer gunstige resultaten hielden geen stand. Voor de
generatie-1970 daalde het numeriek rendement zelfs tot
beneden 50% en steeg de mediane studieduur tot ongekende hoogte (7,4 jaar). In welke richting de verklaring
voor deze omslag gezocht moet worden is onduidelijk.
Gedacht zou kunnen worden aan de tijdrovende vergaderrage uit die jaren. Waarschijnlijker lijkt het dat het de studenten aan voldoende motivatie heeft ontbroken om de
studie in vlot tempo te voltooien. De gewijzigde houding
van de maatschappij ten opzichte van de techniek kan bij
veel studenten twijfel hebben opgeroepen of zij wel de
juiste studierichting gekozen hadden.
De teruggang van het aantal aankomende studenten zou
eveneens met deze veranderde houding van de samenleving verband kunnen houden. Vanaf 1970 ging het aantal
eerstejaarsstudenten afnemen om in 1974 een absoluut
minimum te bereiken (grafiek 1). Het geringe aantal eerstejaars in 1973 moet mede worden toegeschreven aan de
invoering van de Mammoetwet waardoor in 1972 voor het
laatst het eindexamen van de 5-jarige HBS werd afgenomen.
Deze jaren kenmerkten zich ook door een grote belangstelling voor de leraarsopleiding; die trok volle collegezalen. Ook hieraan zal de afkeer van grote groepen studenten voor werk in de industrie niet vreemd geweest zijn.
Het leidde tot de instelling van een lectoraat in de Algemene Didaktiek, in het bijzonder de didaktiek der Natuurkunde, in 1971 (zie ook grafiek 5).
De randgebieden van de natuurkunde kwamen meer in de
belangstelling te staan. Dit gold speciaal de medische
fysica, op welk gebied veel studenten keuzevakken volgden, of een stage of afstudeerwerk verrichtten.
In 1970 werd bij wijze van experiment een keuzecollege
Maatschappelijke aspecten van de Natuurkunde gegeven.
Spontaan vormden zich enkele werkgroepjes die op somrnige onderwerpen wat verder in wilden gaan. In de daarop
volgende jaren werd het college niet herhaald maar ging

men volledig met projectgroepen werken. Deze activiteiten stonden aanvankelijk bekend onder de naam "De
Naakte Wetenschap". Na 1974 vonden ze plaats onder
supervisie van de comrnissie Natuurkunde en Samenleving. Een groot aantal ouderejaarsstudenten nam deel aan
een van de vele maatschappelijk georienteerde projecten
die werden opgezet, vaak in de vorm van een stage. Uit een
van deze projecten is in 1975 de Fysicawinkel voortgekomen. Deze doet onderzoek voor maatschappelijke groepen die met hun problemen niet zo gemakkelijk bij andere
instanties terecht kunnen. Natuurkunde en Samenleving
en de Fysicawinkel hebben zich een vaste plaats binnen het
onderwijs van de afdeling verworven.
De jaren zeventig kenden ook tal van experimenten met
nieuwe onderwijsmethoden, vaak gei:nitieerd door individuele personen. Drie hiervan worden in het volgende kort
besproken. Alle drie wijzen ze op een vergrote aandacht
voor de individuele student.
Het nut van hoorcolleges aan grote groepen - in <lit verband vaak suggestief met de naam massacolleges betiteld werd al langere tijd ernstig in twijfel getrokken. In een
publicatie uit 1967 getiteld "Is het lot van de massacolleges
bezegeld?" bepleitte een Delfts hoogleraar deze cursorische colleges volledig af te schaffen. Naar aanleiding hiervan werd door de studiecommissie van J .D. van der Waals
met behulp van de groep Onderwijsresearch van de onderafdeling Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen,
een uitvoerige "enkete" ingesteld: "Waarom studenten
kollege volgen en docenten kollege geven". De resultaten
waren anders dan verwacht. De colleges, ook de massale,
bleken te voorzien in de behoefte van de studenten aan een
zekere voorbewerking van de te bestuderen stof. Aldus
werd de latere bestudering van het vak vergemakkelijkt.
Wel bleef een van de bezwaren de geringe mogelijkheid tot
wisselwerking tussen studenten en docent. Dit bezwaar
werd nu ten dele ondervangen door het zogenaamde
"knijpertjescollege", later gepresenteerd als het Audience
Paced Feedback-systeem. Bij zo'n college beschikt elke
student over een drukknop (of "knijpertje") waarmee hij individueel en anoniem! - op door de docent gestelde vragen kan reageren. Dit systeem heeft vooral bij het serviceonderwijs goede diensten bewezen en werd later ook buiten de afdeling Natuurkunde toegepast.
Bij het instituut "Cijfer afhalen" krijgen de studenten die
aan een schriftelijk tentamen hebben deelgenomen, gelegenheid hun werk mondeling met de corrector te bespreken en zo nodig toe te lichten, voordat het definitieve cijfer
wordt vastgesteld. Dit systeem bleek goed te voldoen, en
wordt nu veelvuldig toegepast.
Veel tijd en energie is besteed aan het ontwikkelen van een
ISS (Individueel Studie Systeem)-cursus Elektriciteit en
Magnetisme, die de studenten in principe in staat zou stellen zich <lit vak door zelfstudie eigen te maken, in eigen
tempo en met frequente terugkoppeling. Dit experiment
is, helaas, niet levensvatbaar gebleken.

Technische natuurkunde

In de loop van de periode 1970-1982 werd de ver doorgevoerde liberalisatie van het onderwijsprogramma voor de
eigen natuurkundestudenten geleidelijk aan weer wat
teruggedraaid; zo steeg in het practicum het aantal verplichte proeven weer.

In deze periode bleef de wetenschappelijke staf van de
afdeling nog groeien, vooral in verband met de diversificatie van onderwijs- en onderzoektaken. Nieuwe specialismen waren radiochemische methoden (buitengewoon
hoogleraar, ook als zodanig werkzaam bij de afdeling
Scheikunde) en vakdidaktiek, via het reeds eerder
genoemde lectoraat.

Onderzoek

In het begin van de jaren zeventig nam de belangstelling
voor wetenschaps- en onderzoekbeleid sterk toe, zowel
binnen als buiten de universitaire instellingen. In Den
Haag leidde dit tot de benoeming van een minister (zonder
portefeuille) voor het Wetenschapsbeleid, die een coordinerende taak kreeg.
Intern werd door de WUB de instelling per afdeling van
een Vaste Commissie voor de Wetenschapsbeoefening
voorgeschreven. Deze commissie geeft desgevraagd of uit
eigen beweging advies aan de afdelingsraad en het afdelingsbestuur. De WUB bepaalde verder dat het vakgroepbestuurjaarlijks een onderzoekprogramma vastmoet stellen, dat de goedkeuring van de afdelingsraad behoeft,
gehoord de vaste commissie voor de wetenschapsbeoefening.
Het kritische studentenprotest in die jaren richtte zich, landelijk en in Eindhoven, eveneens op het door de instellingen gevoerde onderzoekbeleid. Ook in afdeling Natuurkunde waren radicale studenten van mening dat het beleid
in belangrijke mate werd bei:nvloed door het "establishment", in dit geval vertegenwoordigd door curatoren
en enkele multinationals. Het afdelingsbestuur reageerde
hierop door de studenten aan te moedigen hun opvatting
door onderzoek te toetsen.
Er werd in 1970 een Werkgroep Ideologie geformeerd,
bestaande uit kritische studenten, enkele docenten en een
wetenschappelijk medewerker uit de onderafdeling
WenM, die de studenten assisteerde bij het verrichten en
uitwerken van een enquete.
Uit het onderzoek bleek dat externe invloeden op het
onderzoekbeleid niet aantoonbaar waren. De Eindhovense curatoren, waarvan enkelen werden gei:nterviewd,
vonden dit een zaak van de senaat. Dergelijke invloeden,
voor zover aanwezig, werken indirect via de attitudes en
achtergronden van de onderzoekers. Zo ligt het voor de
hand dat een hoogleraar, afkomstig uit een industrieel
laboratorium, de daar verworven kennis van de onderzoekproblematiek van zijn vakgebied zal gebruiken bij de
keuze van onderwerpen voor het onderzoek van zijn
groep.
In 1973 ontstond de reeds eerder vermelde projectgroep
onder de veelzeggende naam "De Naakte Wetenschap".
Deze groep bestond uit N-studenten; de afdeling voegde
er een medewerker aan toe. In het voorjaar van 1974 organiseerde de projectgroep een zestal lezingen over het
thema Wetenschaps- en onderzoekbeleid in Nederland,
later door het bureau van het Studium Generale als dictaat
uitgegeven.
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Opstelling voor oppervlakte-onderzoek in de vakgroep Vaste
Stof. Op de foto technisch medewerker W. van der Vleuten
(1982).

In de vakgroep Vaste Stof deden zich, na het vertrek met
emeritaat van Zwikker (1970), verschuivingen voor. De
nadruk kwam meer op het onderzoek van de vaste stof te
liggen dan op de algemene materiaalkunde. In de vakgroep Deeltjesfysica werd met onderzoek in de plasmafysica begonnen.
In 1970 bracht de Wetenschappelijke Raad voor de Kernenergie (WRK) een verstrekkend advies uit over stroomlijning van de beoefening van de kernfysica en -techniek in
Nederland. Ten aanzien van de THE vond de Raad dat het
in bedrijf houden van zowel de Athene6 als het cyclotron
een te zware belasting was en dat een van beide apparaten
moest worden stilgelegd. De keuze viel op de Athene,
zodat de activiteiten in de afdeling Natuurkunde konden
doorgaan. Mede op grond van het WRK-advies kwam er
voor het in bedrijf houden van het cyclotron een aparte
personeelsgroep.
In deze periode participeerde de afdeling onder meer in
onderzoek op het gebied van de biomedische en gezondheidstechniek (BMGT) en onderzoek in het kader van
ontwikkelingssamenwerking. Voor de BMGT werd in
1974 een bijzondere leerstoel in de fysiologie ingesteld
door het Eindhovens Hogeschoolfonds. De betreffende
hoogleraar had banden met de afdelingen N, W, E, Ten B.

6

De kernreactor van afdeling W.
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In het kader van de ontwikkelingssamenwerking ontstonden projecten op het gebied van de energievoorziening,
met name de ontwikkeling van zonnecellen, windenergie
en houtkachels. Het eerstgenoemde project werd beeindigd, de beide andere kregen een blijvende plaats in de
vakgroep Transportfysica. Voor al deze projecten en voor
de BMGT bestond veel belangstelling van studentenzijde.
Ter bevordering van de samenwerking tussen twee of meer
afdelingen werd door het college van bestuur een centrale
beleidsruimte voor interafdelingsprojecten ingesteld.
Sinds 1974 worden hiervoor op de begroting gelden gereserveerd. Voorstellen vooronderzoekprojecten, uittevoeren door twee of meer afdelingen gezamenlijk, worden
beoordeeld door een daartoe in het leven geroepen THcommissie, die advies uitbrengt aan het college. Toekenning van de middelen geschiedt vervolgens jaarlijks door
de hogeschoolraad. Het bleek dat <lit een effectieve procedure was voor de bevordering van dwarsverbanden tussen
de afdelingen. Zo zou een in de eerste ronde toegekend
project "Bereidingsmethoden van kortlevende radionucliden voor medische doeleinden", uit te voeren door de
afdelingen N en T, leiden tot een blijvende samenwerking.
Een aantal vakgroepen verwierf steun uit de zogeheten
tweede geldstroom, beheerd door de Organisatie voor
Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek (ZWO), die eveneens door de overheid werd gefinancierd. Voor de natuurkunde was van primair belang de onder ZWO vallende
Stichting voor Fundamenteel Onderzoek van de Materie
(FOM). Deze in 1946 opgerichte organisatie - ouder dan
ZWO - had een belangrijk aandeel in de expansieve ontwikkeling van de natuurkunde in ons land. FOM-steun
was al toegekend aan de groep Kernfysica sedert 1966 en
de groep Vaste Stof sedert 1967. De steun uit de tweede
geldstroom voor de afdeling als geheel bleef echter mondjesmaat, zeker in vergelijking met de universitaire natuurkunde. Enerzijds was dit een gevolg van het feit dat het
onderzoek niet als "zuiver" of "fundamenteel" werd
gezien door de toekennende instanties, anderzijds doordat
een groot deel van de FOM-middelen reeds voor lange tijd
een bestemming had. De situatie voor de technische hogescholen verbeterde tegen het eind van de periode door de
oprichting van de Stichting Technische Wetenschappen in
1980. Deze stichting werkte ook met overheidsgeld, dat
destijds echter buiten ZWO-verband werd toegekend7 •
In deze periode nam ook de deelname aan contractresearch geleidelijk toe, mede als gevolg van de door de
overheid opgelegde bezuinigingen. Hierop wordt in de
beschrijving van de volgende periode nader ingegaan.
Veel van het onderzoek werd gedaan door en in samenwerking met promovendi. Het aantal promoties (zie gra-

7 Met ingang van I januari 1990 is deze stichting geincorporeerd
in NWO, de opvolger van ZWO, als NWO-stichting met een eigen
gebiedsbestuur.

fiek 4) vormt een goede graadmeter voor het resultaat van
de onderzoekinspanning. Gemiddeld werden acht
doctorstitels per jaar toegekend.
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Grafiek 4
Cumulatief aantal afgestudeerden (dikke lijn, linkerschaal),
1961-1990 en gepromoveerden (dunne lijn, rechterschaal),
1961-1989.

De gunstige ontwikkeling van het onderzoek kwam ook
tot uiting in een toegenomen internationale belangstelling
voor het in de afdeling verrichte werk. Dit bleek onder
meer uit een groeiende belangstelling van buitenlanders
voor het vervullen van een "research fellowship" en door
uitnodiging van leden van de wetenschappelijke staf als
gastspreker bij buitenlandse instituten en internationale
symposia. Daamaast vervulden leden van de wetenschappelijke staf bestuursfuncties in internationale organisaties
op hun vakgebied.
Het afdelingsbureau (1964-1990)

Voor de goede uitvoering van bestuurs-, beheers- en
dienstverleningstaken welke niet primair te maken hebben
met onderwijs en onderzoekzaken van de vakgroepen, is
een afdelings-, later faculteitsbureau onmisbaar. Aanvankelijk ressorteerde het bureau onder de "Algemeen
Wetenschappelijk Medewerker" die direct verantwoording verschuldigd was aan de voorzitter-beheerder (later
decaan-beheerder). Tot de administratieve taken van het
bureau behoren de personele en de financiele administraties, de secretariele en beleidsondersteuning van bestuur,
raad en vaste commissies, alsmede de verwerking van het
studentenbestand, de examenresultaten, analyses van de
studievoortgang en dergelijke. Deze taken werden tot
1987 uitgevoerd in samenwerking met de desbetreffende
centrale diensten. Sinds 1987 heeft een sterke mate van
deconcentratie van deze activiteiten naar het faculteitsniveau plaats gevonden. Door de democratisering en de
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bureaucratisering zijn de te verrichten taken binnen het
bureau in de loop der jaren sterk toegenomen. Tevens zijn
in de loop van de tijd de volgende eenheden bij het bureau
ondergebracht:
- de reeds genoemde afdelingswerkplaats;
- de stafgroep Onderwijs en Onderzoek, waaronder onder
andere valt een Bedrijfsgroep voor practica en collegedemonstraties;
- de Bedrijfsgroep Laboratoriumautomatisering.
De ontwikkeling van de totale personeelssterkte van het
ondersteunend en beheerspersoneel, inclusief dat in de
vakgroepen, is aangegeven in grafiek 2. Wat de eerste
geldstroom betreft, maakt het ongeveer de helft uit van de
totale personeelssterkte.

Krimp. Aanpassing en Vernieuwing:
1982-1990
Deze periode werd gekenmerkt door voortgaande en
drastische bezuinigingen van overheidswege. Hoewel het
aantal natuurkundestudenten weer toenam, liep het aantal leden van het wetenschappelijk personeel in vaste
dienst verder terug. Daartegenover stond een toename
van het aantal promovendi. Deze ontwikkeling, gepaard
met het emeritaat van een zevental gewoon hoogleraren,
maakte aanpassing noodzakelijk. Door herrangschikking
en door een verdere toename van activiteiten bekostigd uit
de tweede en derde geldstroom, kwam er toch ruimte voor,
soms vergaande, vernieuwing.
Wat het onderwijs betreft stond deze periode in het teken
van de herprogrammering in het kader van de twee-fasenstructuur. De TUE verving het semestersysteem door een
trimesterindeling.
Voor het onderzoek was de invoering in 19 83 van de reeds
in de BUOZ-nota aangekondigde voorwaardelijke financiering een belangrijke gebeurtenis. Een Verkenningscommissie Natuurkundig Onderzoek bracht in 1984 haar
rapport uit. Het onderzoek van de afdeling werd hierin
gunstig beoordeeld. Dit gold ook voor een in 1989 uitgevoerde externe beoordeling van het voorwaardelijk gefinancierde onderzoek.
In september 1986 werd een nieuwe Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs van kracht. De invoering daarvan
bracht onder meer een aantal wijzigingen in de terminologie met zich. De technische hogescholen werden technische universiteiten met faculteiten in plaats van afdelingen. Gewoon en buitengewoon hoogleraren staan thans te
boek als hoogleraren (voltijds) en deeltijdse hoogleraren.
Elders in dit boek zijn de wijzigingen in de structuur van
het wetenschappelijk corps besproken waarbij de lectoren
en de wetenschappelijk (hoofd)medewerkers verdwenen
en hoogleraren A en universitaire (hoofd)docenten verschenen.
Sinds 1989 wordt de faculteit bijgestaan door een Raad
van Advies die is samengesteld uit vooraanstaande verte-
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genwoordigers uit het bedrijfsleven en TNO, onder voorzitterschap van dr. P. Kramer.
Onderwijs

Het kerndeel van het nieuwe vierjarige studieprogramma
bestaat in hoofdzaak uit het wat ingedikte kerndeel van het
oude, vijfjarige programma. De nieuwe ontwikkelingen in
de fysica leidden tot het opnemen van een vak Fysischtechnische Informatica en tot het verplicht stellen van het
vak Numerieke Methoden. Het keuzedeel van het nieuwe
programma is ten opzichte van het vijfjarige programma
relatief het sterkst ingekrompen. Voor het afstudeerwerk
is nu negen maanden uitgetrokken.
Mede als gevolg van het ingevoerde trimestersysteem is
het onderwijs schoolser geworden. Het propaedeutisch
practicum bestaat weer overwegend uit voorgeschreven
proeven, waarbij in het derde trimester geselecteerde
groepen van zes a acht practicanten een project op het
gebied van de technische fysica uitvoeren.
In 1982 ontstond een nieuwe actieve STudenten Onderwijs ORganisatie, STOOR, die tairijke initiatieven nam en
de belangen van de studenten op onderwijsgebied behartigt. Het overleg tussen docenten en studenten vindt plaats
in P- en D-studieraden, voor respectievelijk propaedeuse
en doctoraalfase. Daarnaast is het officiele onderwijsoverlegorgaan, de onderwijscommissie, blijven bestaan, nu
onder de nieuwe naam: studierichtingscommissie.
Nu enkele generaties studenten de examens volgens het
nieuwe programma hebben afgelegd, kunnen de eerste,
voorzichtige conclusies worden getrokken ten aanzien van
de met het nieuwe vierjarige programma bereikte resultaten. Het numerieke rendement van het D-examen is vrijwel gelijk gebleven.
De door de minister gewenste rendementsverbetering tot
70% bij gelijktijdige verkorting van de studieduur lijkt
onverenigbaar met de eisen ten aanzien van de kwaliteit.
Wat deze kwaliteit betreft is de indruk dat het kennisniveau van de afgestudeerden nieuwe stijl weinig verschil
vertoont met dat van de oude-stijl-studenten. Wel hebben
zij minder ervaring in de toepassing van de verworven kennis en geringere sociale vaardigheden. Tevens valt op de
grote belangstelling voor stage- en afstudeerwerk in het
buitenland. De proefvisitatiecommissie die in 1988 de
kwaliteit van het universitaire natuurkunde-onderwijs in
Nederland onderzocht, beoordeelde de kwaliteit van het
Eindhovense afstudeerwerk positief.
De gemiddelde studieduur werd meer door de maximaal
toegestane studieduur van zes jaar bepaald dan door het
vierjarige programma. Een niet gering aantal studenten
(zo'n 10%) kan de studie niet binnen deze voorgeschreven
periode voltooien. Veel van deze studenten beoordelen
hun situatie tijdens de studie te rooskleurig en komen dan
aan het eind in moeilijkheden.
Een probleem waarvoor nog geen oplossing werd gevonden, is dat veel studenten studievertraging oplopen bij de
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overgang van het verplichte deel van het onderwijsprogramma naar het deel waarin eigen keuzen gemaakt moeten worden.
Voor HTO-N afgestudeerden is een verkort programma
van 2,5 jaar opgesteld, dat tot dusver goed voldoet.
De servicetaak van de afdeling is afgenomen doordat de
andere afdelingen in het kader van hun herprogrammering vaak aanzienlijke reducties op hun bijvakken hebben toegepast, in het bijzonder op de practica.
Een niet onaanzienlijk aantal studenten opteert voor een
tweede-fase-opleiding. De eenjarige leraarsopleiding
krijgt daarbij slechts een uiterst geringe belangstelling.
Van een anti-industriele houding is geen sprake meer. Promotie-onderzoek is duidelijk in trek. De faculteit beschikt,
als gevolg van een jarenlang daarop gericht beleid, over
een 60-tal promotieplaatsen waarvan ongeveer de helft uit
de gewone TUE-middelen, de rest uit tweede- en derdegeldstroomprojecten wordt gefinancierd. Het gemiddelde
aantal promoties per jaar steeg in deze periode tot ruim
tien.
Het interessante initiatief voor een korte, tweejarige
onderzoekersopleiding ter voorbereiding op een volledige
vorming tot klinisch fysicus wordt in hoofdstuk 6 uitvoerig
besproken.

40Lm 40lliflJ 40lrfil
m

m

m

m

m

m

10

10

10

II

Ill

!V

V

If

Onbekend

Ill

IV

V

Ill

!V

V

Leraar

Universiteit

40Uk 40L

30

30

20

20

10

10

l!I

IV

Ill

V

Philips

IV

V

Shell

::L ::L~ ::Wb=
m

m

m

10

10

10

I

I!

Ill

ace

IV

V

111
Computerbedrijven

IV

V

JI

!If

IV

V

Diversen

Grafiek 5
Procentuele verdeling van de werkkringen van Eindhovense
natuurkundig ingenieurs, afgestudeerd volgens een 5-jarig curriculum.

Het grote percentage universitaire banen in periode V
betreft voornamelijk tijdelijke contracten. De groep
"Diversen" omvat de werkgevers waar minder dan 3 %
van de afgestudeerden werken, zoals TNO, ECN, DSM en
ziekenhuizen. Bijzonder opvallend is het reeds vermelde
verloop van de belangstelling voor het leraarsambt.
In grafiek 4 is de groei van het aantal afgestudeerden weergegeven. Na 1985 is met een stippellijn afzonderlijk het
aantal afgestudeerden met het vijfjarig curriculum aangeduid. Per september 1990 bedraagt dit aantal 1100; dat
van de afgestudeerden met een vierjarig curriculum 164.
Onderzoek

Het uiteentrekken van Maagdenburger halve bollen. Een jaarlijks door de Studievereniging J.D. van der Waals georganiseerd
evenement voor eerstejaars studenten in de technische natuurkunde.

De belangstelling voor de studie voor natuurkundig ingenieur nam weer sterk toe. Het aantal eerstejaars bereikte in
1989 de recordhoogte van 163. De werkgelegenheid bleef
gunstig.
Grafiek 5 laat de procentuele verdeling zien van de werkkringen van 965 afgestudeerden met 5-jarig curriculum,
voor de perioden '62 t/m '66 (I), '67 t/m '71 (II), '72 t/m
'76 (III), '77 t/m '81 (IV) en '82 t/m '86 (V).

De in 1983 ingestelde voorwaardelijke financiering werd
een belangrijke factor in de structurering en planning van
het onderzoek, aangezien de continui:teit van de financiering uit de eerste geldstroom voor voorwaardelijk gefinancierde programma's gewaarborgd is. De afdeling verwierf
voorwaardelijke financiering voor de volgende zes programma's:
1. Theoretische natuurkunde (vakgroep Theoretische
Natuurkunde). Het onderzoek richt zich op de methoden
van de mathematische fysica en de toepassing op continue
systemen. Daarnaast worden onderwerpen bestudeerd
samenhangend met het onderzoek van de andere vakgroepen, bijvoorbeeld op de gebieden van de plasmafysica en
de vaste-stoffysica;
2. Plasmafysica, atoom- en molecuulfysica (vakgroep
Deeltjesfysica). Het onderzoek richt zich onder meer op
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het gedrag van niet-thermonucleaire plasma's en op de
wisselwerking van laserstralen met molecuulbundels;
3. Kernfysische technieken (vakgroep Deeltjesfysica). Het
onderzoek richt zich onder meer op de besturing van een
cyclotron en van de door dit apparaat geleverde bundel.
Van de toepassingen noemen wij de elementenanalyse en
de productie van kortlevende radionucliden;
4. Fysica en technologie van de vaste stof (vakgroep Vaste
Stof). Onderwerpen van onderzoek zijn onder meer de
fysica van oppervlakken en grenslagen, experimentele
halfgeleiderfysica, magnetische ordeningsverschijnselen,
fysische materiaalkunde en kryogene technieken;
5. Fysisch-technische informatieverwerking (vakgroepen
Systeem- en Regeltechniek, Analyse van Fysische Meetmethoden en Deeltjesfysica). Dit onderzoek richt zich
onder meer op de procesdynamica in de fysische en chemische technologie en op computertoepassingen bij fysische
experimenten;
6. Fysica van impuls-, massa-, en stofoverdracht (vakgroep Transportfysica). Onderwerpen van onderzoek zijn
onder meer: gasdynamica (gedrag van schokgolven), turbulente grenslagen, kookverschijnselen en kinetische
theorie van transportcoefficienten.
Deze programma's vormen de hoofdmoot van het onderzoek in de genoemde vakgroepen. Niet voorwaardelijk
gefinancierd is het onderzoek van de vakgroep Vakdidaktiek, dat zich richt op het onderwijs in de natuurkunde.
Ook dit onderzoek heeft geleid tot een aantal promoties.
In september 1984 heeft een Verkenningscommissie
Natuurkundig Onderzoek aan de minister van 0 en W, op
<liens verzoek, een rapport uitgebracht onder de titel
"Natuurkunde in Nederland". In dat rapport werd onder
meer het natuurkundig onderzoek aan de universiteiten
en hogescholen beoordeeld en becommentarieerd. De
commissie plaatste bij het onderzoek in de afdeling der
Technische Natuurkunde van de THE de volgende kanttekeningen, die hier onverkort worden overgenomen.
"Het onderzoekprogramma heeft de laatste jaren een duidelijker technisch-fysisch accent gekregen. De verhouding
zuiver-wetenschappelijk/ op toepassing gericht werk werd
thans op 40/60 geschat. Er is geen ongewenste overlap
met onderzoek elders.
De theoretische natuurkunde, alhoewel in een afzonderlijke vakgroep geformeerd, heeft goede bindingen met het
experimentele onderzoek in de overige vakgroepen. De
plasmafysica heeft in Eindhoven een eigen gezicht en verdient verdere steun.
Het is goed dater aan een technische hogeschool aandacht
wordt besteed aan het ontwikkelen en verbeteren van
cyclotrontechnieken. Deze ontwikkelingen vinden intensieve toepassing bij het richten van cyclotrons op andere
toepassingsgebieden dan de kernfysica ( onder andere produktie van radiofarmaca) en het verbeteren van neutronen- en stralingsbronnen. Verdere steun van deze activiteit
aan een technische hogeschool verdient aanbeveling.
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De technisch-fysische informatieverwerking verdient
nadere profilering. De commissie heeft kennisgenomen
van het leerstoelenplan, dat gericht is op een evenwichtige
bezetting over de genoemde concentratiegebieden.
Gezien de leerstoelen die in de komende jaren vacant
komen, bestaat daartoe de mogelijkheid. De leerstoel
kernfysica zal gewijzigd worden in een die zich op de technische cyclotrontoepassingen richt; in de technisch-fysische informatieverwerking komt een nadere invulling.
De kwaliteit van het onderzoek is over het algemeen goed.
Het plasmafysisch onderzoek en het werk van de bundeldynamica staan internationaal hoog aangeschreven. De
fysica van oppervlakken en grenslagen begint zich goed te
ontwikkelen. De afdeling heeft een vrij groot aantal onderzoekingen uit tweede en derde geldstroom weten te verwezenlijken; ook zijn er relatief veel promovendi?'

Opstelling voor molecuulbundel-onderzoek in de vakgroep
Deeltjesfysica. Op de foto promovendus ir. M.J. Verheijen
(1984).

In 1989 werd het voorwaardelijk gefinancierde onderzoek
extern beoordeeld door deskundigen aangewezen door de
Stichting FOM. Het oordeel viel gunstig uit, hetgeen aanleiding was om de programma's 1 t/ m 4 en 6 opnieuw aan
te melden voor voorwaardelijke financiering. Programma ·
5 zal, in gewijzigde vorm, vermoedelijk weer in 1994 worden ingediend.
Enkele belangrijke vernieuwingen worden hieronder
beschreven.
In het kader van de ministeriele operatie Taakverdeling en
Concentratie (1983) werd het experimenteel kernfysisch
onderzoek in de loop van deze periode beeindigd. De leerstoel op dit gebied werd omgezet in een leerstoel in de
kernfysische technieken, die in 1988 werd bezet. Tevens
werd een begin gemaakt met de constructie van een
opslagring voor electronen en protonen, met het acroniem
Euterpe (Eindhoven University of TEchnology Ring of
Protons and Electrons). Dit apparaat wordt met behulp
van de CTD in eigen beheer gebouwd. Het zal dienen
enerzijds voor studies van versnelleraspecten en bundel-
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Bijlage

LEERSTOELEN- EN GROEPENSTRUCTUUR TECHNISCHE NATUURKUNDE
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Materiaalkunde
Lage Temp. /Halfgel.

-------------------------------
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Bij beeindiging of opheffing van een gewone leerstoel blijft
de groep rneestal in een of andere vorrn bestaan.

Vakgroepen (benarningen 1990)
1
2
3
4
5
6
7
8

Theoretische Nat ,
Deeltjesfysica
Vaste Stof
Analyse Fys. Meetrnethoden
Transportfysica
Systeern- en Regeltechniek
Fys. Inforrnatica
Didactiek Natuurkunde
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Hoogleraren en lectoren: namenlijst behorende bij het
schema Leerstoelen- en Groepenstructuur.
Naam
(van boven naar beneden)
dr. L.J .F. Broer
1)
dr. W. van Haeringen
dr. B.J. Verhaar
dr.ir. F.W. Sluijter
dr. M.J .A. Michels
dr. O.J. Poppema
dr.ir. W.J. Oosterkamp
dr.ir. H.L. Hagedoorn
dr. M.J.A. de Voigt
dr.ir. J.J.M. de Goeij
dr. H.B. Dorgelo
dr. A.A. Kruithof
dr.ir. D.C. Schram
dr. F.J. de Hoog
dr. L.Th.M. Ornstein
dr. N.F. Verster
dr. C. Zwikker
dr. G. Diemer
dr. M.J. Steenland
dr. J.H. Wolter
dr. C.T. Poxon
dr. H.M. Gijsman
dr. F. van der Maesen
dr. C.A.A.J. Greebe
dr. J.T.L. Devreese
dr.ir. W.J.M. de Jonge
dr. H.H. Brongersma
dr. P. van der Leeden
dr. J.A. Paulis
ir. GJ. Slotboom
]
dr.ir. G. Vossers
dr.ir. G.J.F. van Heijst
dr. D.A. de Vries

J

J

J
J

Vakgr. Periode
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dynamica, anderzijds als bron van synchrotronstraling, die
zal warden gebruikt voor materiaalkundig onderzoek.
In de vakgroep Vaste Stof ging onderzoek aan laagdimensionale systemen de hoofdlijn van het onderzoekprogramma vormen.
Ben nieuwe groep bestudeert de fysica van oppervlakken
en grenslagen. Het onderzoek aan binaire halfgeleiders
werd geconcentreerd op de bestudering van lagenstructuren van galliumarsenide, een IIl-V-halfgeleider met verschillende toepassingsmogelijkheden in submicrondevices. Deze structuren warden binnen de groep vervaardigd
met behulp van een geavanceerd apparaat voor molecuulbundel-epitaxie (MBE). De TUE is aangewezen als
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1) haak betekent opvolging
2) h staat voor heden (sept '90).
3) van 1969-'75 bij kernfysica
4) op leerstoel van der Leeden met gewijzigde signatuur

landelijk zwaartepunt voor onderzoek aan IIl-V-halfgeleiders. De faculteiten E en N werken hierin samen; in N
wordt het fundamentele onderzoek gedaan, in E het toepassingsgerichte.
Ook in de experimentele natuurkunde heeft de computer
een omwenteling teweeg gebracht in de opslag en verwerking van gegevens en in de besturing van experimenten.
Daarnaast ontstond de mogelijkheid experimenten te vervangen door numerieke simulatie via een wiskundig
model van het te onderzoeken systeem. In de theoretische
natuurkunde behoort het numeriek oplossen van ingewikkelde stelsels van differentiaalvergelijkingen thans ook tot
de mogelijkheden.
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Als nieuwe ontwikkeling kwam een concentratiepunt Volgens het ontwikkelingsplan 1991-1994 stelt de faculFysisch-Technische Informatieverwerking (FTI) tot teit zich in deze jaren ten doel:
stand. Deze ontwikkeling begon met de instelling van een - handhaving - en zo mogelijk verbetering - van het niveau
onderwerpgroep Fysische Informatieverwerking in de van de opleiding en van het verrichte onderzoek;
vakgroep Deeltjesfysica. In 1986 werd een voltijdse hoog- - stimulering van die gebieden van onderzoek waarop de
leraar benoemd en ontstond een afzonderlijke Vakgroep faculteit kansrijk is gebleken;
Fysische Informatica. Aan het concentratiepunt werken - streven naar een optimaal leef- en werkklimaat voor perook mee de vakgroepen Systeem- en Regeltechniek en soneel en studenten.
Analyse van Fysische Meetmethoden.
De opgelegde bezuinigingen maken het niet eenvoudig
De bijzondere leerstoel in de fysiologie werd omgezet in deze doelstellingen te verwezenlijken, de staf is relatief
een buitengewone bij de vakgroep Transportfysica. In klein en de omvang van het hooglerarencorps is aan de
deze vakgroep werd de gewone leerstoel warmtetrans- zeer magere kant. Een van de rniddelen die de faculteit
port omgezet in een deeltijdse. Het Eindhovens Hoge- aanwendt, is het instituut van de deeltijdse hoogleraar;
schoolfonds stelde een bijzondere leerstoel in voor ook de instelling van bijzondere leerstoelen kan helpen.
plasma-onderzoek en plasmatechnologie bij de facultei- Recent is hier al gebruik van gemaakt ter versteviging van
ten Natuurkunde, Elektrotechniek en Werktuigbouw- de contacten met het Philips Research Laboratorium in
kunde. Deze werd in 1986 bezet.
Redhill (UK), met het Koninklijke/Shell Laboratorium
Mede onder druk van de bezuinigingen namen de activi- Amsterdam, het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlateiten, bekostigd uit de tweede en derde geldstroom, ver- boratorium en met het FOM-instituut voor Plasmafysica.
der toe. Tegen het eind van deze periode was, qua perso- Zeker zal oak overwogen warden of het middel dienstig
neelsomvang, het aandeel van het tweede geldstroomon- kan zijn in de relatie met de Medische Faculteit van de
derzoek ongeveer 20% en dat van de contractresearch Rijksuniversiteit Limburg, met TNO-instituten, FOMcirca 14 % van de totale onderzoekinspanning van de instituten, enz. De faculteit is geenszins van plan het zuifaculteit.
ver-wetenschappelijk onderzoek sluitpost te laten zijn van
Onderzoek naar toepassingen heeft soms geleid tot het het totale onderzoekprogramma. In de verhouding tussen
ontstaan van afzonderlijke bedrijven, al dan niet gevestigd zuiver-wetenschappelijk en op toepassing gericht onderop het terrein van de TUE. Als illustratief voorbeeld moge zoek wil de faculteit dan oak niet verder gaan dan 30/70.
dienen het onderzoek naar de productie van kortlevende Een ander middel ter versterking van de faculteit is de
radionucliden met behulp van het cyclotron. Dit onder- Dorgelo Stichting, die tezamen met de natuurkundezoek is begonnen als het reeds genoemde interafdelings- opleidingen van de Hogeschool Eindhoven en de lerarenproject. Het werd in 1979 gepubliceerd als een proefschrift opleiding natuurkunde van de Pedagogisch Technische
met als titel "Production of 1231, 77Br and 87Y with the Hogeschool is opgericht. Deze stichting heeft tot doel het
Eindhoven A.V.F. cyclotron". Aangezien er van de zijde bevorderen van de beoefening van de technische natuurvan ziekenhuizen grate vraag bestaat naar dit soort radio- kunde in Eindhoven.
nucliden, werd in 1980 de Stichting CYGNE (CYclotron- Concluderend kan warden gesteld dat de faculteit zich
toepassingen in de Geneeskunde in NEderland) opge- goed aan de veranderende omstandigheden heeft weten
richt. De stichting heeft tot doel de productie van radiofar- aan te passen, dat zij niet heeft geaarzeld nieuwe wegen in
maca en het doen van onderzoek op dit en aanverwante te slaan en dat zij daardoor de toekomst, zowel op ondergebieden. Deze vorm was nodig, omdat een universitaire wijs- als op onderzoekgebied, met vertrouwen tegemoet
instelling zich niet mag bezighouden met routinematige kan zien.
activiteiten, zoals de productie van radiofarmaca. De
stichting werd in 1985 omgezet in een B.V.. De TUE verhuurt bedrijfstijd van het cyclotron, laboratorium- en kantoorruimten en andere voorzieningen aan CYGNE. Een
deel van de hieruit verkregen gelden kan worden gebruikt
voor de financiering van het onderzoek van de cyclotrongroep. De radionucliden vinden hun weg naar binnen- en
buitenlandse ziekenhuizen.
Hoe verder?

Als het aantal eerstejaarsstudenten zich rond de 150 blijft
bewegen, zal de faculteit als opleidingsinstituut, qua
omvang, ook in de komende jaren een prominente,
tweede, plaats in Nederland blijven innemen, achter de
TU Delft.
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Holst-lezingen

Ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan van de
Technische Hogeschool Eindhoven in 1976 is besloten om jaarlijks een Holstlezing te doen houden.
Deze lezingen worden mogelijk gemaakt door de
financiele steun van de NV Philips Gloeilampenfabrieken en met toestemming van de familie Holst.
De grote belangstelling van Holst voor de toepassing
van de natuurwetenschappen in de techniek wordt
tot uitdrukking gebracht in de keuze van de onderwerpen voor de Hoist-iezingen, ni. "De ontwikkeling van de technische wetenschappen, in wisselwerking met de natuurwetenschappen en wiskunde
enerzijds en de industriele toepassingen en de maatschappelijke gevolgen daarvan anderzijds".

De volgende Holst-lezingen zijn gehouden:
1977: dr. A. King-TheRoleoftheEngineerand the
Engineering Sciences in Future Society.
1978: prof. C. Freeman - Technology and Employment: Long Waves in Technical Change and Economic Development.
1979: prof. dr. C.F. von Weizsiicker - Langfristige
Energiepolitik als Beispiel technischer Zukunftsplanung.
1980: prof. K. Lynch - What makes a good city?
General theory of good city form; a new try at an old
subject.
1981: prof. dr. H.B.G. Casimir - Gilles Holst, pionier van industrieel onderzoek in Nederland.
1982: dr. M. Uenohara -The Japanese Social System for Technological Development; - its merits and
demerits.
1983: prof. dr. J. Weizenbaum - The paradoxical
role of the computer.
1984: prof. J.M. Ziman, F.R.S. - Doing my own
work: The individual in collectivized science.
1985: prof. dr. I. Prigogine - Exploring Complexity
from the intemporal world of dynamics to the temporal world of entropy.
1986: prof. sir. H. Bondi, K.C.B., F.R.S. -The application of satellites in connection with the environment.
1987: prof. dr. D.F. Swaab - De klok in onze hersenen.
1988: prof. dr. A. Pais - The impact of Einstein's
Relativity Theory.
1989: J.R. Maddox - How true is the promix of
science?
1990: prof. dr. C.M. Braams - Kernfusie in historisch perspectief.
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De Faculteit
WERKTUIGBOUWKUNDE
W.L. Esmeijer, J. van Vollenhoven

De start
- grate versnelling De afdeling der Werktuigbouwkunde van de nieuwe TH
kon zich spiegelen aan een groot aantal zusterfaculteiten in
het buitenland en een Nederlandse te Delft. Deze laatste
had reeds tientallenjaren een goede naam. Uit genoemde
spiegeling werd duidelijk dater waarheid schuilt in de uitdrukking "The advantage of lagging behind" en zijn complement "De wet van de remmende voorsprong". Een
startende faculteit kan - ongehinderd, maar ook niet
gesteund door tradities - met een schone lei beginnen. Orn
een instituut als het onderhavige te starten en vorm te
geven zijn er - behalve een visie - gekwalificeerde mensen
nodig en een passend budget. Voor dit laatste werd door
de overheid royaal gezorgd.

De eerste formatie (1957-1960)
Een van de voomaamste activiteiten in het begin was het
zoeken naar deskundigen van diverse pluirnage die samen
als team van hoogleraren ("de afdeling W" genoemd) het
onderwijs en onderzoek zouden kunnen dragen. Gepoogd
werd om uit zeer verschillende sectoren van het vakgebied
(zowel onderwijs als onderzoek en industrie) capabele
mensen aan te trekken. Het idee om mee te werken aan
een project van een dergelijke grote en blijvende importantie, waar men al zijn creativiteit en energie in kwijt kon,
was zo fascinerend dat een basisteam snel tot stand kwam
ondanks een aantrekkelijke industriele arbeidsmarkt.
Drijvende krachten zijn: prof.dr.ir. W.L.H. Schmid die de
TH Delft verruilde voor Eindhoven, prof.dr. P.C. Veenstra, natuurkundige van de Universiteit Utrecht met benijdenswaardige kennis en kunde in de werktuigbouw,
prof.ir. A.L.W. Seyffardt die werkzaam was in de industrie
als constructeur en specialist in kwaliteitscontrole.
Het is thans nauwelijks voor te stellen dat de officiele afdelingsvergaderingen plaats vonden op zaterdagochtend.
Het basisteam bestaat de eerste jaren (tot 1960) uit negen
gewoon (voltijdse) hoogleraren en vier buitengewoon
( deeltijdse) hoogleraren.
Wat is hun achtergrond? Van de negen gewone hooglera-

ren heeft een drietal grote en gevarieerde onderwijservaring benevens research-ervaring. Twee van hen hebben reeds academische groepen geleid. Hiermede worden
de volgende leerstoelen bezet:
- Werktuigonderdelen en mechanismen (Schmid);
- Metaalkunde (Brandsma);
- Technische mechanica (Esmeijer).
De werkplaatstechniek heeft twee aspecten en daarbij
twee leerstoelen:
- l\tiechanische technologie, in het bijzonder de be,verkingen; de hoogleraar, gepromoveerd in de experimentele
fysica, had ervaring in universiteits-werkplaatsen (Veenstra).
- Mechanische technologie, in het bijzonder gereedschapswerktuigen; de hoogleraar had - behalve relevante deskundigheid - ervaring opgebouwd in bedrijfsorganisatie
(De Beer).
De vier overige gewone leerstoelen zijn:
- Bedrijfsmechanisatie; deze leerstoel wordt toevertrouwd
aan de leermeester van een hele generatie mechanisatieingenieurs van Philips (Aninga).
- Kleine werktuigen en landbouwwerktuigen; de leerstoel
wordt bezet door een in een persoon verenigde werktuigkundig- en electrotechnisch ingenieur die tevens een veelzijdig uitvinder is ("Philishave" en vele andere vindingen)
(Horowitz).
- Werktuigbouwkunde in het bijzonder verbrandingsmotoren; de hoogleraar heeft ervaring terzake als ingenieurconstructeur in de middelgrote industrie (Van Vollenhoven).
- Warmtetechniek en reactorbouw; de benoemde hoogleraar is een fysicus die op het betreffende gebied zijn sporen
heeft verdiend (Bogaardt).
Van de vier buitengewone hoogleraren is een ons reeds in
de beginfase ontvallen (Smulders). De overige drie leerstoelen zijn:
- Mechanica, bezet door een vakspecialist die zijn hoofdfunctie had in de top van het Natuurkundig Laboratorium
van Philips (Haringx);
- Automobieltechniek, bezet door een deskundige ingenieur-constructeur uit de betreffende industrietak (Seyffardt);
- Ketel- en stromingstechniek, bezet door een ingenieur uit
de sfeer van de stoomcentrales (Lameris).
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In de volgende paar jaren krijgt de afdeling verdere
gestalte door het instellen van een gewone leerstoel in de
leer van de werktuigkundige constructie (inclusiefhydraulische werktuigen)(SchlOsser, 1962) en van de buitengewone leerstoelen: chemische fabrieks- en apparatenbouw
(Van de Wateren, 1960), fijnmechanische techniek (Muller, 1961) en capita selecta uit de werktuigbouwkunde
(Van der Hoek, 1962).
Behoudens kleine wijzigingen blijft de hierboven geschetste leerstoelenformatie gedurende de j aren zestig onveranderd; zij vormt het uitgangspunt van de programma's voor
onderwijs en onderzoek.
De bezetters van de leerstoelen warden bijgestaan - zo
heette dat in de begintijd - door wetenschappelijk medewerkers en een technische en administratieve staf. Het
totaal aantal medewerkers van afdeling Werktuigbouwkunde groeit in de eerste helft van de jaren zestig tot rond
de tweehonderd; hieronder zijn ongeveer veertig academici.
Het onderzoek heeft, zoals al was voorzien, een minder
snelle start dan het onderwijs.
Met ruime financide middeien maar verder letterlijk niets
anders dan "specifieke know-how op het vakgebied" moet
men aanvangen. Legio problemen en probleempjes moeten worden onderkend en opgelost. De staf moet veel tijd
en energie besteden aan:
- opstellen van plannen;
- aantrekken en organiseren van een groep medewerkers;
- begeleiden van de bouw, in het bijzonder de bouw van de
laboratoria;
- aanschaf van instrumenten en gereedschappen;
- constructie van proefstanden en apparaten.
Het onderwijs moet vrijwel onmiddellijk beginnen. Door
het ontbreken van hogere-jaars-studenten kunnen hoogleraren en medewerkers, wat het onderwijs betreft, meegroeien met de eerste lichting studenten. Voor de meeste
betrokkenen, oud en jong, is het een periode van geheel
nieuwe ervaringen; de eerste examens/tentamens zijn
voor alle partijen soms een zenuwslopende aangelegenheid!
Het werktuigbouw-curriculum dient, evenals de andere
curricula, te voldoen aan een aantal randvoorwaarden
vastgesteld door de top van de TH (die "het Voorgebergte", soms zelfs "Voorgeborchte" genoemd wordt).
De belangrijkste punten zijn:
- in de gehele opleiding voor elke student niet meer dan
100 semesteruren collegestof verplicht;
- gedurende de gehele opleiding ruime aandacht voor wijsbegeerte en maatschappijwetenschappen. Bovendien
dient het vierde uur op woensdagochtend vrijgehouden te
worden voor Studium Generale;
- de afdeling Algemene Wetenschappen - die geen eigen
studenten heeft - verzorgt een belangrijk deel van het
zogenaamde serviceonderwijs, zoals wiskunde en natuurkunde.
Dit laatste punt betekent dat in de beginfase van de studie

slechts voor circa 35% van de collegetijd specifieke werktuigkundige colleges worden gegeven. Daar ook in deze
colleges een grondige fundamentele aanpak wordt verlangd, geconcentreerd op de bouwstenen van het vak,
worstelt de afdeling met het structurele gevaar dat het
merendeel van de binnenkomende studenten - met VWOopleiding - in het eerste jaar volledig gespeend zou blijven
van enig vakgericht overzicht. De afdeling besluit daarom
een tentamenvrij eerstejaars "enthousiasmeer" college in
te stellen. Op onderhoudende manier worden daar allerlei
werktuigkundige aspecten behandeld door sprekers die
een boeiende voordracht paren aan een veelzijdige deskundigheid. Excursies in de laboratoria van de afdeling
met daaraan gekoppeld uitgebreide demonstraties en
explicaties completeren op succesvolle wijze dit deel van
het onderwijs.

Huisvesting
- bouwen en verbouwen Rond 1960 heeft de afdeling tijdelijk onderdak in het destijds nieuw gebouwde paviljoen en in het voormalige
Gymnasium Augustinianum bij de Paterskerk aan de
Kanaaldijk. In dit oude maar verbouwde schoolgebouw
zijn modellenruimten en tekenzalen ondergebracht; in de
ontheiligde kapel warden colleges en lezingen gegeven.
De in 1960 gereedgekomen W-hal biedt onderdak aan
research-opstellingen voor automobieltechniek en verbrandingsmotoren, kleine werktuigen, werkplaatstechniek en mechanische technologie, transportwerktuigen,
vermoeiing en een deel van technische mechanica, warmtetechniek en reactorbouw, hydraulische werktuigen en
stromingstechniek (er is onder andere een kleine windtunnel).
In 1962 verhuizen de in Paviljoen en Gymnasium Augustinianum ondergebrachte delen van de afdeling naar de
vloeren 1 tot en met 5 van het dan juist opgeleverde
Hoofdgebouw. Aan de specifieke bouwkundige wensen
en eisen van de afdeling met betrekking tot laboratoria en
andere werkruimten was door de architect zo veel mogelijk tegemoet gekomen. Zo is bijvoorbeeld de in het oog
springende extra dikke eerste betonvloer van het Hoofdgebouw met het centrale vierkante gat erin, dat opvalt vanuit de hal, terug te voeren op de eis van de afdeling Werktuigbouw dat de op deze vloer geprojecteerde laboratoria
voor metaalkunde en mechanica een bijzondere fundering
nodig hebben en dat zware machines naar binnen moeten.
Aan de meetkamers in de W-hal, behorende bij de leerstoelen werkplaatstechniek, zijn extra strenge eisen
gesteld met betrekking tot klimaatbeheersing; zij worden
met veel inspanning vervuld. Mede hierdoor kunnen deze
meetkamers later de status krijgen van een door de overheid erkend calibratielaboratorium van het hoogste
niveau.

Werktuigbouwkunde
Het onderzoek aan landbouwwerktuigen geschiedt in de
vrije natuur op het boerenland - tijdens de landbouwwerktuigendag in Liempde zelfs onder het toeziende oog
van landbouwers - of op het TH terrein. In 1965 komt een
apart gebouwtje voor de groep Landbouwwerktuigen tot
stand alwaar onder meer een lange "kleibaan" onderdak
vindt: de eerste ter wereld. Door middel van een trekker
met continue snelheidsregeling kunnen ploegmessen of
spitmachines worden beproefd en karakteristieken worden bepaald. Voor elke nieuwe proef moet de grond zo
goed mogelijk weer in zijn oorspronkelijke staat worden
gebracht met behulp van een zware wals.
De ontwikkelde faciliteiten leiden tot een samenwerkingsverband met de Landbouw hogeschool in Wageningen.
Wanneer in de beginjaren '60 blijkt dat de beschikbare
laboratoriumruimte niet voldoende is, wordt op initiatief
van de in 1962 overleden hoogleraar Slotboom een nieuw
gebouw voor Warmte en Stroming gesticht. In dit nieuwe
gebouw worden alle activiteiten van de afdelingen Natuurkunde en Werktuigbouwkunde op het gebied van warmteen stromingsverschijnselen gebundeld; de samenhang met
de fysische chemie wordt beklemtoond door een zeer
lange loopbrug naar de Ff-hal van de afdeling Scheikunde.
In het nieuwe gebouw voor W &S, zoals het wordt
gedoopt, krijgen onderdak:
- opstellingen op semi-industriele schaal van warmtetechnische constructies voorzien van geavanceerde meetinstallaties;
- opstellingen op het gebied van stromingstechniek zoals
turbines, pompen, compressoren en een freon-circuit voor
hoge Mach-getallen;
- opstellingen voor het werktuigkundige gedeelte van de
chemische apparatenbouw.
Een kleine kernreactor krijgt zijn eigen gebouw naast de
laboratoria voor W &S.
Begin 1970 blijken vele laboratoria in de W-hal te krap
gehuisvest te zijn. Een aanvraag voor een geheel nieuw
W-gebouw wordt gehonoreerd; door verschuivingen en
aanpassingen kunnen daarmede ook andere knelpunten
in de TH worden opgelost.
Het nieuwe W-gebouw wordt in 1974 in gebruik genomen.
Het 100 m lange hoogbouwgedeelte biedt plaats aan kantoren, kabinetten, instructie- en tekenzalen alsmede aan
de mechanica- en metaalkunde-laboratoria. Aan de
noordzijde verrijzen drie lage laboratoria voor de "vuil- en
lawaaimakers":
- het laboratorium voor voertuigtechniek en verbrandingsmotoren. Omdat het accent meer en meer op kleine
snellopende tractiemotoren komt te liggen, worden in een
apart gebouwtje een achttal geluidsarme motor- beproevingscellen ondergebracht;
- het laboratorium voor landbouwwerktuigen en -mechanisatie (met daarin opgenomen een grotere versie van de
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"kleibaan") en een laboratorium voor kleine werktuigen;
- het laboratorium voor hydraulische werktuigen, voorzien van een modern beproevings-systeem met zeer hoge
oliedruk (tot 200 bar) en daarbij behorende nauwkeurige
temperatuurregeling.
De oude W-hal is door middel van een korte luchtbrug
direct bereikbaar vanuit het nieuwe W-gebouw. In deze hal
blijven ondergebracht:
- het laboratorium voor bedrijfsmechanisatie en -automatisering;
- het laboratorium voor mechanische technologie en werkplaats- techniek.
- het laboratorium voor vermoeiing.
Boven omschreven ruimtelijke indeling, inclusief het
werktuigkundige gedeelte van W &S, blijft van 1974 tot
1985 vrijwel onafgebroken in gebruik. Daarna begint, ook
in ruimtelijk opzicht, de door hogerhand opgelegde
inkrimping.

Onderwijs en onderzoek
- "Scheppend denken, schouwend doen" (Simon Stevin) Onderwijs
In de faculteit heerst een permanente - vruchtbare - spanning tussen enerzijds abstracte schema's (modellen) en
anderzijds materiele realisaties. De begrippen werktuigkunde en werktuigbouwkunde omschrijven de elkaar aantrekkende polen van het vakgebied.
Zoals Schmid aangaf in zijn rede ter gelegenheid van de
vijfde dies natalis van de THE is de werktuigkunde nauw
gerelateerd aan de toegepaste fysica; zij leidt tot kennis van
en inzicht in de te gebruiken basiswetenschappen, in het
bijzonder de mechanica, de leer van warmte en stroming,
de materiaalkunde en de leer der mechanismen. De werktuigbouwkunde heeft de werktuigkunde als onmisbaar
element; via de" constructie" - het op grond van een eisenpakket groeperen en combineren van de basisgegevens wordt een nieuw - veelal materieel- "ding" geschapen. De
exacte analyse die de nodige zekerheid moet verschaffen,
staat soms op gespannen voet met de creativiteit bij functionele omschrijvingen en vormgeving; vaak moet een
middenweg worden gevonden via een iteratief proces.
Regelmatig moet het onderwijs worden vernieuwd en aangepast; een punt van zorg is de groeiende discrepantie tussen de 30 a40 jaar van een professioneel leven en de steeds
snellere veroudering van veel technische kennis en kunde.
De afdeling heeft daarom de afgelopenjaren nadrukkelijk
gekozen voor concentratie van de aandacht op de grondslagen van werktuigkunde en werktuigbouwkunde.
Vanaf het begin van de THE was bijvoorbeeld het deel van
de werkplaatsoefeningen dat tot doel heeft inzicht te verschaffen in het bewerken van materialen, gelegen in het
meten en berekenen van relevante fysische grootheden
zoals beitelkrachten en vermogens. In de bijbehorende
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practica zijn blunders van studenten niet zeldzaam; zij
worden door het personeel van de werkplaats welwillend
maar niet zachtzinnig gecorrigeerd. Vroeger was de
gebruikelijke start van die werkplaatsoefeningen het
daadwerkelijk op bankwerkersmanier hakken, vijlen,
smeden enz.; op deze ambachtelijke manier leerde men de
sterkte en taaiheid van staal kennen.
Vernieuwingen zijn heel pregnant geweest in vakken
waarin numerieke problemen een grote rol spelen. De
behandeling van een probleem in deze sfeer is in de afgelopen 20-30 jaar drastisch veranderd.
Vroeger werd de opzet van de berekening zodanig
gemaakt dat het rekenen minimale inspanning vergde; het
hulpmiddel bij uitstek was de rekenliniaal (de theorie en
het gebruik van de Iiniaal werd in een kleine cursus uit de
doeken gedaan door een wiskundige!). Belangrijk waren
vaak de intelligente ad hoe beslissingen die bij elk vraag~
stuk opnieuw van de oplosser werden gevraagd. Het
gebruik van de modeme computer eist een geheel andere
aanpak. De computer voert met grote snelheid, vele malen
repeterend en foutloos, reken- en sorteeropdrachten uit,
soms van een omvang die nauwelijks voorstelbaar is; de
rekeninspanning van de oplosser is nihil. Alle vernuft en
inspanning van de oplosser moet er nu op gericht zijn om
een zodanig effectief en flexibel "programma" te maken
dat het in meerdere situaties bruikbaar is en bovendien een
overzichtelijke in- en uitvoer heeft. Een systematische en
generaliseerbare opzet is een eerste vereiste. Voor de
gebruiker resteert dan een intelligente invoer van concrete
gegevens en een zinnige interpretatie van de uitkomsten;
een goed inzicht in de grondslagen van het vakgebied is
hierbij niet alleen wenselijk maar beslist noodzakelijk.
Ondanks grote zorg bij het onderwijs komt het voor, dat
onervaren studenten een met de computer berekende krukasdiameter als "absoluut nauwkeurig" kenschetsen terwijl zij er volkomen naast zitten als gevolg van een geheel
verkeerde modelkeuze. Ook het omgekeerde komt voor:
het "model" is correct maar het programma vertoont
gebreken.
Hoe katastrofaal een disharmonie tussen "modelleren" en
rekenen kan zijn hield Veenstra ons lang geleden reeds
voor, door te citeren uit Gulliver's reis naar Laputa ( 1726):
" Zij, die door de koning aangewezen waren om mij te verzorgen hadden gemerkt hoe slecht ik gekleed was en lieten
de volgende morgen een kleermaker komen om mij de
maat te nemen voor een nieuw pak. Deze vakman deed
zijn werk geheel anders dan zijn collega's in Europa. Door
middel van een kwadrant nam hij mijn hoogte op en verkreeg de afmetingen en omtrekken van mijn lichaam door
een reeks serieuze metingen met passer en lineaal. Binnen
zes dagen waren de kleren gereed, maar daar hij een cijferfout in zijn berekeningen had gemaakt, was het gewaad
zeer slecht uitgevallen en liet de pasvorm veel te wensen
over.. ?' Tot zover Gulliver.
Analyse-methodieken zijn thans zover ontwikkeld dat niet
geschroomd wordt om ook niet-lineaire problemen in de

werktuigkunde aan te vatten. Soros hoort men wel eens:
"Het kardinale punt is niet meer 6f een som op te lossen is
maar veel meer welke som relevant is?'
Concentratie van de werktuigkunde op de fundamenten
van het vakgebied leidde tot grotere verwevenheid van
deze grondslagen met de toepassingen. Zoals eveneens op
vele plaatsen elders kan worden waargenomen leidde <lit
tot het verschuiven van een aantal "toegeleverde vakken"
naar cursussen binnen de faculteit; bij de keuze stond en
staat de door de faculteit geeiste deskundigheid - naast
inzicht in de relevante toepassingen - centraal.
De constructieleer heeft een eigen problematiek. Meer
dan 95% van de studenten die zich aanmelden voor de
studie tot werktuigkundig ingenieur is afkomstig van het
VWO. Dit betekent dat zij een zekere vooropleiding hebben gehad in wiskunde, natuurkunde (waaronder mechanica: dynamica) en scheikunde, maar praktische kennis
ontberen in eenvoudige werktuigonderdelen zoals bouten, moeren, spieen en tandwielen. Evenmin zijn zij
bekend met de elementaire beginselen van productietechnieken en de wijze waarop werktuigkundige constructies in tekeningen of CAD (Computer Aided Design)/
CAM (Computer Aided Manufacturing)-processen tot
stand komen.
In het eerste studiejaar dient deze leemte op de meest efficiente wijze opgevuld te worden; <lit gold 35 jaar geleden
en het geldt nu nog. Maar tegelijk dient het basisonderwijs
te beginnen met een grondige aanpak van de grondslagen
in de wiskunde en mechanica waarop de verdere studie
gestoeld zal worden. Dit levert een spanningsveld dat
voortdurend de aandacht vraagt ten einde een optimale
situatie te verkrijgen bij nieuwe ontwikkelingen.
Zoals het notenschrift de "taal" is waarmee de componist
zijn bedoelingen vastlegt, zo is de werktuigkundige tekening de "taal" waarmee de ontwerper communiceert met
een productieafdeling. Het is een handicap dat de tekening een tweedimensionale afbeelding betreft van een
samenstel van ruimtelijke lichamen. Reeds in 1958 werd
met behulp van een extem organisatiebureau getracht de
benodigde oefenuren voor het tekenonderwijs met zijn
vele symbolen ten aanzien van bijvoorbeeld gewenste
maatnauwkeurigheid, oppervlaktekwaliteit en materiaalkeuze zo efficient mogelijk in te richten; <lit leidde tot een
flinke tijdbesparing ten opzichte van het Delftse werktuigbouw-curriculum. Daarbij werd - in het bijzonder met het
oog op de aanstaande "ontwerpingenieur" - grote aandacht geschonken aan het ontwikkelen van "ruimtelijk
inzicht"; <lit werd in het daarop volgende decennium nog
klemmender aangezien in de VWO-opleiding de stereometrie praktisch verdween.
In 1962 hield dr. Huub van Doorne als gastspreker uit de
industrie in de toenmalige Senaatszaal (bij de goudvissenvijver in het Paviljoen) een vurig pleidooi voor de opleiding van excellente ontwerp-ingenieurs. Hij benadrukte
dat fouten of onzorgvuldigheden in een tekening leiden tot
een veel te hoge kostprijs van het product.
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Op een enkele uitzondering na voelden de studenten zich hier belicht vanuit verschillende gezichtspunten en de intein het geheel niet aangetrokken tot een toekomstige baan gratie met het vervaardigen wordt nader uitgewerkt.
"achter de tekenplank". Bovendien ervoer men zo'n posi- Onderhoud, levensduur en kostenbesef komen op systetie als onderbetaald; de eis om goedkoop te construeren matische wijze onder de aandacht.
mag men niet uitbreiden naar een zo dun mogelijk loon- Aansluitend hierop moet warden gememoreerd dat de
zakje van de constructeur. Het "tekenen" - noodzakelijk studenten een inleiding krijgen in de "technische bedrijfsals onderdeel van het constructieonderwijs - werd als wei- voering". Zeer stimulerend werkt hierbij de bedrijfssimunig boeiend en weinig "universitair" ondervonden. Dit latie van een productieplanning met behulp van een "planonbehagen vereiste en vereist de voortdurende aandacht ningsspel". Een en ander heeft tot doel om de werktuigvan de docenten en in het bijzonder de Onderwijs- kundig ingenieur een goede aansluiting te geven aan de
commissie. Wij geven drie voorbeelden van activiteiten wereld van de bedrijfskundigen. In de jaren '60 was er een
die hebben plaats gevonden om het constructieonderwijs mogelijkheid om met het kandidaats-diploma Werktuigte verbeteren:
bouwkunde af te studeren via een "Bedrijfskundige vari- als complement van de oefenmiddagen in de constructie- ant binnen de afdeling Werktuigbouwkunde"; deze mogeleer werd in het tweede studiejaar het zogenaamde "WQ" - lijkheid verviel bij de oprichting van de zelfstandige afdepracticum opgenomen. Dit omvatte een groot aantal - ling Bedrijfskunde.
onderling geheel verschillende - opstellingen van mechanisch-werktuigkundige aard. Hiermede moesten experi- Studenten-aantallen
menten worden uitgevoerd met het doel de grondbegin- Karakteristiek voor de groei van de faculteit zijn de aantalselen van de werktuigkunde, in het bijzonder de dyna- len studenten over de periode 1957-1990. In een drietal
mica, grondig te leren "beleven";
grafieken wordt weergegeven:
- voor de wat hogerejaars studenten werden tekentafels 1. Het totaal aantal studenten per jaar;
opgesteld in de buurt van kleine ateliers waar prototypen 2. Het totaal aantal eerstejaars-W per jaar;
of stoffelijke modellen gemaakt konden worden; met de 3. Het totaal aantal afgestudeerden-W per jaar.
C.T.D. (Centrale Technische Dienst) werden afspraken
gemaakt om prototypen van nieuwe concepties op professionele wijze te vervaardigen in direct contact met de
betrokkenen. Hierdoor krijgt het constructie-onderwijs
een veel dynamischer karakter.
- onder de ludieke - in de loop van de tijd befaamd geworden - naam "Des Duivels Prentenboek" werd een boeiende serie constructieve wetenswaardigheden verzameld
60
65
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85
90
waarin valkuilen, waardevolle hints en fraaie constructies
in bonte - maar niettemin zeer geordende rij - elkaar afwis- Totaal aantal W-studenten per studiejaar.
selen.
In de loop van de tijd namen de ontwerpmogelijkheden
met behulp van CAD bijna exponentieel toe; dit geeft een
geheel nieuwe dimensie aan het constructieonderwijs. De
faculteit houdt deze ontwikkeling nauwgezet in het oog,
levert zijn bijdragen, en speelt er in de opleiding slagvaardig op in binnen de budgettaire mogelijkheden.
Voorbeelden van faculteitsbijdragen zijn de op de computer ontworpen onderdelen van een nieuwe robot en de
oplossing van een in de wereld van de klokkengieters eeu- Aantallen eerstejaars-studenten per studiejaar faculteit W.
wenoud probleem: de grote-terts kerkklok met zijn bijzondere toonstructuur.
160
Ondanks intensieve pogingen is het nog niet zover dat
140
voor een bepaalde constructie de meest geschikte materia120
len en hun oppervlaktebehandeling via een programma
100
van eisen aan een "databank" van een computer kunnen
80
warden ontleend. Het keuzeproces terzake steunt dan ook
60
voomamelijk op individuele ervaring die gevoed wordt
40
door een serie materiaalkunde cursussen op academisch
niveau.
85
60
65
70
75
BO
90
Naast de constructieleer in engere zin deed het "methodisch ontwerpen" zijn intrede; het ontwerpproces wordt Aantallen afgestudeerden per studiejaar faculteit W.
180--------------------~

176

WL. Esmeijer, J. van Vollenhoven

De grafieken spreken vrijwel voor zichzelf. De uitschieter
in het aantal afgestudeerden rand 1987 hangt samen met
vernieuwingen in de onderwijsorganisatie.
Vernieuwingen in de onderwijsorganisatie
Minstens eenmaal per jaar is het aangeboden curriculum
op ondergeschikte punten gewijzigd of aangepast als zulks
noodzakelijk bleek tijdens het reguliere overleg met de staf
en de studenten. Bij dit overleg behoorde een precieze formulering van "overgangsmaatregelen". Dit leidde er soms
toe dat de jaarlijkse studiegids op een bladzijde meer dan
twintig annotaties bevatte. Ook de zogenaamde "vrijstellingsregeling" in bepaalde vakken voor studenten met een
HTS-diploma vormde een stelsel van speciale voorschriften omdat HTS-en geen uniforme pragramma's voeren; de
ene school excelleert bijvoorbeeld meer in energietechnologie en de andere meer in productietechnologie.
Gewag dient te warden gemaakt van een grate onderwijsvernieuwing omstreeks 1967. Tot dat jaar was de basisIeerstof tot en met het kandidaatsexamen (nominaal 3 jaar
vanaf het begin van de studie) voor alle W-studenten
dezelfde, ongeacht de eindstudierichting. De voortschrijdende techniek op alle vakgebieden maakte het noodzakelijk om in het derde studiejaar een zekere "voorkeuze"
in te voeren, teneinde in dat jaar ruimte te scheppen voor
inleidingen tot het eindstudievak. Er werd voor gezorgd
dat de zwaarte van de verschiUende vakken nagenoeg
gelijk kon warden geacht. De verantwoordelijkheid ten
aanzien van de opleiding verschoof daarbij van de afdeling
als geheel naar de docenten en staf van de gekozen eindstudierichting. Zij beoordeelden of de gekozen vakken
voor het kandidaatsexamen een voldoende entree vormden voor de eindstudie; eventueel kon bijsturing plaats
vinden door aan studenten bijzondere taken op te leggen
voor het eerste deel van het ingenieursexamen. Het aldus
ontstane curiculum "met voorkeuze" werd zeven jaar
gehandhaafd dwars door de na '68 volgende woelige
jaren. Nimmer is gepoogd de inhoud van de nominaal
5-jarige opleiding te verminderen of daarvan het niveau te
verlagen. Aan de waarde van het diploma voor de latere
beraepsuitoefening werd niet getwijfeld. Wei was hier en
daar twijfel gerezen ten aanzien van de methodieken van
overdracht van kennis en vaardigheden en beoordeling
van de voortgang van de studie. Binnen de THE als geheel
was - onder auspicien van de afdeling Wijsbegeerte en
Maatschappijwetenschappen - een dienstverlenende
graep ontstaan, Onderwijsresearch, waarmee een aantal
graepen binnen de afdeling een intensief contact onderhielden. Gezamenlijk werd gewerkt aan een aantal prajecten op het gebied van onderwijs, waarvan twee zeker het
vermelden waard zijn. Er is een episode geweest waarin
het examineren via verschillende varianten van "meerkeuze-vragen" sterk in de belangstelling stand. Begeleid
door deskundigen op het gebied van onderwijsresearch
werd deze toetsmethode voor verschillende vakken nader
uitgewerkt. Dat deze wijze van examineren weer op de

achtergrond is geraakt, is niet gelegen in het feit dat het een
inferieure methodiek zou zijn - zoals wel eens wordt gesuggereerd - maar in het feit dat het componeren van vragen
die datgene toetsen wat de examinatoren aan vaardigheden getoetst willen zien uitermate tijdravend is vergeleken met de klassieke examinering; dit geldt zeker in een
tijd van snelle verandering. Het voordeel van een tijdbesparende en achteraf niet aan discussie onderhevige scoring weegt daar niet tegen op. De volgende ervaring was
heel interessant: Een groep van ongeveer 50 hogerejaars
studenten had een meerkeuze examen gedaan. Vooraf
hadden de examinatoren voor zichzelf vastgesteld waar de
grens voldoende-onvoldoende zou moeten liggen maar dit
niet vermeld. De graep studenten werd bij elkaar geraepen
en hun werd gezegd dat zij zelf als graep en bij meerderheid van stemmem de grens voldoende-onvoldoende
mochten vastleggen; deze grens zou door ons warden
gerespecteerd. Voorwaarde was dat zij hun grens met relevante argumenten in de graep moesten verdedigen. Het
resultaat was dat de grens duidelijk hoger uit kwam dan de
examinatoren vooraf hadden voorzien. Wellicht luidt de
verklaring van dit verrassende resultaat als volgt: het
merendeel van de studenten ziet er geen enkel voordeel in
dat het diploma devalueert. Als tweede voorbeeld noemen wij de groeiende vraag naar een onderwijsopzet die
aangepast zou zijn aan verschillen in studietempo van de
studenten, geschikt zou zijn voor ongeveer 200 studenten
tegelijk en die ook een grate variatie van tijdindeling en
studeermethoden van de studenten mogelijk zou maken
met bovendien frekwente- en betrauwbare terugkoppeling van het leerresultaat. Een belangrijke randvoorwaarde was de beperkte beschikbaarheid van de staf. Na
uitgebreide voorbereiding werd voor het vak "technische
mechanica" in het eerste semester een onderwijsomgeving
gerealiseerd, waarvan de opzet ontleend was aan enige
cursussen van het gerenommeerde M.I. T. uit de Verenigde
Staten en die in belangrijke mate aan bovenstaande voorwaarden voldeed. Een soortgelijke opzet kreeg ook het
Onderwijspakket Analyse (OPA) in het tweede studiejaar; in dit pakket waren een aantal vakken geintegreerd.
Dit zogenaamde Self-Paced-Study systeem heeft enkele
jaren succesvol gefunctioneerd. Desondanks is het bij
Iatere onderwijsherzieningen verlaten: een systeem als het
onderhavige past organisatorisch niet in het klassieke concept van colleges, afgewisseld met oefeningen dat het
merendeel van de afdeling wilde handhaven.
De tweede grate onderwijsvernieuwing ontstond in 1974.
Met steun van de groep Onderwijsresearch werden eerst
de te bereiken oogmerken in zogenaamde eindtermen
geformuleerd. Het overleg tussen onderwijskundigen van
Onderwijsresearch en onderwijsgevenden van de afdeling
Werktuigbouwkunde had bijzondere aspecten: de deelnemers moesten in de loop van de discussies elkaars taal
leren verstaan; het dwong de afdeling tot intense bezinning. Een en ander had tot gevolg dat de afdelingsgemeenschap als geheel een vernieuwend taakbewustzijn
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onderging: het bruiste van nieuwe ideeen. De mogelijkheid om deze te uiten werd geboden door de inrichting van
een zaaltje met "muurkranten" waarop eenieder aantekeningen of opmerkingen kon maken; dit resulteerde in vellen vol spontane, serieuze en soms ludieke ideeen. Deze
werden verwerkt door een nieuw-benoemde onderwijscommissie; door bulletins werd de afdeling op de hoogte
gehouden van de vorderingen. Uiteindelijk werd het
geheel vernieuwde curriculum door de toenmalige afdelingsraad goedgekeurd. Vanwege de kleur van de omslag
van het relevante rapport werd het nieuwe studieprogramma onder de naam "het rode boekje" per 1 September 197 5 ingevoerd.
In deze periode vond tevens een reorganisatie van de afdeling plaats. Voor het oplossen van problemen van structurele aard werd de hulp ingeroepen van een extern organisatiebureau terwijl problemen die op het persoonlijke vlak
lagen, op discrete wijze door de APOC - de personeelsvertrouwenscommissie - werden behandeld. Ten einde
inzicht te krijgen in de onderwijsbelasting per personeelslid en per vakgroep werd onder meer gebruik gemaakt van
een stochastische tijdbestedingsmeting (met behulp van
"het piepertje"). Vervolgens werd een complex en tijdrovend algorithme geconcipieerd dat moest leiden tot een
billijke onderwijsbelasting voor ieder; het leidde tot veel
kritiek en werd korte tijd later vervangen door een veel
globaler model.
In 1981 werd - ondanks felle bezwaarschriften - de nominaal vier-jarige opleiding door hogerhand opgelegd; daarbij moest het niveau gehandhaafd blijven en diende de student minstens 1680 uur per jaar studeren. De THE ging
over tot de invoering van het trimester-systeem in plaats
van het vroegere semester-systeem; er kon zo flexibeler
warden ingespeeld op deze eisen. Veel werk moest warden
verzet om deze totaal andere opzet te verwezenlijken met
behoud van de kwaliteit van het onderwijs. Alle diktaten
en instructies en oefeningen bijvoorbeeld moesten warden
omgewerkt; voor tentamens en examens moesten aangepaste regelingen komen die recht deden aan allerlei bijzondere omstandigheden.
Op 1 september 1982 trad de eerste lichting studenten
"nieuwe stijl" aan; na vier jaar studeerden de eersten hiervan af. Degenen die studievertraging in de studie oude stijl
hadden opgelopen werden in de gelegenheid gesteld om
tot augustus 1988 nog het oude diploma te behalen. De tijd
zal verder moeten voortschrijden om te zien hoe het de
universitair gevormde werktuigbouwkundig ingenieursnieuwe stijl in hun loopbaan zal vergaan, in het bijzonder
nu de HTS-en nieuwe stijl hun opleiding eveneens regelmatig aanpassen aan de eisen van de tijd.
Onderzoek
De combinatie onderwijs en onderzoek werd en wordt
door de faculteit gezien als een twee-eenheid. De argumenten die voor deze twee-eenheid in de universiteiten
pleiten zijn zo vaak en zo indringeJ.?.d gepresenteerd dat wij
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er van afzien nogmaals een beschouwing terzake te geven;
de faculteit in al haar geledingen tracht het ideaal door een
welgekozen scala van activiteiten na te streven. In de jaren
zestig kreeg het onderzoek in de afdeling een eerste structuur. Ten aanzien van onderzoekgebieden moet elke
faculteit een keuze maken. De veelheid van uitermate
belangrijke en vruchtbare gebieden is zo groot dat een
terechte signalering van het eminente belang van een
gebied niet impliceert dat het daarom in de faculteit
bewerkt moet warden. Factoren die een rol speelden,
waren: aanwezige deskundigheid, opbouw van de afdeling, financiele middelen, aanwezigheid van een landelijk
hiaat, mogelijkheid tot oefenen voor gevorderde studenten. Evoluerende inzichten en nieuwe ontwikkelingen
leidden in de loop van de tijd tot verschuivingen en aanpassingen. Soms waren het ontwikkelingen die overal in de
lucht zaten (bijvoorbeeld gebruik van de computer als
gereedschap), maar soms ook ontstonden controversiele
standpunten binnen de faculteit met betrekking tot de filosofie van onderwijs en onderzoek of met betrekking tot het
beleid en zijn consequenties. Tekenend voor de verhoudingen was het dat de uitwisseling van argumenten vrijwel
altijd in goede sfeer plaats vond. Zander volledig te zijn
geven wij van drie typen evoluties een korte karakteristiek
en een voorbeeld:
1. veranderde inzichten binnen de faculteit zonder dat
krachten van buiten een rol spelen (vermoeiingsonderzoek);
2. veranderde omstandigheden die voor een belangrijk
deel buiten de faculteit te vinden zijn (kernreactor).
3. spontane ontwikkelingen die klein en ongecordineerd
beginnen en uitgroeien tot succesvolle onderzoekgebieden (biomedische techniek).

Ad. 1 Het vermoeiingsonderzoek
De bewerking van het gebied is gestart in 1958 als een
afdelingsonderzoeksactiviteit waarin metaalkunde, technische mechanica en werktuigkundige constructie zouden
participeren. De groep technici en wetenschappers die
hierbij een volledige dagtaak hadden, gingen een onderdeel vormen van de vakgroep technische mechanica. Een
laboratorium werd uitgerust met het doel constructies en
constructie-onderdelen of simulaties hiervan te beproeven. Als voorbeeld kan warden genoemd het veelomvattende onderzoek aan gelaste buisverbindingen van hoogwaardig staal zoals toegepast in moderne staalconstructies. In de loop van de jaren zestig ontstond in de groep
mechanica het inzicht dat het vermoeiingsonderzoek niet
een optimale leersituatie genoemd kan worden voor studenten. Immers, door de extreem lange experimenteertijd
voor elk meetpunt is voor hen de voortgang van het onderzoek een zaak van te lange adem. Daarbij kwam dat de
onderzoekingen in een belangrijk gedeelte van de groep
meer gericht werden op computertoepassingen dan op
experimentele technieken. In 1972 werd vermoeiing, na
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onderling overleg, onderdeel van een constructieve vakgroep.

voor heeft, zijn werktuigkundige uitdagingen in de sfeer
van de gezandheidszorg legio; in die vroege jaren moesten
zij toevallig onder de aandacht komen van de technici. Een
der eerste opmerkelijke constructies was het zogenaamde
decubitus bed dat bedoeld was het probleem van het doorliggen van langdurig bedlegerige patienten op te lossen.
Het werd door een medewerker ontworpen om het lijden
van een familielid te verlichten. In de vakgroep Kleine
Werktuigen werden later op meer systematische wijze
onderzoekingen verricht en constructies ontwarpen; een
voorbeeld is het werk met betrekking tot problemen bij de
wervelkolom. In de vakgroep Werkplaatstechniek kon, op
grond van de aanwezige deskundigheid in de fysica en de
werkplaatstechniek, een vruchtbare start worden gemaakt
met een hart-longmachine. In de vakgroep Technische
Mechanica ontstond belangstelling voor het krachtenspel
in het menselijke skelet door de bijsta:r;id die zowel experimenteel als thearetisch werd verleend aan het promotiewerk van een chirurg (die later hoogleraar in de orthopedie werd). Een ontwikkeling die zo intens verweven is met
een geheel andere dicipline als de medische wetenschap,
kan uiteraard niet zonder deskundigheid uit dat andere
veld. In een vroeg stadium werden wegen gezocht en
gevonden om interdiciplinair samen te werken. Contacten
met andere afdelingen - waar soortgelijke ontwikkelingen
plaatsvonden - werden gelegd en geformaliseerd. Werkgroepen werden in het leven geroepen en buitengewoon
hoogleraren, afkomstig van medische faculteiten, werden
aan de THE verbonden.
Dat het onderzoek vruchten afwierp, is onder meer af te
leiden uit het feit dat enige medewerkers en afgestudeerden uit de faculteit tot hoogleraar werden benoemd aan de
medische faculteiten van Rotterdam, Nijmegen, Maastricht en Amsterdam. Het onderzoek op het onderhavige
gebied is sinds enige jaren geconcentreerd in de vakgroep
Fundamentele werktuigkunde en richt zich op de werktuigkundige aspecten van:
- vitale organen, met als voorbeelden het hart en het stromingsgedrag in grate vaten;
- spier-skeletstelsel, met als voorbeelden het kniegewricht
en de rug.
De bestudering van "werktuigen en canstructies in
levende organismen" levert behalve bijdragen aan de
medische techniek ook inzichten en werkwijzen die hun
nut afwerpen voor de conventionele werktuigkunde. Het
gebied heeft thans een zodanige importantie gekregen dat
in september 1984 de variant W van de vrije studierichting
Biomedische- en Gezondheidstechniek aan de THE van
start is gegaan die de naam Werktuigkundige Medische
Technologie draagt.

Ad. 2 De warmtetechniek en reactorbouw
Rond 1960 zijn op vele plaatsen ter wereld kernenergiecentrales gebouwd. Deze werden toen immers gezien als
de toekomstige energiebron. Mede op grond hiervan werd
reeds bij de eerste formatie van de afdeling Werktuigbouwkunde een hoogleraar voor warmtetechniek en reactorbouw aangetrokken met het doel om een bijdrage te
leveren aan de opleiding van jonge ingenieurs op het
gebied van zowel geavanceerde warmtewisselaars als reactoren. Beide aspecten kregen een plaats in het onderzoek.
Super-kookverschijnselen werden bijvoorbeeld bestudeerd aan een 19 m hage zeer geavanceerde en uitgebreid
gei:nstrumenteerde apstelling ("Pallas") die thans (1990)
nog in gebruik is voor eindstudies en promoties. De grote
complexiteit van de dynamische verschijnselen in de
optredende fysische processen en de daarmee gepaard
gaande ongewisheid in de te gebruiken schaalregels
maakte het niet raadzaam om op kleinere schaal te werken.
In een speciaal gebouw achter het gebouw voor W &S werd
een kleine atoomreactor met een laag energieniveau ( 10
kW) geprojecteerd; de Athene (Atoomreactor THENEderland) werd opgeleverd in 1968 en werd voor het
eerst kritisch in februari 1969. Het was de bedoeling om
systeem-reactor-dynamica te bedrijven met een multidiciplinaire bezetting uit de afdelingen Natuurkunde,
Elektrotechniek en Werktuigbouwkunde onder de overkoepelende titel "systeem-veiligheid". Stralingsbescherming was daarbij een punt dat de aandacht kreeg. Intussen
was de openbare mening langzaam maar zeker veranderd:
kernenergie werd niet meer beschouwd als de enige energieoplossing voor de taekomst en stuitte om verschillende
redenen op grate weerstand. Daarbij moet worden
gevoegd dat het geheel van noodzakelijke bemanning voor
het uitvoeren van de complexe experimenten en de daartoe benodigde kostbare instrumentatie een zeer grote aanslag deed op het budget van de afdeling, ondanks de aanvulling vanuit andere bronnen. Niettegenstaande vele
publicaties en het frequente nationale en internationale
wetenschappelijk verkeer kwam er een einde aan de
Athene. Na veel averleg, tot op zeer hoog politiek niveau,
werd de kernreactor in 1973 definitief buiten werking
gesteld De "edele delen" van de reactor werden overgebracht naar Delft; vaar de THE resteerde het probleem
van de ontmanteling met de bijbehorende kosten. Na de
kernenergie-periode werd, naast het onderzoek aan meerfasenstromingen, veel aandacht gegeven aan "blijvende
energiebronnen" zoals zonne-energie en zijn toepassingen.
Presentatie van onderzoek en ontwikkeling
In afdelingen met een zwaartepunt in de constructie is de
Ad. 3 De biomedische techniek
wijze van presenteren van iemands werk in vele gevallen
Het begon in de beginjaren '60 op spontane wijze in een geheel anders dan in andere afdelingen. Doel van de techenkele constructieve vakgroep. Wanneer iemand er oog nische prestatie is vaak een bijdrage te leveren tot de stoffe-
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Bij meerlagenspuitgieten warden meerdere polymeren in een produkt gekombineerd. Voor komplexe geometrieen is modelering
noodzakelijk. Allereerst wordt onderzocht hoe polymeersmelten
in een eenvoudige isotherme stroming tussen twee plunjers deformeren.
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Onderdeel van een automatisch !asapparaat voor het !assen van
remcilindersteunen voor vrachtwagens. (Eigen ontwikkeling).

Onderzoek aan het fijn verspanen van een nauwkeurig cilindrisch
oppervlak.

Waar menselijke intuitie en ervaring te kart schieten kan numeriek optima!iseren van konstrukties leiden tot on verwachte oplossingen. Computertoepassingen bij het ontwerpen bieden uitstekende mogelijkheden voor visualisering, analyse en synthese.
Foto's: het ontwerp van een grote-tertscarillonklok is een sprekend voorbeeld.

De groep 'Constructies en Mechanisme' ontwierp een apparaat
voor nauwkeurige slijtagemetingen ten behoeve van de tribotechniekgroep.
Op ingenieuze wijze is er voor gezorgd dat de inwendige wrijvingskrachten geheel warden gecompenseerd over de gehele slag
van ea. 3 mm.
<J Onderzoek op het gebied van het besturen van industriele sys-

temen. De hier ontwikkelde ontwerpmethode benadrukt het
gebruik van een functioneel model van een systeem en maakt het
mogelijk dat model te simuleren en te gebruiken als basis voor
besturingsarchitectuur.
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Laser-Doppler Anemometrie in een verbrandingsmotor voor het
onderzoek van de luchtbeweging in een werkende cilinder.

Een van de twee slagvleugels van een zgn. wrikvoortstuwer met
hoog rendement.
Samenwerkingsverband met RUG en TUD.

Zonne-energie kan oak in Nederland belangrijk gaan bijdragen
aan de energievoorziening. Dat blijkt uit de metingen die gedurende tienjaren (1976-1986) zijn gedaan aan de zonnewarmteinstallatie in dit huis.
In deze periode kwamen praktisch alle Nederlandse weersomstandigheden voor.

Onderzoek naar de stijfheden en dynamische aspecten van wielophangingen in het laboratorium voor voertuigen- en motorentechnologie.

Een tiental voorbeelden van onderzoek- en ontwerpaktiviteiten van de faculteit W.

Werktuigbouwkunde
lijke uitvoering van een idee in de vorrn van een constructie (machine, brug, gebouw) of een bijdrage te leveren die
leidt tot een octrooi. Een proefschrift schrijven ligt dan niet
voor de hand; het onderwerp moet er zich - min of meer
toevallig - voor lenen. Toch is de laatste j aren het bewerken
van een dissertatie meer en meer in zwang gekomen, hoewel het nog steeds geen regel is voor werktuigkundigen die
daartoe zowel gekwalificeerd als capabel zijn.
De veranderde promotiecultuur zij door enkele cijfers verhelderd: in het midden van de jaren zestig waren er in de
afdeling gemiddeld twee promoties per jaar, in het jaar
1988 waren er in de faculteit tien pramoties. Een reden
voor deze toename is gelegen in het feit dat de presentatie
van resultaten in de werktuigbouwkunde zich meer gaat
schikken naar de opvattingen in de natuurwetenschappen.
Er mag echter ook niet verheeld warden dat het recent
door de regering voorgeschreven rangenstelsel, waarbij de
hoofddocentplaatsen in principe slechts voorbehouden
zijn aan gepromoveerden, bij velen tot een gevoel van
grate onbillijkheid heeft geleid.
Het is ondoenlijk om alle activiteiten in de faculteit te
memoreren en recht te doen. De foto's met korte toelichting op pag. 179 en 180 zijn bedoeld om een indruk te
geven van de aard van het werk dat in de laboratoria en de
ontwerplocaties door zo velen met grate creativiteit, deskundigheid en doorzettingsvermogen is verricht.
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dag en een gedeelte van de introductiedagen voor aankomende studenten. Door de grate toename van het aantal
studenten en de vraag van ouderejaars-studenten en eindstudiedocenten naar meer specifiek gerichte excursies en
colloquia, ontstonden in de vakgroepen disputen met een
meer specialistisch karakter. De Werktuigkundige Medische Technologie heeft sinds kort zijn studievereniging
Prothagoras: "De mens is de maat van alle dingen".
Een jaarlijks terugkerend evenement is Stevin's constructiewedstrijd voor de jongste lichting studenten. Alle studenten warden ingedeeld in ploegen van acht tot tien personen. Elke ploeg moet, geheel naar eigen inzicht uit een
ter beschikking gesteld pakket met bouten, moeren, dun
hoekstaal en strip, een constructie bouwen die voldoet aan
een aantal voorgeschreven eisen, waaronder draagkracht.
In oktober ondergaan deze constructies onder grate
belangstelling een bezwijkproef boven de Dommel, waarbij de ontwerpers zelf moeten dienen als gewichtsbelasting. De sterkste uitvoering wint; slechts in zeldzame
gevallen raakt men niet te water!

De werktuigkundige studieverenigingen
- Voor de wind ! Met veel geestdrift begon de eerste generatie THE-Werktuigbouwkunde studenten aan de studie; tegelijkertijd
begon men met evenveel enthousiasme te bouwen aan de
studievereniging Simon Stevin, waarbij men zich spiegelde
aan de Delftse Leeghwater-vereniging voor W-studenten.
Een goede studievereniging is niet alleen voor de studenten, maar ook voor de vakgroepen en de gehele faculteit
van grate waarde.
Reeds vanaf het begin hebben de studenten de voorbereiding en organisatie van vaktechnisch boeiende excursies
verzorgd, aanvankelijk binnen Nederland maar later ook
elders in Europa, de Verenigde Staten en Japan. Bij deze
excursies was, en is, de uitmuntende sfeer onder de deelnemers en begeleiders spreekwoordelijk. Lang voor de
"democratiseringsgolf in de jaren '70" werd regelmatig en
intensief contact onderhouden met het bestuur van de
afdeling en in het bijzonder met de onderwijscommissie.
Menige delicate kwestie op het gebied van de studie of de
onderlinge verhoudingen werd, mede door verstandig
beleid van de studievereniging, tot een aanvaardbare
oplossing gebracht. Daarnaast verlevendigt Simon Stevin
de studie door het organiseren van lezingen en filmdagen.
Bovendien verzorgt de vereniging de organisatie van vele
activiteiten zoals de Ouderbezoekdag, de Abiturienten-

Voorbeeld van een bezwijkproef boven De Dommel.

Het tweemaandelijks huisorgaan Simon Ster dat inmiddels al weer 22 jaar geproduceerd wordt, geniet een grote
belangstelling. Indertijd gestart met 4 a 6 bladzijden
mededelingen is het nu uitgegroeid tot ea. 40 bladzijden
met een keur van artikelen op het gebied van de studie en
rapportages van excursies. Niet de gehele studie is ernst,
gelukkig. Voor het nodige vertier wordt ook gezorgd. Zo
zijn er bijvoorbeeld zeilwagenwedstrijden in de Peel of op
het eb-strand aan de Belgische kust en de zogenaamde
Simon-barrels, waaronder die van Sinterklaas waarbij
enige welgekozen medewerkers in het ludieke zonnetje
worden gezet.
Naast de studieverenigingen dient gewag gemaakt te warden van de werkgroep Werktuigbouwkunde en Samenleving (WenS). Deze bestaat uit studenten die hun werktuigkundige kennis ter beschikking stellen van mensen die met
een technisch probleem zitten waar ze elders niet mee
terecht kunnen. Ook helpen zij met het oplossen van pro-
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blemen in ontwikkelingslanden. Sams is het mogelijk de
opdracht in het onderwijs in te passen waarmee dan studiepunten verdiend kunnen warden.
Afgestudeerden van de faculteit hebben in 1984 de Vereniging van Werktuigkundig Ingenieurs Eindhoven ( afgekort WIE) opgericht. Zij beogen de band met de Alma
Mater te behouden en op diverse manieren ervaringen uit
de praktijk naar de faculteit terug te koppelen, zoals bijvoorbeeld met een Terugkom-dag in juli 1990.

De toekomst
- Een vaste koers -

De richting waarin de faculteit Werktuigbouwkunde zich
beweegt, vloeit voort uit een aantal aspecten die in de
voorafgaande paragrafen reeds aan de orde kwamen. Zij
hebben enerzijds betrekking op de snelle veranderingen
binnen het vakgebied en anderzijds op randvoorwaarden
die van buiten af warden opgelegd. Kort samengevat:
- de "verwetenschappelijking" van de werktuigbouwkunde schrijdt snel voort. Oak staan we aan het begin van
een verstrekkende omwenteling met betrekking tot het
gebruik van Computer Aided Engineering bij ontwerpen
en vervaardigen;
- de invoering van de zogeheten twee-fasen structuur en
een nieuw rangenstelsel voor wetenschappelijk personeel
heeft tot gevolg dat het pramoveren binnen de faculteit tot
een natuurlijke zaak dient te warden. De ontsluiting - vaak
in samenwerking met de industrie - van nieuwe of meer
fundamentele disciplines naar de werktuigkundige toepassing kan goed aansluiten bij deze ontwikkeling;
- de studentenaantallen zijn in de tweede helft van de jaren
tachtig drastisch gegraeid, terwijl de omvang van het aan
de faculteit verbonden personeel in vaste dienst is gedaald,
evenals de door de overheid verschafte middelen om
apparatuur aan te schaffen.

In de nieuwe structuur is het aantal vakgroepen teruggebracht tot drie:
- Werktuigbouwkundig Ontwerpen en Construeren. De
activiteiten binnen deze vakgraep hebben als kenmerkende overkoepeling het ontwerpen van producten, werktuigen of inrichtingen met een hoge functionele specificatie, alsmede de daartoe benodigde technologie-ontwikkeling.
- Fundamentele Werktuigkunde. Het accent in deze vakgraep ligt op numerieke en experimentele technieken ten
behoeve van modelvorrning, identificatie en optimalisering van het gedrag van constructies. Als kenmerk geldt de
interactie tussen de verschillende gebieden uit de grandslagen van de werktuigkunde.
- Praductietechnologie en -automatisering. Het zwaartepunt in deze vakgraep ligt op het gelntegreerd inschakelen
van pracessen en praductierniddelen bij het vervaardigen
van praducten, alsmede op simulatie en besturing van praductiepracessen en -systemen. Realisatie van de daadwerkelijke koppeling tussen CAD en CAM is hierbij essentieel. Als kenmerk kan de term "dunbemande fabricage"
gebruikt warden.
Teneinde de interactie tussen de vakgraepen op het gebied
van onderwijs en onderzoek te bevorderen heeft de faculteit gekozen voor twee zogeheten vakgroep-overschrijdende voltijdsleerstoelen. De voltijdsleerstoelen moeten
voldoende breed de voor het komende decennium relevante gebieden van de werktuigbouwkunde bestrijken.
Teneinde de flexibiliteit te vergraten is in de naamgeving
zoveel mogelijk een methode-gericht accent aangebracht.
Dit heeft geleid tot de volgende voltijdsleerstoelen in de
nieuwe structuur:

In de afgelopen paar jaren is gewerkt aan een vrij ingrijpende verandering van de structuur van de faculteit voor
de jaren negentig. Hiermede zal, naar wordt verwacht,
beter kunnen warden ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen. In de nieuwe structuur zal het aantal door de universiteit te honoreren hoogleraarsplaatsen (gedwongen) moeten afnemen tot rand zestien en zal het aantal universitaire
hoofddocenten circa 22 bedragen.

- ontwerpen van industriele producten, in het bijzonder
ten behoeve van vervoer en transport;
- aandrijf- en tribotechniek;
- apparaten voor de pracesindustrie;
- werktuigkundige energietechnologie;
- technische materiaalkunde;
- werktuigkundige polymeertechnologie;
- continuumsmechanica;
- dynarnische systemen;
- werktuigkundige regeltechniek;
- productierniddelen;
- bewerkingstechnologie;
- automatisering van de praductie;
- precision engineering.

Door de faculteit is besloten om het aantal zogenaamde
voltijdsleerstoelen terug te brengen tot dertien; tegelijk
zal, teneinde de interactie met het bedrijfsleven en de grate
onderzoekcentra te stimuleren, naast elke voltijdsleerstoel
een door de universiteit betaalde deeltijdsleerstoel warden
gecreeerd. Daarnaast zal het instellen van de door het
bedrijfsleven en grate onderzoekcentra te betalen zogeheten bijzondere deeltijdsleerstoelen warden bevorderd.

In de nieuwe structuur zal er een relatieve verschuiving
plaats vinden van niet-wetenschappelijk personeel naar
wetenschappelijk personeel met ongeveer 10 pracent. Dit
heeft een tweeledig gevolg: enerzijds zal de faculteit
omvangrijke experimenten en applicatie meer dan tot dusver moeten overhevelen naar bedrijven en industriele
onderzoekscentra, anderzijds zal door toemime van het
pramoveren in interactie met het bedrijfsleven, de faculteit
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meer als klankbord van dit bedrijfsleven gaan functioneren. Het accent zal dan meer gaan liggen op het stimuleren
van wetenschappelijke aspecten in de industrie.
De faculteit Werktuigbouwkunde verzorgt reeds geruime
tijd cursussen in het kader van education permanente voor
afgestudeerde TU-ingenieurs. Daamaast onderkent de
faculteit het bijzondere belang van de tweede fase-ontwerpersopleidingen aan de TUE en neemt tesamen met de
andere faculteiten van harte deel aan dit - door het Instituut voor Vervolg-Opleidingen (IYO) opgezette en gecoordineerde - onderwijs. De "Graduate School W" kent op
dit moment de volgende twee ontwerpersopleidingen:
- Computational and Experimental Foundations of Engineering;
- computergesteund ontwerpen en fabriceren van discrete
producten.
In de eerste opleiding ligt het accent meer op de fundamenten van de ingenieurswetenschappen, terwijl de
tweede opleiding meer constructie- en productiegericht is.
Met beide opleidingen wordt het gehele gebied van de
facuiteit, aismede de interactie met andere facuiteiten
goed gedekt.
In deze paragraaf zijn enige ideologische en formele contouren van de toekomst weergegeven zoals zij ons door het
faculteitsbestuur zijn geschetst. Terugziende in vogelvlucht op de 35-jarige ontwikkeling van de faculteit en
vooruitblikkend op de toekomst hopen en verwachten wij
dat de begrippen creativiteit, ambachtelijkheid, wetenschappelijke analyse en stoffelijke realisatie een harmonische uitwerking blijven behouden in ons veelzijdige vakgebied!
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Geestelijke verzorging

H. de Bree

Evenals bij andere universteiten kreeg ook de geestelijke verzorging van de studenten aandacht.
Reeds in 1957 werd pater ir. J.J. Bouwman aangesteld als studentenpastor; hij zou deze functie vervullen tot 1969. Onder zijn pastoraat kwam de studentenparochie De Verrijzenis tot stand.
In 1957 bestond ook al een convent van studentenpredikanten bestaande uit dr. A.F. Besselaar, gereformeerd predikant, dr. J.P. Boendermaker, Evangeiisch Luthers predikant, dr. A.G. van Giise,
Doopsgezind predikant, dr. H.J. de Kievid, Remonstrants predikant en dr. E. Sneller, hervormd predikant. De studentenpredikanten hebben in latere
jaren - in wisselende samenstelling overigens - een
hechte samenwerking op oecumenische grondslag
gezocht en gevonden met de roomskatholieke studentenpastores. De stichting van de Eindhovense
Studentenkerk (E.S.K.) vormde het sluitstuk van de
samenwerking tussen de diverse achtergrondkerken.
Anno 1990 zijn er 4 studentenpastores werkzaam,
twee vanuit de studentenparochie, een vanuit de
Hervormde kerk en een vanuit de Gereformeerde
kerk. De studentenkapel is gelegen op de hoek van
de Kanaalstraat en de Nachtegaallaan in het centrum van de stad.
Het Humanistisch Verbond benoemde een raadsman en het Nederlands- Israelitische kerkgenootschap stelde in 1964 een studentenrabbijn aan voor
de joodse studenten aan de universiteiten en hogescholen in Nederland.
Het bestuur van de instelling heeft vanaf de oprichting de personen die met de geestelijke verzorging
belast waren facilitaire bijstand verleend. Zo kregen
de studentenpastores en de humanistische raadslieden ruimten in de TUE-gebouwen voor het houden
van spreekuren en werd ook administratieve ondersteuning geboden.
In het Studentencentrum wordt de ESK bovendien
onderdak geboden in 'Carrefour', een ontmoetingsplaats van ESK-commissien. Het Eindhovens
Hogeschoolfonds (later UFE) levert jaarlijks een
financiele bijdrage aan het werk van de studenten

pastores en de humanistische raadslieden.
Thans, bij het 7 e lustrum van· de universiteit kan
gezegd worden dat de kerkelijke en humanistische
functionarissen niet meer weg te denken zijn in de
universitaire gemeenschap. Allerwegen wordt
erkend dat zij een vaste plaats onder welzijnszorgers
hebben. Het is daarbij vermeldenswaard dat het
werkterrein inmiddels verbreed is naar studerenden
van andere instituten van hoger onderwijs in Eindhoven.
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De Faculteit
ELEKTROTECHNIEK
C.E. Mulders, J. G. Niesten

Het begin, opstelling van een
onderwijsprogramma
Bij de eerste hoogleraren van de THE die op 15 november
1956 werden beedigd, behoorde het drietal dat belast was
met de start van de afdeling der Elektrotechniek. Naast de
eerste voorzitter van deze afdeling, prof. dr.ir. J .L.H. Jonker, behoorden hiertoe prof.dr.ir. J. G. Niesten en prof.dr.
C. Zwikker. Jonker kwam van het Natuurkundig Laboratorium van Philips en was buitengewoon hoogleraar aan
de afdeling Elektrotechniek van de TH Delft. Niesten
behoorde tot de groep hoogleraren die in Bandoeng in
Indonesie aan de Technische Hogeschool gewerkt had en
was voordien Cheflaboratorium bij de NV HEEMAF (nu
onderdeel van de NV HOLEC).
De natuurkundige Zwikker was overgekomen van de TH
in Delft, waar hij vele jaren in de afdeling der Technische
Natuurkunde had gedoceerd. In Eindhoven werd hij voorzitter van de afdeling der Algemene Wetenschappen en
tevens hoogleraar in de afdeling der Elektrotechniek, waar
hij de materiaalkunde voor zijn rekening zou nemen.
Spoedig hierna zou ook dr.ir. A.A.Th.M. van Trier, eveneens van het Natuurkundig Laboratorium van Philips,
voorlopig als adviseur aan dit groepje toegevoegd worden.
Hij zou de theoretische elektrotechniek gaan verzorgen.
Als extern adviseur, in het bijzonder wat het vakgebied
van de meet- en regeltechniek in mime zin betrof, werd
prof.dr.ir. C.J.D.M. Verhagen van de TH Delft benoemd.
Zij vestigden zich voorlopig in huize Voorbeek, Aalsterweg 391. Hoewel deze groep een geheel nieuwe afdeling
van de grond af zou moeten opbouwen, waren hun inzichten omtrent de inrichting daarvan niet los te denken van de
traditie van de bestaande elektrotechnische afdeling van
de TH Delft. Toen Eindhoven begon, had Delft al met al
reeds een tienduizend ingenieurs opgeleid.
Enige bescheidenheid van deze kant was dus op zijn
plaats. Men streefde er hier naar een "nieuwe" en zo
mogelijk "betere" TH op te richten, hoewel Delftenaren
niet nalieten op te merken, dat een "goede tweede" reeds
een hele prestatie zou zijn.
De Delftse TH, in het bijzonder de afdeling der Elektrotechniek, zou dus enerzijds een voorbeeldfunctie kunnen
vervullen, maar tevens een model vormen waartegen men
zich in sommige opzichten zou kunnen afzetten. Hoe dan

ook, het oprichten van een geheel nieuwe afdeling was een
unieke gelegenheid om onderwijskundige veranderingen
in te voeren, die in een bestaand instituut moeilijk te verwezenlijken zouden zijn. Het getij was ook gunstig omdat
de elektrotechniek een snelle groei in omvang en in verscheidenheid van richtingen vertoonde en dus een grote
toekomst tegemoet leek te gaan. Niet voor niets was de
elektrotechniek samen met werktuigbouwkunde en chemische technologie aangewezen als een van de richtingen
waaraan in het kader van de industriele ontplooiing van
Nederland de grootste behoefte bestond.
In feite lag er reeds in den beginne een studieprogramma,
dat was opgezet door prof. dr. ir. W.Th. Bahler (TH Delft)
en dr. ir. F. Tollenaar, chef van de technische afdeling van
de NV HEEMAF, als representanten van respectievelijk
de zogenaamde zwakstroom- en sterkstroom-richting van
de elektrotechniek. Dit programma droeg uiteraard een
duidelijk Delfts stempel.
Het "trio van het eerste uur" heeft, na kennisneming van
dit programma, op grond van de in dit opzicht door de
minister gegeven vrijheid, gemeend met behoud van de eis
van kwaliteit, toch enkele wijzigingen aan te moeten brengen. Zij hebben zich daartoe ieder voor zich in staat geacht
op grond van ervaringen in het bedrijfsleven en/ of het
onderwijs. De elektrotechniek had zich aan de TH Delft in
eerste instantie ontwikkeld in de richting van het Duitse
voorbeeld van de afdelingen voor "Maschinenbau und
Elektrotechnik", waarbij elektrotechniek en werktuigbouwkunde gekoppeld waren en de constructie van
(grote) elektrische machines een centrale plaats innam.
Die koppeling werd op een zeker moment verbroken;
daarmee kwam tevens naast de overheersende "sterkstroomtechniek" ook geleidelijk een "zwakstroomtechniek" tot ontwikkeling, in de vorm van telefoon, telegraaf,
radio enzovoorts. Het onderscheid tussen deze twee vakgebieden werd echter geleidelijk aan vager, toen er ook
radiozenders van honderden kilowatts kwamen en daartegenover elektromotoren van heel klein formaat. Men realiseerde zich dat het onderscheid tussen deze beide richtingen veel beter kon worden uitgedrukt met de namen
"energietechniek" en "communicatie-" of "transmissietechniek". De benamingen "sterkstroom" en "zwakstroom" werden daarna officieel in de ban gedaan.
Bovendien was men, zeker in Eindhoven, van mening dat
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zo'n scheiding in twee richtingen binnen de studie bepaald
ongewenst was ( synergie). Ook in het onderwijs moest
niet te snel een splitsing van de studenten tussen deze vakgebieden worden gemaakt, zodat zinvolle combinaties uit
beide richtingen in het verdere verloop van de studie
mogelijk werden. Men kwam ertoe bij het opstellen van
het onderwijsprogramma een aantal regels te hanteren,
zoals hierna wordt beschreven.
De propaedeuse (het eerste jaar) werd voor een groot
gedeelte aan de basisvakken wiskunde en natuurkunde
besteed met aandacht voor mechanica, werktuigbouwkunde en materiaalkunde. De klacht van vroeger was dat
toekomstige elektrotechnici in hun eerste studiejaar vrijwel niets over dat vak hoorden, hetgeen voor de motivatie
van de vakkeuze ongunstig kan uitwerken. Hieraan probeerde men tegemoet te komen door bij het vak natuurkunde reeds in het eerste semester elektriciteit en magnetisme te behandelen, zodat al in het tweede semester over
elektrische netwerken kon worden gedoceerd. Het aantal
elektrotechnische vakken kon daarna snel uitgebreid worden.
Wat de keuze en de aard van de elektrotechnische vakken
betreft die gedoceerd zouden worden, was het duidelijk
dat voor een aantal daarvan geen ingrijpende veranderingen hoefden te worden ingevoerd. Dit gold bijvoorbeeld
voor de zogenaamde theoretische elektrotechniek, een
vakgebied dat opgedeeld kan worden in respectievelijk de
theorie van de elektrische netwerken en van de elektromagnetische velden en golven. Dit vakgebied is voor alle
elektrotechnische studenten van fundamenteel belang.
Een aanwijzing voor de geringe neiging om reeds in een
vroeg stadium van de studie te specialiseren, was bijvoorbeeld daarin te vinden, dat beide grote stromingen binnen
de elektrotechniek- de communicatie- en de energietechniek - in het curriculum voor alle elektrotechnici in het
eerste gedeelte van de studie aandacht kregen. Dit curriculum begon in het tweede jaar met elektronica, waarna in
het derde jaar de elektromechanica volgde. De tegenstelling met het Delftse programma kwam bij de Eindhovense
opzet naar voren in de volgende verschilpunten:
- Een aanzienlijk mimer practicumpakket, later leidend
tot een afzonderlijk examenvak "afdelingspracticum".
- Een totaal andere aanpak van het onderwijs in de zogenaamde sterkstroomtechniek (in Eindhoven aanvankelijk
aangeduid met de benaming "energetica"). Zulks was een
rechtstreeks gevolg van een bezoek, dat Niesten in 1958
bracht aan het Massachusetts Institute of Technology
(MIT) in Boston - USA, alwaar de decaan van de afdeling
Elektrotechniek, Gordon S. Brown, bezorgd over de
teruglopende belangstelling van E-studenten voor de
Energierichting, een zeer ingrijpende vernieuwing van het
curriculum initieerde onder het motto "Back to the fundamentals".
Aldus verdween het onderwijs in de klassieke elektriciteitsvoorziening om plaats te maken voor de magnetohydrodynarnische (MHD) energieomzetting (rechtstreeks

van warmte in elektrische energie). In het vakgebied
"elektrische machines" introduceerden de MIT-medewerkers White en Woodson een belangrijke vernieuwing met
de zogenaamde "Generalized machine", een poging het
wezen van de elektromechanische energieomzetting (het
vakgebied elektromechanica) nader te verduidelijken.

Practicumzaal in EMVE-lab met universele electrische machines.

Mede hiertoe werd binnen de vakgroep Elektromechanica
(EM) van de THE een tweetal universele elektromagneten ontwikkeld, een met een schuif-anker en een met een
draai-anker, als "opstapje" naar de MIT-universele
machine 1•

De binnen de vakgroep EMVE - voor onderwijsdoeleinden ontwikkelde universele electromagneet met schuifanker.

Omdat ook in Nederland aan de TH Delft de belangstelling van de E- studenten voor de energietechniek tanende
was, werd in Eindhoven besloten het MIT-model door te
voeren. Dit besluit had mede tot gevolg, dat
Noot I
lnteressante bijzonderheden over deze ontwikkelingen staan
beschreven in het afscheidscollege van prof dr. ir. J. G. Niesten,
getiteld lnductio, van 20 december 1985.
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alle E-studenten geconfronteerd zouden worden met het
vakgebied elektromechanica. Teneinde de ( denkbeeldige)
kloof tussen school en praktijk te overbruggen werd een
voorziening gereserveerd voor een tweetal buitengewone
leerstoelen te weten een voor het vakgebied van de elektricitcitsvoorziening en een voor de kennis der elektrische
machines.
Een en ander kwam het toenmalig afdelingsbestuur (Jonker-voorzitter, Niesten- secretaris) vrij duidelijk voor.
Aanzienlijk moeilijker was de beantwoording van de
vraag: gaan wij in Eindhoven over tot de bouw van een
hoogspanningslaboratorium, terwijl Delft er al een heeft?
In verband met de grote financiele consequenties van een
dergelijke schepping ging het bestuur zich orienteren bij
diverse gerenommeerde instituten in de Bondsrepubliek
en in Zwitserland. Ook liet het zich terzake adviseren door
een tweetal door de THE ingestelde nationale commissies
met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en van de
Arnhemse instellingen der elektriciteitsbedrijven. De
adviezen wezen erop dat het gewenst zou zijn om te bevorderen dat binnen de THE de mogelijkheid komt voor
onderzoek op het gebied van de hoge spanningen en hoge
stromen. Dit moest complementair zijn aan het onderzoek
binnen de TH Delft, dat grotendeels gericht was op de
deeltjesversneller.
De opzet van het elektronicaprogramma was uiteraard aan
onze eerste voorzitter prof. Jonker toevertrouwd, die als
buitengewoon hoogleraar in Delft in dit vak daar zijn
gedachten over dit onderwerp kon toetsen en die bovendien door zijn werk in het Natuurkundig Laboratorium
van Philips met velen van de beste experts op dit gebied in
contact was gekomen.
Het was hem niet mogelijk naast de vervulling van het
voorzitterschap van de afdeling E een hoogleraarschap te
aanvaarden, maar hij heeft bij de keuze van docenten en
stafleden door zijn vele relaties grote invloed gehad. In het
elektronicaprogramma werd zowel aandacht besteed aan
de elektronische componenten als aan de daarmee te bouwen elektronische schakelingen. Bij de bestudering van de
componenten speelden aanvankelijk de elektronenbuizen
nog een rol (er was zelfs een buizenlaboratorium), maar
die rol werd snel geevenaard en daarna zelfs voorbijgestreefd door de halfgeleidercomponenten, zoals de transistoren.
Als docenten hebben aanvankelijk prof.dr. K.S. Knol en
na <liens vroegtijdig overlijden prof.dr. H. Groendijk het
gebied van die componenten voor hun rekening genomen,
terwijl prof.dr. J.J. Zaalberg van Zelst op kundige en
geraffineerde wijze, als een chef-kok van een sterrenrestaurant, hiermee schakelingen voor alle mogelijke toepassingen wist voor te toveren. Het lag voor de hand, dat de
NV Philips, in het bijzonder haar Natuurkundig Laboratorium, gezien zijn reputatie in dit vakgebied in Nederland,
wel een belangrijke bijdrage zou kunnen leveren in de
nodige bemanning. De omstandigheid dat de aan te trekken docenten en verdere personeelsleden in dit vakgebied
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dan niet behoefden te verhuizen, heeft dit nog bevorderd.
Het vakgebied telecommunicatie in zijn verschillende
aspecten, zoals kabel- en radio-( aether)communicatie
werd in zijn principes ook voor iedere E-student verplicht
gesteld. Hieraan werd nog toegevoegd wat uit zijn oorspronkelijke omschrijving als: automatische telefonie,
heel snel evolueerde naar het veel ruimere gebied van de
computer en de informatieverwerkende technieken. Het
was wederom prof. Jonker die door zijn contacten met leidinggevende industrieen op dit gebied en als voorzitter
van het Nederlands Radiogenootschap grote invloed heeft
gehad.
In dit vakgebied heeft in het bijzonder de PTT en met
name het Dr. Neher Laboratorium een rol gespeeld bij het
leveren van de expertise in de vorm van docenten: prof.ir.
W.H. van Zoest en prof.ir. B. van Dijl voor respectievelijk
de kabel- en radiotransmissie. Voor informatieverwerkende technieken leverde Philips Telecommunicatie
Industrie een bijdrage met prof.ir. A. Heetman als docent.
Er werd bij de opzet van het programma ook rekening
gehouden met het toen nog beginnend vakgebied van de
meet- en regeltecl1niek, ook in verband te zien met auto-

matisering. De verwachting was dat dit vakgebied met zijn
uitgebreide toepassingsmogelijkheden in en buiten de
elektrotechniek sterk zou groeien. Het merkwaardige van
dit vak is dat de uitgebreide theoretische onderbouwing
ervan voortgekomen is uit de elektrische netwerktheorie,
in het bijzonder de theorie van de terugkoppeling en de
elektrische filters. Maar deze theorieen lenen zich eveneens uitstekend voor de bestudering en beschrijving van
talrijke effecten in de procesindustrie, de servotechniek,
medische en biologische processen enzovoorts. De overweging dat men slechts kan regelen in zoverre men kan
meten, leverde het argument om meten en regelen gecombineerd te beoefenen, waarbij tevens de bestudering van
meetsensoren aan de orde kan komen. Dit zijn de elementen waarin, ten behoeve van meting of registratie, grootheden in elektrische eenheden kunnen worden vertaald.
Mede op instigatie van onze adviseur uit Delft, prof. Verhagen, werd aanvankelijk zelfs geprobeerd dit vakgebied
als van zodanig algemeen belang te rekenen, dat het voor
alle afdelingen gezamenlijk uit een centrum bediend ZOU
worden. Deze gedachte bleek wat te revolutionair.
De elektrotechniek kreeg uiteindelijk een aparte en later
zelfs grote zelfstandige vakgroep voor dit gebied. Deze
groep bleef echter altijd zeer vruchtbare contacten met in
het bijzonder de overeenkomstige groep bij Natuurkunde
behouden, zoals bijvoorbeeld in de vorm van gemeenschappelijke colloquia. Als docenten voor dit vakgebied
werden in de beginfase aangesteld prof.dr. C.E. Mulders
van het Dr. Neher Laboratorium en prof.dr.ir. P. Eykhoff
van de Delftse afdeling der Elektrotechniek.
Bij Niesten's eerder vermelde bezoek aan het MIT in Boston werd aldaar nadrukkelijk gesteld, dat "velden en materialen" deel uitmaakten van alle elektrotechnische concepties. De velden waren het aandachtsgebied van de
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Theoretische Elektrotechniek, waaraan Van Trier als
microgolfspecialist nog een bijzonder aspect kon belichten. De materiaalkunde werd in deze gedachtengang veel
gewicht toegekend en het vak Elektrotechnische Materiaalkunde werd dan ook voor alle E- studenten verplicht
gesteld. Het werd door Zwikker en zijn medewerkers verzorgd.
Bij de opzet van <lit studieprogramma moest uiteraard een
plan voor de volledige studie op papier komen te staan,
waarbij ver vooruit werd gedacht, namelijk voor een
periode van vijf jaren. Naarmate de tijd voortschreed werden de opvattingen over de invulling van de latere leerjaren helderder en eventueel aangepast aan de inmiddels
verkregen ervaring. Toch is de eerste opzet in grote lijnen
volgens plan gerealiseerd en ook een aantal jaren vrijwel
onveranderd gebleven. Zo staat bijvoorbeeld nog in de
studiegids 1966 - 1967: De studie voor elektrotechnisch
ingenieur duurt nominaal 4 1/2 a5 jaar en wordt verdeeld
in drie perioden:
1. De propaedeuse, welke nominaai een jaar vergt en afgesloten wordt met het propaedeutisch examen. De studie is
er voomamelijk om de student vertrouwd te maken met de
wis- en natuurkundige grondslagen van de elektrotechniek.
2. De kandidaatsstudie, die nominaal het tweede en derde
jaar van de opleiding in beslag neemt; het tweede jaar
wordt door het Kl -examen, het derde door het K2-examen afgesloten. In deze fase van de studie wordt de wis- en
natuurkundekennis verdiept en uitgebreid. De inleiding in
de theoretische elektrotechniek wordt hier voltooid en
tevens wordt een aanvang gemaakt met de elektrotechnische vakstudie.
3. De ingenieursstudie, die nominaal 11/2 a2 jaar vergt.
Na de met goed gevolg volbrachte kandidaatsstudie kiest
de student een afstudeerrichting, dat wil zeggen bepaalt
een onderdeel van de elektrotechniek waaraan hij in de
eindfase van zijn opleiding zijn bijzondere aandacht gaat
wijden.

In de fasen 1 en 2 van de studie is het programma nog identiek voor alle E- studenten. Pas in fase 3 wordt een keuze
gemaakt, die uiteindelijk leidt tot een afstudeeropdracht
bij een afstudeerhoogleraar. Met hem is tevoren reeds een
keuze gemaakt van een pakket collegevakken en een drietal stageopdrachten, die vervuld moeten worden binnen
de afdeling E en gedeeltelijk daarbuiten. Het aantal collegevakken daarbij is minimaal tien. De stages bestaan
meestal uit laboratorium- opdrachten waarbij een richttijd
van circa 100 uur per stage wordt gehanteerd. Over de stages moet een rapport worden opgesteld en over een van de
stages een voordracht gehouden. Het eigenlijke afsluitende ingenieursexamen bestaat slechts uit de afstudeeropdracht, waarover een rapport moet warden gemaakt en
een voordracht moet worden gehouden.

Keuze van onderzoeksvelden met daarbij
behorende voorzieningen
Prof. Van Trier, afkomstig van de afdeling Elektrotechniek
van de THE, wees in een rede die hij als secretaris van de
senaat in 1962 hield, op de unieke positie waarin de
Nederlandse universiteiten verkeerden. Zij genieten grote
vrijheid in de keuze van onderzoeksonderwerpen en krijgen daarvoor mime middelen. Daartegenover bestaat
soms weinig coordinatie en innerlijke samenhang tussen
de gekozen onderwerpen. Hij pleitte voor een keuze binnen de afdeling Elektrotechniek maar ook binnen de
gehele THE van een beperkt aantal veelzijdige projecten,
ook van interdisciplinair karakter.
De afdeling heeft, wat dat betreft, in de begintijd belangrijke beslissingen moeten nemen en moeilijke keuzes moeten maken. Er werd .reeds op gewezen, dat weloverwogen
werd besloten de technieken van hoge spanningen en hoge
stromen in het programma op te nemen in een vorm, die
complementair was aan de mogelijkheden aan de TH
Delft.
In 1960 werd dr. D.Th.J. ter Horst, werkzaam bij de NV
KEMA te Amhem, benoemd tot gewoon hoogleraar in de
technieken van hoge stromen en hoge spanningen. Hij
werd belast met de voorbereiding van het onderwijs in
deze richting, maar was in de eerste tijd zeer sterk en langdurig belast met het ontwerp van de plannen voor de
omvangrijke installaties en bouwkundige voorzieningen,
die <lit vak met zich meebrengt. In 1961 werd reeds een
voorlopig laboratorium in het Paviljoen in gebruik genomen.
De beslissing om in het programma de opwekking van
elektrische energie in een bijzondere, moderne vorm uit te
voeren, leidde in eerste instantie ertoe, dat prof. Ter Horst
een vrij college "Directe energieconversie" gedurende een
tweetal jaren heeft gegeven. In 1965 werd contact opgenomen methet FOM instituut voor Plasma Fysica te Rijnhuizen. De waamemend directeur van <lit instituut, dr.
L.H.Th. Rietjens, werd bereid gevonden een benoeming
te aanvaarden als gewoon hoogleraar in de directe omzetting van warmte in elektrische energie. Hier lag eveneens
een grote taak in het voorbereiden en uitvoeren van plannen voor de omvangrijke installaties voor het experimentele werk in deze richting. In de andere vakgebieden van de
afdeling vond men zulke spectaculaire en kostbare voorzieningen in mindere mate. Maar ook daar ging men
onderzoekgebieden aansnijden.
Zo koos de theoretische elektrotechniek voor het onderzoek naar de voortplanting van elektromagnetische golven in golfpijpen, al dan niet voorzien van periodieke verstoringen of gedeeltelijk gevuld met anisotrope materialen. De voortplanting van radiogolven door de atmosfeer
kwam op het programma, naast onderzoek naar antennes
en naar het gedrag van elektrotechnische materialen in het
ultra-korte-golfgebied.
Binnen <lit vakgebied werd reeds in 1959 de eerste buiten-
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gewoon hoogleraar van de afdeling E benoemd in de persoon van dr. H. Bremmer van het Natuurkundig Laboratorium van Philips, een intemationaal bekend expert op
het gebied van de voortplanting van elektromagnetische
golven in de atmosfeer en het daarmede samenhangende
onderzoek van de atmosfeer. Hiermede werd een belangrijk en interessant gebied van onderzoek voor de afdeling
geopend.
In de elektronica kwam het ontwerp, de constructie en het
onderzoek van elektronenbuizen, in het bijzonder voor
ultrakorte golven, aan de orde. Daamaast werd de bestudering van halfgeleiders en de daarmee te vervaardigen
componenten, geleidelijk belangrijker.
In de telecommunicatie zien wij twee delen, namelijk de
transmissie respectievelijk verwerking van informatie,
ieder met een geheel veld van onderwerpen. Ook de materiaalkunde ging een eigen laboratorium inrichten met speciale aandacht voor de vele in de elektrotechniek gebruikte
materialen, zoals magnetische en foto-elektrische materialen. Het "gezicht" van de afdeling wat betreft het onderzoeksprogramma kwam langzamer van de grond en had
vooral bij de druk met onderwijs beiaste groepen wat minder prioriteit dan het onderwijs. Dat was ook begrijpelijk,
gezien het feit dat de bijdrage van de studenten aan dat
onderzoekprogramma pas tegen het eind van hun studie
actueel werd.

Enkele bijzondere aspecten van het
studieprogramma
Een belangrijknieuw element in dit programma leverde de
Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (WWO van 22
dee. 1960), dus kort na de opening van de THE. Deze wet
voegde in de artikelen 1 en 2 aan de omschrijving van de
doelstellingen van het WO toe respectievelijk de bevordering van het inzicht in de samenhang der wetenschappen
(LS. W.) en het aandacht schenken aan de bevordering van
het
maatschappelijk
verantwoordelijkheidsbesef
(M.V.B.)
Door het opnemen van deze elementen in het studieprogramma werd een interessante mogelijkheid geboden om
het aankweken van kennis en vaardigheden die niet rechtstreeks met de beoefening der techniek verband houden, in
dat programma op te nemen. De onderafdeling der Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen werd in het bijzonder met deze taak belast en de lezer wordt voor een
meer gedetailleerde beschrijving van dit onderwerp naar
de bijdrage van die onderafdeling in dit boek verwezen.
De technische afdelingen, dus ook de afdeling E, schreven
hun studenten een verplicht pakket aan colleges en tentamens voor uit het door Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen verzorgde programma. Deze onderafdeling
leverde ook medewerking aan de taalkundige verzorging
van afstudeer- en stageverslagen en voordrachten in de
vorm van instructie aan de auteurs door een neerlandicus.
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Daamaast konden de studenten gebruikmaken van de
faciliteiten en meedoen aan de activiteiten van het Studium Generale.
Voor wat betreft de technische studie vormde het praktisch
werken, dat in de vakantietijd van de studenten werd verwacht, een markant aspect.
Dit bestond uit 2 stages:
- de sociale stage; v66r het K2 examen in een bedrijf af te
leggen, gedurende tenminste vier weken, met de bedoeling iets van de maatschappelijke achtergronden van het
bedrijfsleven te leren kennen.
- de technische stage; v66r het doctoraalexamen af te leggen in een elektrotechnische industrie of -bedrijf en wel:
zes weken minimaal voor een binnenlandse stage, of
acht weken minimaal voor een buitenlandse stage.
Ook werd van de studenten regelmatige deelneming verwacht aan het "elektrotechnische colloquium" op woensdagmiddagen, dat al spoedig na de oprichting van de afdeling werd ingesteld. De studenten werden aangespoord
enige malen mee te doen aan de excursies in binnen-en
buitenland naar elektrotechnische industrieen en bedrijven, die door de elektrotechnische studievereniging Thor
regelmatig werden georganiseerd; daaraan zal in het
gedeelte over de ETSV Thor verder aandacht worden
besteed.

Realisering van het programma, overzicht
gereedgekomen gebouwen
Het was een voordeel dat de afdeling voor het invoeren
van het onderwijsprogramma betrekkelijk veel tijd had
omdat het stap voor stap, per studiejaar kon gebeuren.
Daarbij kwam dat de studie zo was ingericht dat het eerste
jaar bijna geheel en de daaropvolgende twee jaren nog
voor een belangrijk deel door andere afdelingen en onderafdelingen, in het bijzonder de onderafdeling der Wiskunde en de afdeling der Natuurkunde werd verzorgd. De
onverbiddelijke eis was dat aan het begin van ieder nieuw
studiejaar de voorbereidingen voor dat jaar gereed waren.
De problemen, die tijdens deze geleidelijke groei dienden
te worden opgelost, waren bijvoorbeeld:
- het aantrekken van docenten en overig personeel
- het inrichten van practica
- het ontwikkelen van examen- en tentamentechnieken
- het inrichten van diensten zoals bibliotheek, studentenadministratie en technische en administratieve diensten
van de afdeling.
Het aantrekken van personeel en het inrichten van de
practica en de verdere diensten werden begunstigd door
de mime beschikbaarheid van financiele middelen voor de
nieuwe TH. Het vervullen van de personeelsvacatures
bleek echter moeilijk. Hoe kon het ook anders? De THE
was opgericht ter bestrijding van de schaarste aan ingenieurs dus ook aan gekwalificeerde elektrotechnici. Vele
malen is er in dit verband zelfs op gewezen dat door het
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aantrekken van personeel naar de THE het aantal in
Nederland voor antler functies beschikbare elektrotechnische ingenieurs juist nog enige jaren zou afnemen.
Deze moeilijkheid heeft gegolden tot de tijd dat de THE in
belangrijke mate zelf ingenieurs ging afleveren, dus een zes
tot acht jaar na de oprichting. Toen ook werd het pas ons
mogelijk de vereiste bezetting volledig aan te trekken. In
de eerste jaren enerzijds dus zonder pardon: bij het begin
van ieder jaar moesten de nieuwe vakken onderwezen
kunnen worden en de nieuwe practica ingericht en
bemand zijn; terwijl anderzijds aan het eind van ieder
begrotingsjaar bleek, dat het niet gelukt was de toegestane
personeelsformatie te bezetten.
Er moest dus door de nieuwbenoemden aan de THE hard
gewerkt worden, meestal harder dan in hun vorige werkkring. Toch is er met enthousiasme aan de opbouw van de
nieuwe TH gewerkt. Het werd door velen als een interessante en uitdagende opdracht ervaren. Het gereedkomen
van de voor onze afdeling belangrijke gebouwen verliep
als volgt:
- 19 57: Paviljoen. Hierin was aanvankelijk ook de afdeling
E ondergebracht.

-1958: hal voor elektrotechniek. Dit gebouw, waarvoor de
opzet reeds door Niesten in Huize Voorbeek was vastgesteld, werd het onderdak voor de groep elektromechanica
en tijdelijk ook voor de groep meten en regelen.
Nu kwam een moeilijke periode tot de volgende stap in de
bouwfase, die onder meer door het tijdelijk in gebruik
nemen van gebouwen in de stad, zoals het voormalig
Augustinianum, werd overbrugd.
- 1963: in gebruikneming Hoofdgebouw en hoogbouw
voor elektrotechniek. In afwijking van de originele plannen, die gebaseerd waren op een gebouw voor drie afdelingen (W, E en T). Deze hoogbouw diende tevens als
hoofdgebouw, ingericht voor in het totaal een duizendtal
studenten.
- 1966: Aula en collegezalencomplex.
- 1966: Gebouw voor Energietechniek, een bijbouw aan
de hoogbouw voor Elektrotechniek. Hiervan kwam, kort
na de hoogbouw zelf, het eerste deel gereed namelijk een
gebouw met een koepel, waaronder het hoogspanningsgedeelte was ingericht, een sector voor hoge stromen en een
hordes voor diverse doeleinden. Hier tegenaan werd later
een tweede hal gebouwd. Daarin werd een nieuw hoog-

Noordgevel van het EMVE-lab ("E-laag") tussen de heistelling voor het hoofdgebouw en het EMVE-lab de - tijdelijke - fietsenstalling. (N.B. Tussen deze en het lab zijn op de achtergrond nog enkele - inmiddels afgebroken - huisjes aan de vroegere Brugstraat (0704-'60).

Elektrotechniek

spanningslaboratorium ingericht, zodat het voormalige
laboratorium geheel als Hogestromenlaboratorium kon
dienen. In de nieuwe aanbouw werden eveneens de installaties voor het MHD onderzoek ondergebracht.
Het nieuwe hoogspanningslaboratorium werd voorzien
van een Faradaykooi, met dubbele elektrostatische
afscherming, waarbinnen de apparatuur werd opgesteld.
Deze nogal gecompliceerde constructie verzekerde de
mogelijkheid proeven te doen zonder door elektrische storingen uit de omgeving beinvloed te warden en zonder zelf
storingen in de omgeving te veroorzaken. Bovendien werd
het daardoor mogelijk experimenten uit te voeren in een
zeer interessant en snel belangrijk wordend nieuw onderzoeksveld namelijk de "electromagnetic compatibility".
In dit gebouw werden oak de nieuwe en omvangrijke
installaties voor het MHD onderzoek opgesteld. Hier-

191

Eerste resultaten, ervaringen en aanpassingen
In oktober 1962 studeerden de eerste drie elektrotechnisch ingenieurs af, in 1963 en 1964 waren dit respectievelijk 20 en 31 geslaagden en in 1965 werd in totaal het eerste.
honderdtal afstudeerders overschreden. In oktober 1967
tien jaar na de start van de eerste groep ingeschrevenen,
was het totaal 173 geworden. In die tien jaar was uiteraard
over de onderdelen van de studie veel ervaring opgedaan,
zoals bijvoorbeeld met de colleges, tentamen- en examentechnieken, oak met het rendement van de opleiding in
zijn geheel en van de deelexamens. Het werd mogelijk iets
te zeggen over de kwaliteit van de studie en van de afgestudeerde ingenieurs. Kortom, er was veel waarover diegenen
die het onderwijs verzorgden, met elkaar en oak met de
studenten van gedachten konden en wilden wisselen.

De 1 MWE MHD blow down generator.

mede werd een voortzetting gegeven aan de reeds op
kleine schaal in de kelder van de hoogbouw begonnen
experimenten op dit gebied.

Waar gebeurde dat?
Wel bijvoorbeeld in de afdelingsvergadering van de hoogleraren, maar daar niet alleen. In 1964 werd opgericht de
Commissie van Studentenbelangen en Overleg, die zich
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ten doel stelde: het bestuderen en zo mogelijk oplossen
van problemen van algemene aard betreffende de studie
zoals tentamens en practicumregelingen. In die commissie
werd de afdeling vertegenwoordigd door enige hoogleraren en stafleden en de studenten door afvaardigingen uit
de verschillende studiefasen (P,K,I). De voorzitter van de
afdeling trad op als voorzitter, de president van Thor als
secretaris. Onderwerpen van discussie waren: voorlichting
aan studenten, examenregelingen in het bijzonder de later
te bespreken P-regel voor het P-examen, studieprogramma's voor verschillende examens, het praktisch werken, collegedictaten, de bibliotheek enzovoorts. Inmiddels was met ingang van de cursus '66-'67 de eerste
belangrijke wijziging in het studieprogramma ingevoerd.
Weliswaar bleef het algemene patroon van de studie met
zijn indeling in de.perioden P, Kl + K2, I1 + 12 behouden,
maar er traden een aantal verschuivingen en veranderingen van vakken op binnen de P en K sector, zoals:
- aan het P-programma wordt een motiverend vak Inleiding elektrotechniek toegevoegd, een algemeen inleidend
college over het werkterrein der elektrotechniek, verzorgd
door een drietai docenten;
- werktuigbouwkunde iets verminderd of verschoven naar
een later cursusjaar;
- de vakken elektrische meettechniek en elektromechanica
worden van het K2 naar het Kl verschoven in het Kl programma;
- de mechanica verdwijnt uit het Kl veld;
- meer aandacht aan elektrotechnische practica die een
apart vak werden met een eigen beoordeling;
- in het K2 deel komen meer mogelijkheden voor nieuwe
elektrotechnische vakken, zoals Grondslagen energietechniek.
De bedoeling hiervan was meer elektrotechniek in het
voorkandidaatsgedeelte van de studie te krijgen en in een
vroeger studiejaar. Dit ging samen met in omvang minder
practica, die echter meer op de elektrotechnische praktijk
gericht waren en geintegreerd waren tussen de verschillende onderdelen.

secretaris, A. C.J. de Leeuw, later professor aan de Universiteit Groningen, wel apart worden gememoreerd.
Treffend was dat toen de resultaten bekend werden, vele
wensen inzake het studieprogramma inmiddels vervuld
bleken te zijn door het in 1966 begonnen vemieuwde studieprogramma.
De enquetevragen hadden onder meer betrekking op:
- de zwaarte van het studieprogramma. Uitgaande van een
studietijd van 1800 a 2000 uur per jaar, moest men vaststellen dat de enquete geen aanwijzingen opleverde dat de
grote meerderheid van de studenten niet in staat zou zijn
de studie binnen de nominale tijd af te maken. Wel was de
indruk dat sommige vakken relatief te veel inspanning
vergden.
- de inhoud en regeling van het studieprogramma. Vele
wensen kwamen in het rapport naar voren; het leek echter
niet altijd mogelijk deze met elkaar of met de algemene
opzet door de afdeling in overeenstemming te brengen.
Een veel voorkomende opmerking was was dat het programma als geheel te theoretisch werd gevonden. De afdeling heeft echter zeer bewust voor een studie met een fundamenteel karakter gekozen, in overeenstemming met de
tendens in omringende landen, juist met de bedoeling de
jonge ingenieur een wetenschappelijke bagage mee te
geven, die hem in staat stelt de technische ontwikkeling
gedurende zijn gehele loopbaan te blijven volgen. Overigens leek het nuttig om in de voorkandidaatstudie meer
aandacht aan praktische voorbeelden en aangepaste oefeningen te schenken.
- het studieklimaat. Het totaalbeeld met betrekking tot de
mate waarin de studenten zich thuisvoelen in de afdeling
bleek somber te zijn, maar of dat in een andere afdeling
beter zou zijn, was niet vast te stellen. Mogelijk gaf de
enquete een weerspiegeling van de in die tijd groeiende
scepsis ten opzichte van het beeld van de techniek in de
maatschappij. De resultaten van deze enquete zouden vele
jaren van groot belang blijven bij de beoordeling van
onderwijskundige beschouwingen en maatregelen.

In de CSO groeide ook de idee om een enquete te houden
onder E-studenten, naar het voorbeeld van een in 1964
door de studievereniging Jan Pieter Minckelers gehouden
enquete. De enquetecommissie was als volgt samengesteld:
prof.dr.ir. P. Eykhoff voorzitter
A. C.J. de Leeuw secretaris
ir. M. Steffelaar lid
R.J. Stelwagen lid
H. Tomesen lid
De enquete is algemeen beschouwd als een onderzoek van
hoge kwaliteit, dat veel belangrijke informatie heeft opgeleverd, die daama nog veelvuldig is gebruikt. Het werk van
de enquetecommissie en het op overzichtelijke wijze
samengesteld rapport werden zeer gewaardeerd. Hierbij
mag met name de bijzondere inspanning van de student-

Het bestuur van de afdeling, de invoering
van deWUB
Bij de oprichting van de THE was uiteraard de universitaire bestuursstructuur ingevoerd, zoals die in de toenmalige geldende Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs
werd beschreven. Op afdelingsniveau werd het bestuur
gevormd door de afdelingsvergadering. Daarin hadden
alle gewoon hoogleraren zitting en stemrecht, terwijl de
buitengewone en bijzondere hoogleraren een adviserende
stem hadden. Deze afdelingsvergadering koos een voorzitter, die tevens beheerder was. De eerste voorzitterbeheerder was prof. Jonker, die echter in 1963 vroegtijdig
en zeer door de afdeling betreurd, overleed. Hij werd
opgevolgd door prof. Van Trier. Besturen was, formeel
gesproken, een zaak uitsluitend van hoogleraren. Geleide-
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lijk aan ging het besef groeien, dat hiermee geen recht werd
gedaan aan de feitelijke ontwikkeling, waarbij grate aantallen andere gekwalificeerde deelnemers een plaats in het
onderwijspraces toegewezen kregen, in het bijzonder de
wetenschappelijke staf, maar ook de soms uitgebreide
technische staf en uiteraard de hulpdiensten. Het beeld
van de universiteit verschoof van dat van een professor die
achter een katheder les geeft naar dat van een groot bedrijf
met een bezetting op een aantal niveaus, die ieder op hun
eigen wijze een onmisbare bijdrage in het onderwijspraces
leveren. Bovendien kwamen ook diegenen, om wie tenslotte alles begonnen was - de studenten - meer in het
beeld. Hun ral veranderde van een passieve -als degenen,
die het onderwijs "ondergingen" dan wel "genoten"- in
een steeds actievere als "belanghebbende deelnemer". Als
meest betrakkenen zouden zij best verstandig over die studie kunnen meepraten. In de THE hebben deze inzichten
van het begin af aan ondersteuning gevonden. De wetenschappelijke staf, verenigd in een convent, heeft regelmatig contact met het afdelingsbestuur gehad. Belangrijk was
dat in het werk van de afdelingscommissies de andere
groepen betrakkenen ook aan bod kwamen, zoals de reeds
eerder vermelde Commissie voor Studiebelangen en
Overleg. De democratiseringsgolf die zich over de Nederlandse universiteiten verbreidde, heeft uiteraard Eindhoven niet onberaerd gelaten. Elders in dit boek wordt daar
uitvoerig aandacht aan geschonken, maar zeker in de afdeling E heeft zich dat praces geleidelijk en met zelfbeheersing van de betrakken partijen ontwikkeld. Desondanks is
het praces dat zich op het einde van de jaren zestig en later
afspeelde in vele opzichten diep ingrijpend geweest. In de
revolutionaire gezindheid van die dagen werd geleidelijk
alles aan de orde enter discussie gesteld; het nut van hoorcolleges, benoemingspracedures van hoogleraren, drang
naar inspraak op allerlei gebied. In het kader van de democratiseringsgolf paste ook de in de maatschappij algemeen
hoorbare vraag naar "openbaarheid van bestuur", dat wil
zeggen een veel gratere openheid in het publiceren van
officiele stukken uitgaande van de overweging dat alle
stukken openbaar kunnen zijn, tenzij door de publikatie
schade aan algemene of particuliere belangen wordt toegebracht. Op een aantal terreinen werden in zeer korte tijd
veranderingen aangebracht die tot dan als ongehoord werden beschouwd, zoals bijvoorbeeld het werven van hoogleraren per advertentie en met een sollicitatiepracedure.
Het ceremonieel random afstudeerplechtigheden stand
ook onder invloed van de tijdgeest. Waren in de begintijd
van de THE bij afstudeerplechtigheden de studenten in
jacquet gekleed en de hoogleraren in toga; op het hoogtepunt van de universitaire woelingen waren haveloze kledij
en lange onverzorgde haren een tijd lang bij studenten in
zwang. De hoogleraren verloren dientengevolge alle
animo om zich nog langer in toga te kleden. Het bleek echter dat familieleden van de afstudeerders en een graot deel
van het publiek die toga's toch wel op prijs stelden. Geleidelijk aan werd een weliswaar ludieke maar verzorgde kle-
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dij onder de studenten weer mode en de toga's van de
hoogleraren kwamen ook weer terug. Het ambtsgewaad
van de Thor-bestuursleden heeft deze fasen ook gekend.
De consequenties van de invoering van de WUB waren
veelomvattend, zowel op afdelings- als op lager niveau.
Het bestuur van de afdeling komt te liggen bij de afdelingsraad en het afdelingsbestuur.
De afdelingsraad wordt gekozen door het personeel en de
studenten; hij bestaat voor de helft uit vertegenwoordigers
van het wetenschappelijk personeel en verder uit vertegenwoordigers van respectievelijk studenten en het nietwetenschappelijk personeel. Deze categorie wordt bij de
afdeling gewoonlijk met de minder negatief klinkende
naam "technisch en administratief personeel" aangeduid.
De raad kiest al dan niet uit zijn midden een faculteitsbestuur van ten hoogste vijfleden. De raad kiest de voorzitter
van het bestuur voor tenminste drie jaren uit de gewone
hoogleraren en lectoren. Hij draagt de titel van dekaan.
De verdeling van taken tussen raad en bestuur is als volgt:
De afdelingsraad heeft tot taak de organisatie en de coodinatie van het onderwijs en de wetenschapsbeoefening van
de tot die afdeling behorende vakgebieden. De vergadering wordt voorgezeten door de dekaan. Het afdelingsbestuur verzorgt de dagelijkse gang van zaken in de afdeling
zoals de voorbereiding van de vergaderingen van de afdelingsraad en de bekendmaking en uitvoering van de daar
genomen besluiten. De vergaderingen zijn openbaar.
Op 30 november 1971 is in Eindhoven als eerste wetenschappelijk-onderwijsinstelling met veel publiciteit de
WUB structuur officieel ingevoerd. Het college van curatoren draeg zijn bevoegdheden aan het college van bestuur
en de hogeschoolraad over. Daarna werd geleidelijk op
afdelingsniveau na verkiezingen en andere voorbereidingen de nieuwe structuur ingevoerd. Dit is in de afdeling E
zonder grate schokken verlopen, mede omdat, zoals reeds
eerder opgemerkt, de representanten van andere geledingen reeds enige tijd als gasten aan de (hoogleraren)afdelingsvergaderingen hadden deelgenomen.
Op het lagere niveau verdween de "leerstoel" als bestuurlijke eenheid. Daarvoor in de plaats kwamen "vakgraepen". Vakgroepen zijn door de afdelingsraad ingestelde
eenheden van onderzoek en onderwijs op een zeker vakgebied. Het bestuur van zo'n vakgraep bestaat in elk geval
uit de hoogleraren, lectoren en in vaste dienst benoemde
wetenschappelijke medewerkers. Zij vormen de meerderheid van het bestuur. De afdelingsraad bepaalt hoeveel
vertegenwoordigers van de andere groepen personeel in
dit vakgroepbestuur zitting hebben. Het vakgraepbestuur
kiest voor minstens een j aar een voorzitter uit de hoogleraren en lectoren van de vakgraep.
Metingangvan de studiegids '72-'73 vinden wij denieuwe
bestuursstructuur in functie beschreven. Er ontstond een
twaalftal vakgroepen die in een aantal gevallen belangrijk
grater waren dan een enkele "leerstoel" voorheen en bijvoorbeeld een veertig personeelsleden telden, waarander
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vier hoogleraren en veertien wetenschappelijke medewerkers. Het lijkt interessant voor een kort daama
komend jaar namelijk '76-'77 als peiljaar, twintig jaar na
de oprichting van de THE, een overzicht van de situatie te
geven, waaruit tevens blijkt welk een schaalvergroting is
opgetreden. In dat jaar was de samenstelling van het afdelingsbestuur:
prof.dr.ir. J.G. Niesten, dekaan
ir. A.A. van Rede, lid
ir. J. Claessens, lid
De hiervoor beschreven afdelingsraad bestond in dat jaar
uit:
- wetenschappelijk personeel:
dr. ir. A.J.C. Bakhuizen
ir. N.G.M. Kouwenberg
ir. P. Massee
ir. C.P.J. Schnabel
ir. G. Verkroost
prof. dr. M.P.H. Weenink
- niet-wetenschappelijk personeel:
ing. K. G. Holleboom
ing. L.J.A.E. Rust
ing. AC.A. van de Vorst
- studenten:
L.J. Schuurmans
A. Vroegindeweij
R.B. van der Meer
Daarnaast stond het bureau van de afdeling, verdeeld in:
A. personeel - financien
B. onderzoek - technisch beheer
C. onderwijs, waaronder de studentenadministratie
D. bijzondere taken, zoals praktisch werk
Verder was er de studiebibliotheek met ir. l.V. Bruza als
hoofd.
Dan komen de vakgroepen:
1. Digitale systemen
2. Telecommunicatie
3. Communicatiesystemen
4. Elektronische bouwstenen
5. Elektronische schakelingen
6. Directe omzetting

Terloops zij opgemerkt dat het aantal eerste inschrijvingen
nahettopjaar 1970 (195)viaeenminimum van84in 1973
hier weer in stijgende lijn is. De sterke neergang in 1973
heeft twee oorzaken: 1. eenmalig, de overgang van de vijf
naar de zes-jarige cursus op de middelbare scholen 2. de
slechte reputatie van de techniek in die periode als veroorzaker van vervuiling en andere maatschappelijke kwalen.

Nieuwe ontwikkelingen in de elektrotechniek
In de begintijd van de afdeling heeft men een opzet van
onderwijs en onderzoek gemaakt in overeenstemming met
de stand van zaken in het vakgebied en de verwachtingen
voor de toekomst. Verwachtingen zijn, zeker in wetenschap en techniek, speculatief. Nieuwe mogelijkheden en
spectaculaire ontwikkelingen op vele deelgebieden dienden zich reeds in de zestiger jaren, maar sterker nog in de
jaren zeventig, duidelijk aan.
Zoals reeds eerder opgemerkt, werd in de elektronica de
elektronenbuis in snel tempo door onderdelen vervaardigd uit halfgeleiders vervangen. De halfgeleidertechniek
ging een geweldige groei beleven. Dit demonstreerde zich
uiteraard ook in de vakgroepen elektronica. In de vakgroep elektronische onderdelen bijvoorbeeld door de
introductie van een buitengewone leerstoel voor halfgeleidertechniek, die eerst door ir. L.J. Tummers en later door
dr. F.M. Klaassen, beiden werkzaam bij het Natuurkundig
Laboratorium van Philips werd bezet. Een goed geequipeerd laboratorium voor halfgeleidertechnieken ten
behoeve van onderzoek, praktische oefeningen en produktie op bescheiden schaal werd ingericht. In een nog
later stadium, in 1985, werd in het Paviljoen het EFFIC
ingericht, wat de afkorting is van Eindhovense Fabricage
Faciliteit voor Integrated Circuits (of IC's, in het Nederlands gei:ntegreerde schakelingen). Voor de tweede poot

7. Technieken energievoorziening
8. Elektromechanica
9. Meten en regelen
10. Automatisch systeemontwerp
11. Elektrotechnische materialen
12. Theoretische elektrotechniek.
Aantal studenten
personeelsleden
afgestudeerden
eerste jaars
afgestudeerd in 1976

01-01-1977 989
01-01-1977 250
1015
154
114

De produktieruimte van het EFFIC (1984).
Deze ruimte met een vloeroppervlak van 300 m2 is zeer stofarm.
Rechts staat de ionenimplanter, in het midden op de achtergrond
enkele ovens.
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van de elektronica, de vakgroep elektronische schakelingen, was die verschuiving naar een ander soort onderdelen
eveneens van grote invloed. In deze vakgroep kwam na het
overlijden van prof.dr. J.J. Zaalberg van Zelst als nieuwe
hoogleraar prof.dr.ir. W.M.G. van Bokhoven, onze eerste
hoogleraar uit "eigen teelt".
Het spectaculaire resultaat van de halfgeleidertechniek, de
"chip" en de toepassing daarvan, in het bijzonder in gemtegreerde schakelingen van geleidelijk aan onvoorstelbare
complexiteit, <loch van minuscule afmetingen, opende
wederom ongekende mogelijkheden. Het ontwerpen van
schakelingen op deze chips werd onderwerp van een
nieuwe techniek, het "computer-ondersteund ontwerpen"
of CAD = computer-aided design. Met de komst van
prof.dr.-ing. J.A.G. Jess in een daarvoor opgerichte vakgroep werd het ook onderwerp van onderwijs en onderzoek.
Dit was tevens een fraai voorbeeld van de wijze waarop de
computertechniek op grote schaal doordrong in de beoefening der elektrotechniek. En het was niet het enige voorbeeld. Uiteraard had dit tot gevolg, dat de vakgroep, die
dit vakgebied als zodanig behandelde, de vak:groep digitale systemen, het zeer druk kreeg. Prof.ir. H. van de Weg
werd hier als buitengewoon hoogleraar benoemd. Maar de
functie van de computer werd in alle vakgroepen steeds
belangrijker. In de vakgroep Meten en regelen werd zelfs
een aparte hoogleraar benoemd, prof.ir. F.J. Kylstra, om
de toepassing van de computer in de regeltechniek te
behandelen. Wat betreft het vakgebied van de communicatietechniek waren belangrijke nieuwe vakgebieden
ontstaan op het gebied van de satellietcommunicatie ener-

Antennepark van de faculteit Elektrotechniek t.b.v. het
antenne-, het propagatie- en het communicatie-onderzoek.
zijds en de communicatie met lichtgolven in glasvezelkabels anderzijds, waar prof.dr. J.C. Arnbak en prof.ir. J. van
der Plaats leiding gaven. Informatie- en communicatietheorie werd als nieuwe zelfstandige tak in een eigen vakgroep met prof.dr.ir. J. Schalkwijk geplaatst.
De bestaande vakgroepen Theoretische elektrotechniek
met de hoogleraren dr.-ing. H.J. Butterweck, dr. M.P.H.
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Weenink en ir. C. Kooy, alsmede de vakgroep Materiaalkunde met de hoogleraren dr. F.N. Hooge en dr. Th.G.M.
Kleinpenning konden met hun uitgebreide staven en
goede voorzieningen naast het beoefenen van hun eigen
reeds bestaande onderzoeksprojecten aan deze nieuwe
ontwikkelingen in de elektrotechniek uitstekende diensten bewijzen. Aan de toepassing van de elektrotechniek
ten dienste van medische toepassingen werd in vele vakgroepen aandacht besteed, in het bijzonder in de vakgroep
Meten en Regelen. Een buitengewoon hoogleraar werd
hierin benoemd voor dit speciale doel, eerst in de persoon
van prof.ir. H. Bekkering later prof.dr.ir. J.E. W. Beneken.
In 1980 werd een vakgroep Medische Elektrotechniek
opgericht onder leiding van prof. Beneken, die naast eigen
onderzoek ook een bijdrage leverde aan het onderwijs in
het kader van de BMGT, het samenwerkingsverband binnen de TUE op het gebied van de Biomedische en
Gezondheidstechniek.

Onderwijs-doelstellingen voor en na de WUB;
onderwijsmethoden en experimenten
Wanneer men de houding van de afdeling tegenover
onderwijszaken van het begin af waarneemt, ziet men duidelijk een geleidelijke professionalisering. Dit is in overeenstemming met een algemene ontwikkeling in de universitaire wereld, waarin de TH Eindhoven zelfs een
beetje voorop liep, getuige het "Eerste Nationale Congres
over onderzoek van onderwijs", dat tijdens het tweede lustrum van de THE op initiatief van de toenmalige rector
Posthumus in Eindhoven werd gehouden. Op de THE was
toen een groep Onderwijsresearch opgericht. De professionalisering binnen de afdeling kwam bijvoorbeeld duidelijk tot uiting in de "Onderwijsnota met betrekking tot
het onderwijsprogramma elektrotechniek", die in maart
1972 door de Onderwijscommissie van de afdeling werd
aangeboden. Afzonderlijke onderwijscommissies van
zowel wetenschappelijk corps als studenten hielden zich
met de onderwijszaken bezig en hebben de nota samen
opgesteld. De nota was het resultaat van een zeer uitvoerige studie over het onderwijs, uitgaande van principiele
beschouwingen van de onderwij sdoelstellingen, methodieken, basisstudie en keuzestudie, "maatschappelijke"
aspecten, praktisch bezig zijn en vele andere zaken. Hierna
komt de nota tot praktische aanbevelingen en procedurevoorstellen voor wijzigingen van het onderwijsprogramma. Velen uit de afdeling hebben aan deze studie bijgedragen. De studie werd in een bijeenkomst in de abdij
van Postel, even over de Belgische grens, met vele belangstellenden bediscussieerd. De actie resulteerde in een fraai
rapport met een voorwoord van de stimulator van het
geheel, prof. Eykhoff, waaruit blijkt hoevelen met enthousiasme aan dit werk hebben deelgenomen. De nota is een
basisstuk gebleven voor latere programmawijzigingen en
onderwijsexperimenten. Uiteraard was de gedragslijn van
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de afdeling, dat ingrijpende wijzigingen van het onderwijsprogramma zelden voorkwamen vanwege de geweldige
organisatorische en administratieve rompslomp, vooralwat betreft examens en tentamens in de overgangstijd van
de oude naar de nieuwe regeling. In totaal heeft zich een
dergelijke wijziging tot heden driemaal voorgedaan. De
eerste in 1966 is reeds besproken. De tweede was in 1976
en was in eerste instantie bedoeld om in het kader van de
herstructureringsvoorstellen (wet Posthumus) als plan en
bewijsstuk voor een vijfjarige cursusduur van de studie
voor elektrotechnisch ingenieur te dienen. Een uitgebreid
rapport werd hierover in samenwerking met de zusterfaculteiten van Delft en Twente opgesteld, waarin prof.dr.ing. J.A.G. Jess en ir. Th. Scharten namens de onderwijscomrnissie een belangrijk aandeel hadden. Deze herstructurering werd weliswaar aanvankelijk uitgesteld, maar het
programma werd toch ingevoerd.
De in dit rapport gedefinieerde eindtermen voor de studie
voor elektrotechnisch ingenieur en de beschrijving van het
onderwijsprogramma in de vorm van een netwerkmodel
bei:nvloeden nog steeds het denken over onderwijs in de
faculteit.
In 1982 werd evenwel de herstructurering in de vorm van
de tweefasenstructuur met een eerste fase van een vierjarige cursusduur alsnog ingevoerd en dit maakte een zeer
ingrijpende programmawijziging van de gehele studie
noodzakelijk. Hierop wordt verderop in dit hoofdstuk in
bijzonderheden teruggekomen. De programmawijziging
van 1976 had nog steeds alleen betrekking op de Pen K
periode van de studie en werd sterk bei:nvloed door de juist
besproken Onderwijsnota van 1974. Een algemeen kenmerk was wederom het vooruitschuiven van elektrotechnische vakken. Dit gold in het bijzonder voor de steeds
belangrijker wordende digitale technieken, die nu reeds in
de P-fase aan de orde kwamen, hetgeen zeer goed mogelijk bleek.
Enige nieuwe vormen van onderwijs, voornamelijk op het
gebied van praktisch bezig zijn, werden ingevoerd. Zij
warden hierna genoemd en op het eind van dit hoofdstuk
kort toegelicht. In de P-fase werd het P-colloquium ingevoerd en het Autodidaktos-practicum.
Binnen het Kl kwam een aantal nieuwe vakken en de
meettechniek werd voortaan in de vorm van een practicumcursus gegeven. De maatschappijwetenschappen
werden nu in een cursus na de propaedeuse aangeboden,
waarbij naast het verplichte onderwijsprogramma in de
vorm van zelfstudie een keuze gemaakt kan warden uit een
groat aantal colleges. Alle onderdelen warden afgesloten
met een meerkeuze/ studietoets. Een belangrijke wijziging
was ook dat binnen het K2 gedeelte reeds keuzemogelijkheden kwamen, waarmee reeds vooruitgelopen kon warden op de na het kandidaats te maken keuze van een afstudeerrichting.
Ter illustratie van de ontwikkelingen op het gebied van
nieuwe onderwijsmethoden volgt een beschrijving van een
aantal karakteristieke voorbeelden hiervan:

- P-colloquium, gegeven door diverse docenten met het
doel:
Orientatie op de beroepspraktijk van de ingenieur met
inbegrip van de maatschappelijke kanten;
Orientatie op hoofdgebieden van de elektrotechniek
mede bezien in het licht van hun maatschappelijke betekenis.
- Autodidaktos: een practicum voor eerste-jaarsstudenten, waarbij het samenwerken in groepen een belangrijke
plaats inneemt. De groepen bestaan uit negen tot tien studenten met twee begeleiders. Het practicum strekt zich uit
over een geheel jaar gedurende een middag per week; SPS
system (self paced study system) een methode van studie,
waarbij in principe zelfstudie wordt toegepast, waarbij
men met behulp van een computerprogramma de vorderingen zelf kan controleren;
- Cijfer afhalen: het beoordeelde examenwerk bij een van
de deelnemende examinatoren bespreken en een toelichting op de cijferwaardering horen.
Niet alle onderwijsexperimenten waren even succesvol
(vele wel!). In een later stadium zijn nog meer experimenten gedaan, zoals bijvoorbeeld het projectonderwijs.
Daarbij wordt een vak zonder hoorcolleges onderwezen in
de vorm van het uitvoeren van projecten. Hierbij wordt
afgezien van de systematische uiteenzetting van een vak.
Aan de hand van een gegeven praktisch probleem moet de
student door eigen zoeken in studieboeken achter de principes van het vak zien te komen en die toe te passen. Veel
nadruk wordt ook gelegd op een verantwoording waarom
het vak in het curriculum thuishoort. Deze methode, die
korte tijd erg in de belangstelling stand is voor zover
bekend op de TUE in deze vorm nooit erg succesvol
geweest. Wel geprobeerd, maar niet herhaald. De gedurende lange tijd sterk bekritiseerde hoorcolleges met dictaten bleken uiteindelijk een grate levensvatbaarheid te vertonen.

De invoering van de twee-fasenstructuur
De twee-fasenstructuur met een eerste fase van vier cursusjaren werd in het studiejaar '82-'83 voor alle faculteiten
ingevoerd. De omschakeling leverde een enorme hoeveelheid werk op. In tegenstelling tot de twee voorafgaande
belangrijke studiewijzigingen respectievelijk in 1966 en
1976, die zich tot de Pen K fase beperkten, werd nu het
gehele studieprogramma op de helling gezet. Na een propaedeuse van een jaar, volgde onmiddellijk een doctoraal
periode van drie cursusjaren. Het kandidaats verdween als
zelfstandig examen. De verkorting van de studieduur
mocht natuurlijk niet tot stand gebracht warden door
gewoon dezelfde stof in vier_ studiejaren samen te persen.
De studiebelasting per cursusjaar moest 1680 uur blijven.
De verkorting werd bereikt door:
- de afstudeeropdracht met drie maanden te verkorten;
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- het aantal stages van drie naar twee te brengen;
- een vermindering van het aantal collegevakken en de
practicumbelasting;
- een eerdere specialisatie in een aantal richtingen.
Roostertechnisch bleek het wenselijk het semestersysteem
te verlaten; voor de gehele TUE werd overgestapt op een
trimestersysteem. Ook nu gaf de overgangsperiode aanleiding tot veel complicaties. Tot in 1988 kon men op het
oude programma afstuderen, indien men tenminste voor
1982 met de studie begonnen was. Voor deze generaties
werd echter ook de beperking van de totale studieduur
toegepast in aangepaste vorm. Door het trimestersysteem
kwam er een ingewikkeld rooster met zelfs nog een interimperiode tussen de P- en de D-fase. In het derde cursusjaar (het tweede van de D-fase) wordt het programma nu
opgesplitst in drie stromen, gekarakteriseerd als:
stroom 1: Informatie- en communicatietechniek
stroom 2: Regel- en systeemtechniek
stroom 3: Energietechniek en elektrophysica
Een eerder genoemde professionalisering van het onderwijsproces demonstreert zich duidelijk in de toenemende
omvang van de Studiegids van de TUE en het aantal bladzijden dat nodig is om de studie-eisen in de verschillende
fasen van de studie te beschrijven, hun zwaarte in studiepunten te wegen en hun bedoelingen in eindtermen weer
te geven.
Duidelijk is dat de opneming van niet-technische aspecten
in de opleiding ondanks de verkorting in het programma
behouden is gebleven. De aandacht voor relatie tussen
techniek en maatschappij, voor het aankweken van sociale
vaardigheden (bijvoorbeeld als begeleider van projectgroepen vanjongere studenten) blijven verplichte onderdelen van het curriculum, evenals de cursussen in bibliotheekgebruik, verzorgd door faculteitsbibliothecaris ir.
Bruza. De verplichte voordrachten met assistentie van een
neerlandicus, inclusief een videopracticum blijven
bestaan. Ook de bedrijfsstage georganiseerd door het
bureau van ir. Corzilius, dikwijls in het verband van de
IAESTE blijft voorgeschreven.

Het wetenschappelijk onderzoek
in de jaren 80 -90
Werd eerder in dit hoofdstuk opgemerkt dat het "gezicht"
van de afdeling op het gebied van het wetenschappelijk
onderzoek zich wat langzaam ontwikkelde, in de jaren
tachtig was dat duidelijk beter. De resultaten van de
inspanningen, gedaan om het onderzoek op gang te brengen kwamen tot uitdrukking in interessante en succesvolle
experimenten, waarmee hier en daar internationale reputaties werden opgebouwd en eervolle onderscheidingen in
binnen- en buitenland werden verworven. Deze resultaten
werden beschreven in talloze tijdschriftartikelen en dissertaties. Minder spectaculair, maar in omvang en kwaliteit
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zeker niet zonder belang waren de zeer grote aantallen
afstudeer- en stagerapporten. Het was niet slechts een
<lode letter, dat studenten tijdens hun studie bij het onderzoek ingeschakeld werden.
Met de invoering van de WUB werd de faculteit verplicht
een "vaste commissie voor de wetenschapsbeoefening"
(CWO) in te stellen. Haar belangrijkste taak is de faculteitsraad te adviseren ten aanzien van het jaarlijkse onderzoekprogramma van alle vakgroepen. Deze verplichte
onderzoeksplanning riep bij voorbaat al veel tegenstand
op. Het is aan de CWO te danken, en niet het minst aan
haar toenmalige voorzitter prof.dr.- ing. H.J. Butterweck,
dat deze opdracht is vertaald in onderzoeksstimulering,
waarvan de resultaten in de laatste vijftien jaar duidelijk
zichtbaar zijn geworden. In 1972 verscheen het eerste door
de CWO geredigeerde onderzoekprogramma met een
overzicht van het lopende onderzoek en een researchplanning voor de volgende twee jaren.
In 1983 deed de zogenaamde Voorwaardelijke Financiering (VF) haar intrede. Op facultair en universitair niveau
wordt voor daartoe geselecteerde projecten personele
ondeizoekcapaciteit voor een periode van vijf jaar
beschikbaar gesteld. Na die vijf jaar volgt een beoordeling
door externe deskundigen. Door de eis ten aanzien van de
minimale omvang van een VF-project vinden bijna alle
VF-projecten in samenwerking met verschillende vakgroepen plaats, waarbij soms ook de faculteitsgrens wordt
overschreden. In 1990 is de gehele onderzoekcapaciteit
van de faculteit in VF-projecten ondergebracht. De extern
beoordeelde projecten kregen alle een positief eindoordeel. Het verwerven van externe personele en financiele
middelen ten behoeve van het onderzoek is in de tachtiger
jaren onrnisbaar geworden voor het wetenschappelijk
onderzoek in de faculteit. De bijdragen van FOM, NWO
(vroeger ZWO) en de Stichting Technische Wetenschappen (STW) worden als tweede geldstroom (2G) aangeduid. Bijdragen van andere contractpartners vormen de
zogenaamde derde geldstroom (3G).
Al deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat de faculteit in 1989 ruim 96 mensjaren voor onderzoek kon inzetten: 71 uit 1G, 7 uit 2G en 18 uit 3G. Bovendien werden in
het kader van de derde geldstroom 45 onderzoekcontracten afgesloten met een totale omvang van circa 4,2 rniljoen
gulden. De wetenschappelijke output van dat jaar omvat
258 publikaties, waarvan 8 proefschriften van promoties
bij de TUE.
Hier volgt een uiteraard beknopt overzicht van de onderzoeksactiviteiten per vakgroep omstreeks 1985, waarna
ook aandacht zal worden geschonken aan het werk in
samenwerkingsverbanden binnen de faculteit en daarbuiten.
- Vakgroep EB - Digitale systemen
Het onderzoek van de vakgroep op het gebied van digitale
systemen en VLSI (very large system integration) bouw-
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stenen zoals computers, telecommunicatie- centrales en
besturingssystemen omvat onder andere: verkeerstechniek, datacommunicatie, logische schakelingen, architectuur en implementatie van complexe digitale systemen,
methodologisch onderzoek van ontwerpprocessen van
systemen, schakelcentrales.
- Vakgroep EC - Telecommunicatie
Dit vakgebied valt uiteen in radiocommunicatie en lijncommunicatie.
Radiocommunicatie: Reflectorantennesystemen, propagatieexperimenten en digitale transmissie met satellieten,
rurale communicatie in ontwikkelingslanden.
Lijncommunicatie: glasvezelcommunicatie en daarmede
mogelijke nieuwe diensten in multi-user netten.
Ontwikkeling van optische componenten voor deze doeleinden. Transrnissie in glasvezelsystemen bij zeer korte
golflengte (twee tot drie micron).
- Vakgroep EEA - Elektronische bouwstenen
Deze vakgroep werkt op het gebied van halfgeleider-devices en gei:ntegreerde schakelingen met als voornaamste
activiteit meten, modelleren en fabriceren van devices en
IC's, voornamelijk uit siiicium en galiiumarsenide. Voor
deze beide materialen is er een laboratorium, waar discrete
componenten gemaakt kunnen warden. Voor de Si-activiteiten wordt nauw samengewerkt met het EFFIC, de
Eindhovense faciliteit voor de fabricage van IC's. Galliumarsenidedevices komen onder meer voor in subrnicrondevices, meettechnieken voor microgolffrequenties en
componenten voor optoelektronische gei:ntegreerde schakelingen.
- Vakgroep EEB - Elektronische schakelingen
De vakgroep houdt zich bezig met het ontwikkelen en het
onderzoeken van elektronische schakelingen samengesteld uit bij de vakgroep EEA genoemde componenten.
Voorbeelden zijn schakelingen bedoeld voor: operationele versterkers, stabiele referentiestroom - en spanningsbronnen, nauwkeurige stroomdelers, comparatoren; integreerbare schakelingen met MOSFETS, signaalverwerking met digitale elektronische bouwstenen, ontwikkeling
van filters met geschakelde capaciteiten.
- Vakgroep EG Elektrische energiesystemen
Onderzoek aan plasma's als medium voor energieconversie volgens het MHD (magnetohydrodynarnische) principe, waarmede zeer hoge rendementen kunnen warden
bereikt. Verder problemen voorkomend bij de hedendaagse elektriciteitsvoorziening zoals: het gedrag van gasontladingen in schakelaars en smeltveiligheden en interactie tussen schakelaars en circuits bij schakelhandelingen en
de beperking van abnormale toestanden in netten, zoals
kortsluitingen, overspanningen.
- Vakgroep EHO Hoogspanningstechniek
Dit betreft eveneens de energietechniek, waarbij de trefwoorden hier zijn: hoogspanning, doorslagmechanismen,
meettechnieken en "electromagnetic compatibility". Dit
laatste is een nieuw vakgebied, waarbij men langs methodische weg probeert elektromagnetische storingen in

apparatuur te onderdrukken. De meettechnieken zijn van
algemeen belang voor de energievoorziening en voor het
bestuderen van doorslagverschijnselen.
- Vakgroep El - Informatie- en communicatietheorie
De groep houdt zich bezig met het ontwikkelen van deze
theorie dat wil zeggen de synthese en analyse van communicatienetwerken, dat zijn systemen die bestaan uit een
bran, een communicatiekanaal en een ontvanger. In een
ingewikkelder geval gaat het om een aantal bronnen en
ontvangers in een netwerk. Sleutelwoorden in deze theorie
zijn broncodering en kanaalcodering, met het doel maximale snelheid of snelheden en capaciteit van betrouwbare
informatieoverdracht te verkrijgen.
- Vakgroep EME - Medische elektrotechniek
Hier lopen een drietal onderzoekslijnen:
1. Afbeeldingstechnieken in de geneeskunde met behulp
yan ultrageluid, waarbij verschillen in geluidssnelheid en
geluidsabsorptie tussen de diverse weefsels de afbeelding
veroorzaken.
2. Servo-anesthesie dat wil zeggen de mogelijkheid om via
automatisering van relevante metingen de anesthesie eenvoudiger en betrouwbaarder te maken.
3. Medische-technische instrumentatie ten behoeve van
gehandicapten. Sams zijn de gevonden oplossingen voor
grate groepen gehandicapten van belang, zodat er industriele belangstelling kan ontstaan.
- Vakgroep EMV - Elektromechanica en vermogenselektronica
Hierbij een overzicht van enkele mogelijkheden uit dit
omvangrijk gebied, waarop activiteiten in gang zijn: minielektromechanica; waaronder servomotoren (waaronder
stappenmotoren), aandrijvingen voor industriele robots,
elektrisch openbaar vervoer, windturbines voor opwekking van elektrische energie, bestudering van overgangsverschijnselen bij elektrische machines, geluids- en trillingsbestrijding bij machines.
- Vakgroep ER - Meten en regelen
Uit het brede spectrum van de meet- en regeltechniek zijn
als onderzoeksgebied gekozen:
1. Systeemidentificatie/ parameterschatting. Dit is het
bepalen van modellen (van dynamische systemen) op
grand van de meting van in- en uitgangssignalen, ten
behoeve van technische en niet-technische (bijvoorbeeld
biomedische) toepassingen, zoals diagnose of adaptieve
respectievelijk optimaliserende regelingen.
2. Flexibele automatisering en industriele robots, waarvoor modelvorming, regelstrategie, sensoren en beeldverwerkingstechniek van belang zijn. Samen met de faculteit
W wordt hier aan de inzet van robots bij booglassen
gewerkt.
- Vakgroep ES - Automatisch systeemontwerpen
Het betreft hier het ontwerpen van complexe systemen
zoals bijvoorbeeld VLSI (very large system integration)
systemen. De vervaardigingstechniek hiervan dwingt tot
het toepassen van de middelen van de moderne informatica. Het ontwerpen gebeurt op een netwerk van werksta-
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tions met grafische beeldbuizen. De vakgroep heeft zelf
een groot aantal applicatieprogramma's voor de ondersteuning van het VLSI-proces ontwikkeld. In samenwerking met de TU's van Delft en Twente is een compleet ontwerpsysteem ontstaan, dat thans door Nederlandse
bedrijven gecommercialiseerd wordt. In het onderzoekprogramma is nog een groot aantal hierop aansluitende
onderwerpen in bewerking.
- Vakgroep ET - Theoretische elektrotechniek De volgende onderwerpen zijn hier onder meer aan de orde:
Microgolfantennes; ontwikkeling daarvan voor satellietcommunicatie: meting van verre-veld stralingskarakteristiek in een kleine ruimte. Golfvoortplanting in inhomogene media in het bijzonder plasma's. Berekening van het
elektromagnetisch veld in levend weefsel, opgewekt door
stimulatoren. Digitale signaalbewerking, digitale filters.
Algemene optische systeemtheorie.
- Vakgroep EV - Elektrotechnische materiaalkunde
Door de vakgroep werden de volgende onderwerpen
gekozen:
1. De fysische aspecten van ruis in het bijzonder de
1/f ruis in het geleidingsvermogen van rnetalen, halfgeleiders en halfgeleiderbouwstenen. Met deze kennis kan
men de verhouding tussen signaal en ruis bij de elektrische
signaalbewerking bei:nvloeden.
2. De verliezen in dielektrica, in het bijzonder die dielektrica, waarbij deze verliezen klein en onafhankelijk van de
frequentie zijn.
3. Piezoelektriciteit en elektrostrictie, dat wil zeggen het
meten van elektrostrictieve en piezo-elektrische constanten van vaste stoffen als functie van fysische parameters.

onderzoek sterk veranderd. In die jaren kon prof. Van
Trier nog zeggen dat de Nederlandse universiteiten zich in
een voorkeurspositie ten opzichte van andere landen
bevonden omdat zij hun eigen onderzoek zelf konden kiezen en zelf bekostigen; thans is de situatie geheel anders.
Financiering van buitenaf en fondsverwerving door vakgroepen is een belangrijke en welhaast vanzelfsprekend en
noodzakelijk geworden. Begrippen als eerste, tweede en
derde geldstroom kwamen in zwang en fondsverwerving
werd een dagelijkse taak voor de vakgroepen. Vanwege de
hoge kosten en om de efficiency te verhogen werd ook de
coordinatie van het onderzoek binnen de faculteit belangrijk. De onderzoekscommissie maakte zijn entree en
onderzoekplannen kregen vorm en dienden binnen de
faculteit besproken te worden. Aanvankelijk was daartegen wantrouwen bij diegenen, die sterk de nadruk legden
op de taak van de universiteit het "vrije en ongerichte"
onderzoek te beoefenen, wat zich niet laat programmeren.
Wat hiervan zij, de onderzoekscommissies zijn niet weg te
denken en in de faculteit E functioneren zij volop. De toekomst zal leren, of de "geniale vondst" ook onder deze
omstan.digheden zal optreden.

~/aarschijnlijk

en hopelijk

wel, maar jammer genoeg niet meer zo gemakkelijk in het
kader van de simpele apparaten, waarmee vroeger de
beroemde wetenschapsbeoefenaren hun grote vondsten
soms hebben kunnen doen. Grote en kostbare installaties
zijn de gereedschappen van de modeme natuuronderzoeker. Maar geniale vondsten zullen ook onder deze omstandigheden aan geniale mensen voorbehouden blijven.

Informatietechniek
Bij deze opsomming van het eigen onderzoek van de vakgroep is het van belang op te merken dat een deel daarvan
veelal in een samenwerkingsverband met andere vakgroepen in of buiten de eigen faculteit op de TUE, maar ook
met instanties daarbuiten wordt verricht.
Binnen de eigen faculteit is dit in veel gevallen het samenwerken op basis van persoonlijke contacten in de vorm van
uitwisseling van specifieke deskundigheid of experimentele uitrusting. Binnen de TUE kunnen min of meer gei:nstitutionaliseerde samenwerkingsverbanden ontstaan.
Een bekend voorbeeld daarvan is de gemeenschappelijke
commissie voor biomedische en gezondsheidtechniek
(BMGT) met een bestuur en een eigen bureau. Binnen de
faculteit heeft altijd veel belangstelling bestaan voor toepassing van technische kennis op medische problemen in
een aantal vakgroepen, vooral in de vakgroep ER en later
na de oprichting in 1980 in de vakgroep EME, die ook
meespeelt in de onderwijsactiviteiten die door BMGT
worden verzorgd.
Er zijn nog veel meer korte en lange samenwerkingsverbanden en overeenkomsten met allerlei instellingen en
bedrijven buiten de TUE en hierdoor komt vanzelf een
ander aspect van het onderzoek aan de orde. Sinds de
beginjaren van de THE is het gehele klimaat rond het

In 1982 werd binnen de afdeling een rapport "Quo Vadis
Elektrotechniek" opgesteld. Hierin werd onder meer de
informatietechniek als een groeigebied binnen de elektrotechniek aangeduid. De Quo Vadis commissie gaf de afdeling E in overweging de naam van de afdeling te veranderen in afdeling der Elektrotechniek en Informatietechniek,
maar hierop werd niet gereageerd.
Eind 1983 bereikten de afdeling nieuwe signalen die het
belang van de informatie-techniek onderstreepten. De
minister van O&W noemde in het Informatica- stimuleringsplan de telecommunicatie en de micro-elektronica als
informatietechnische voorwaarden voor deze stimulering.
Een werkgroep bracht in opdracht van de minister van
O&W een rapport uit over het vakgebied Telematica, een
combinatie van digitale informatieverwerking en telecommunicatie. En de voorzitter van deze werkgroep, prof.dr.
J.C. Ambak, gaf zijn afdeling in overweging na te gaan hoe
<lit informatietechnische vakge bied meer gestalte zou kunnen krijgen binnen de afdeling.
In januari 1984 stelde het afdelingsbestuur een werkgroep
in die, onder leiding van het bestuurslid onderwijs ir. J.H.
van den Boom, moest nagaan of in de afdeling ook een
studierichting Informatietechniek kon worden onderge-
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bracht. Een jaar later werd de afdelingsraad een voorstel
voor de instelling van een zogenaamde vrije studierichting
lnformatietechniek aangeboden en op 18 maart 1984
stemde de raad hiermee in.
Toen volgde nag een lange weg van besluitvorming binnen
de technische hogeschool en op het ministerie van O&W,
maar op 1 september 1986 werd de nieuwe studierichting
voor studenten opengesteld. De vorm van een "vrije" studierichting werd gekozen omdat hiervoor de goedkeuringsprocedure het snelst kon warden doorlopen. Dat
betekende wel dat deze studierichting alleen een zelfstandig doctoraal pragramma mocht bezitten, dat in hoofdzaak moest warden opgebouwd uit reeds bestaande pragramma-onderdelen. Een instraom vanuit meerdere prapaedeutische pragramma's was eveneens een vereiste.

elkaar te bemoeien en werden daardoor enigszins knor en
obscuur.
Tegen over de meer uitbundige Wen T verenigingen hadden zij last van een collectief minderwaardigheidscomplex. Dat bleek overigens niet uit de benaming van hun
voorzitter, die "president" werd genoemd en de eerste president, Paul Goemans, ging persoonlijk oak niet opvallend
gebukt onder dit verschijnsel. In het lustrumboek van
Thor van 1961 staat een en antler prachtig beschreven. De
belangrijkste doelstelling van Thor was en is de elektrastudent van dienst te zijn door het verschaffen van faciliteiten
ten dienste van het studiepragramma, door een inzicht te
geven in de beraepspraktijk van de ingenieur en door een
bijdrage te leveren in de verbetering van het onderwijs. Dit
gebeurt onder meer door de volgende activiteiten:

De informatietechniek werd door de afdeling gekarakteriseerd als het geheel van kennis en kunde van de bewerking
en verwerking van informatie en het ontwerpen van de
daarvoor bestemde apparatuur en pragrammatuur. De
informatietechniek ligt binnen het vakgebied van de elektratechniek, maar heeft in het onderwijsveld een plaats
tussen de studierichtingen elektratechniek en informatica.
Het doctoraal pragramma is opgebouwd uit elektratechnische- eninformatica-vakken en kent een variant die aansluit op de E-propaedeuse en een variant die aansluit op de
I- prapaedeuse. Laatstgenoemde versie biedt met een
geringe aanpassing oak aansluiting op de wiskunde- en
natuurkunde-prapaedeuse.

- excursies naar binnen- en buitenlandse bedrijven. Vooral
de buitenlandse excursies waren altijd populair bij studenten en oak bij de begeleiders die uitgenodigd waren uit de
staf van de faculteit.
- Thor heeft een grate en gewaardeerde bijdrage geleverd
aan het bestuur van de faculteit in algemene zin door het
leveren van vertegenwoordigers in allerlei overlegorganen
en commissies.
- voorlichting over beraepskeuze, mogelijkheden in
bedrijven en hoe te solliciteren.
- oprichting van disputen, zoals Waldur voor de draaistraomtechniek, Odin voor de communicatie en het
dispuut Bode voor de regeltechniek.
- hulp aan het zogenaamde Studentenbureau van de faculteit, een door studenten bemand informatiecentrum ten
dienste van de elektrastudenten.
- zeer veel publikaties, zoals de jaarboeken en lustrumboeken, die oak een zeer interessante bran zijn gebleken bij
deze samenstelling van de geschiedenis van de afdeling
(faculteit) Elektratechniek, vooral omdat daaruit de
"petite histoire", dat wil zeggen de karakteristieke details
naar voren komen, die later de sfeer in een gemeenschap
laten voelen.
- in de laatste, maar niet in de minste plaats door een bijdrage te leveren aan een plezierig gemeenschapsgevoel
tussen E-studenten onderling en samen met de faculteit.
In <lit praces heeft het Walhalla in de kelder van het
E-hooggebouw een belangrijke ral gespeeld.

De ontwikkeling gaat echter voort. Als in 1990 het Academisch Statuut ook voor een vrije studierichting een eigen
prapaedeuse toestaat, besluit de faculteit hiervan gebruik
te maken. Met ingang van 1 september 1991 zal de studierichting Informatietechniek rechtstreeks vanuit het VWO
toegankelijk zijn. En op het moment dat deze bijdrage aan
het gedenkboek wordt geschreven, ligt bij de universiteitsraad het voorstel de naam van de faculteit te veranderen in
faculteit der Elektratechniek en lnformatietechniek.

De Elektrotechnische Studievereniging Thor
Een belangrijk element in het leven van de faculteit ( afdeling) is van het begin af de ETSV Thor geweest. Reeds in
het eerste jaar van de THE werden de studieverenigingen
van de toen aanwezige afdelingen (W, E en T) opgericht.
De elektratechnici kozen als toepasselijke naam voor hun
vereniging de naam van de Germaanse god, gewapend
met bliksem en dander en om die reden als de eerste elektratechnicus beschouwd ( studierichting hoogspanningstechniek). Bij de oprichting van de studieverenigingen liepen de E-studenten geenszins voorap en gedraegen zich
bescheiden; de oprichtingsdatum was 28 november 1957.
Zij leden, naar hun zeggen, onder een met practica overladen studiepragramma, hadden weinig tijd om zich met

De studenten zelf krijgen een momentopname te zien van
Thor; "moment" te lezen als een studietijd van laten we
zeggen zes jaar. De geinteresseerde en belanghebbende
toeschouwers, bijvoorbeeld uit de faculteit, die langer op
de TUE meelopen, kunnen het geheel beter overzien en er
zich over verwonderen en vooral over verheugen dat Thor
als vruchtbaar en belangrijk element in de studie, maar
oak als een "smaakmaker" van de sfeer in de E-faculteit zo
lang en onvermoeibaar zijn taak heeft vervuld en dat de
traditie op dit punt met zoveel succes van de ene generatie
studenten op de andere werd en wordt doorgegeven.

Elektrotechniek
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Enkele numerieke gegevens.

Het aantal eerstejaars studenten heeft sterk gefluctueerd,
zoals uit onderstaande gegevens van de laatste twintig jaar
blijkt.

jaar

le jaars

jaar

le jaars

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979

220
246
213
133
185
191
188
205
209
211

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

225
210
187
179
200
244
269
294
242
242

Injuni 1962 werd in de afdeiing Elektrotechniek het eerste
ingenieursdiploma uitgereikt.
In december 1964 werd het 100-ste diploma uitgereikt. In
oktober 1977 werd de 1000-ste elektrotechnische ingenieur afgeleverd en in april 1988 de 2000-ste.
In december 1990 overschreed het aantal afgestudeerden
de 2400.
Het promoveren bij de faculteit E kwam wat later op gang,
ongetwijfeld omdat in de beginjaren de aandacht zo sterk
op het onderwijs moest warden gericht dat er weinig tijd
voor onderzoek overbleef. In de jaren zestig vonden
slechts enkele promoties plaats. In de jaren zeventig waren
er gemiddeld twee promoties per jaar. In de periode 1980 1990 is dit gemiddelde opgelopen tot zes promoties per
jaar. Nu streeft de faculteit naar een permanente bezetting
van 25 promotieplaatsen binnen de personeelsformatie,
zodat per jaar acht promoties kunnen plaatsvinden die
binnen de faculteit zijn voorbereid. Door de verwerving
van promotieplaatsen gefinancierd door STW, NWO of
het bedrijfsleven zal dit aantal nog toenemen tot waarschijnlijk twaalf promoties per jaar.
De exteme financiering van het onderzoek via de zogenaamde tweede geldstroom (STW- en NWO-financiering) en de derde geldstroom ( contract-onderzoek) is in de
loop der jaren sterk toegenomen. In 1989 werd ruim 25%
van de onderzoekcapaciteit extern gefinancierd.
De wetenschappelijke output wordt numeriek bepaald
door het aantal publicaties. Deze output is vooral de laatste jaren sterk gestegen. In 1989 bedroeg deze produktie
drie wetenschappelijke publicaties per mensjaar onderzoekinspanning.

Nog maar amp er tienjaar en er zal een volgende eeuw aanbreken. Wordt het jaar 2000 een keerpunt, een belangrijke
mijlpaal voor het vak Elektrotechniek? De ontwikkelingen gaan thans zo snel dat het onmogelijk is om hierover
een betrouwbare voorspelling te kunnen geven. Verder
ziet het ernaar uit dat het jaar 1990 zo'n keerpunt zal gaan
warden. De jaren tachtig warden gekenmerkt door:
- stijgende eisen ten opzichte van omvang en kwaliteit van
de aan te bieden opleidingen;
- dalende middelen in termen van mankracht, exploitatie
en investeringen.
In een tiental jaren is het bedrag dat de overheid per student uitgeeft met meer dan 33% afgenomen. Studie- en
programmaduur zijn voorgeschreven. De begroting van
het ministerie van O&W staat onder grate druk door de
wet studiefinanciering. Deze wet impliceert een uitgave
ge'indexeerd met het aantal studerenden. Aan de andere
kant is er een hard plafond voor de financiering van het
hoger onderwijs ingesteld. Deze inconsistentie in de wetgeving leidt tot een steeds meer groeiende belasting van
het universitair personeel. Op een nieuwe door de minister
gehanteerde methodiek voor de toewijzing van de rijksbijdrage reageerde de universiteit met de invoering van het
IAM (het Integraal Allocatie Model). Dit model maakt
per faculteit de rijksbijdrage uit de eerste geldstroom
afhankelijk van de getalsmatige sterkte van de studentenbevolking. Door het IAM worden in het bijzonder de promotie-opleidingen en de tweejarige ontwerpersopleidingen gestimuleerd. De faculteit heeft daarop gereageerd
met het ter beschikking stellen van extra plaatsen voor
assistentonderzoekers in opleiding ten behoeve van de
promotie-opleidingen. Tegelijk wordt een reeks maatregelen ingezet om vakgroepen aan te moedigen meer middelen uit de tweede en derde geldstroom te werven. Hiervoor
werd het adviesbureau PNO (Pecunia Non Olet) ingehuurd, dat eerder succesvol voor de faculteit Natuurkunde
gewerkt had. Er wordt bovendien gewerkt aan methoden
ter ondersteuning van collega's die nog weinig ervaring
met de werving van externe middelen hebben.
Ook de propaedeuse en doctorale fase vragen tegenwoordig om extra aandacht. Herhaaldelijk wordt door buitenstaanders kritisch gewezen op het relatief lage studierendement (55% van de P-instroom) dat de elektrotechnische studies in heel Europa kenmerkt. Recentelijk is ook
de P-instroom voor de studierichting Elektrotechniek
afgenomen, voornamelijk vanuit het VWO. De faculteit
heeft hierop met een aantal maatregelen gereageerd.
Allereerst wordt in de jaren negentig het curriculum aan
een grondige herziening onderworpen. Uit de groeiende
belangstelling voor de eerder ingevoerde vrije studierichting Informatietechniek werd geconcludeerd dat de tijd
rijp was voor een aparte propaedeuse voor deze studierichting. De nieuwe structuur loopt in deze vorm voor het
eerst in 1990.
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De instroom bij de studierichting Informatietechniek is ea.
40 studenten. Een verkorte opleiding voor bijzonder
gekwalificeerde HTS-afgestudeerden heeft veel resonantie ondervonden.
In de sfeer van de voorlichting voor de studie werden
nieuwe initiatieven gestart. Samen met Delft en Twente
wordt gewerkt aan nieuw voorlichtingsmateriaal voor
VWO 4, het jaar waar de beslissende keuze over het vak
Natuurkunde plaatsvindt. Andere activiteiten zullen zich
richten op de benadering van de ouders door oud-studenten van de faculteit. De faculteit streeft naar een naamswijziging om naar de buitenwereld toe een beter beeld van de
studie-inhoud te geven: "Faculteit der Elektrotechniek en
Informatietechniek".
De structuur van de faculteit zal in de negentiger jaren aan
ingrijpende veranderingen worden onderworpen. Een
door de faculteitsraad ingestelde herstructureringscommissie bekijkt de mogelijkheid tot het inkrimpen van het
aantal vakgroepen. Het resultaat zou kunnen zijn dat over
een aantal jaren de faculteit nog maar uit vier of vijf vakgroepen bestaat. Welke dat zullen zijn is nog onbekend.
Zeker is echter dat het aantal hoogleraren per vakgroep
overal meer dan een zal zijn. Het aantal specialisaties dat
door hoogleraren zal warden afgedekt moet afnemen. De
oude formatie van 20,4 fte (full-time equivalent) zal in
1995 moeten zijn gereduceerd tot 16,2 fte.
Het onderzoek organiseert zich volledig opnieuw. Het
plan van de minister van O&W om onderzoeksscholen te
gaan inrichten vraagt om de oprichting van grate samenwerkingsverbanden. Er wordt gesproken over de oprichting van een interfacultair instituut Energietechniek
samen met de TU Delft met Eindhoven als penvoerder.
De meet- en regeltechniek zal mogelijk binnenkort samengevat warden in een interfacultair instituut met deelname
van de faculteiten Natuurkunde, Scheikunde, Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek en Wiskunde. Voor het
microelektronische ontwerpen is PRORISC (Program for
Research on Integrated Systems and Circuits) opgericht,
een afdeling van de STW die alle ontwerpactiviteiten in de
sfeer van de tweede en derde geldstroom gaat coordineren. PRORISC is een samenwerkingsverband van de
betreffende vakgroepen uit de Elektrotechniek en de
Informatica van Eindhoven, Delft, Twente, de KU Nijmegen en TNO. Het coordineert ook het JESSI (Joint European Submicron Silicon Initiative) programma.
Onder het programma Stimulering Micro-elektronica
werd aan de TU Eindhoven het zwaartepunt III-V-technologie toegewezen. Dit zwaartepunt wordt vorm gegeven
door een samenwerking tussen de faculteit Natuurkunde
en de faculteit Elektrotechniek. De faculteit Elektrotechniek bouwt op dit moment op vloer 8 in E-hoog voor ea. 10
miljoen gulden een nieuw laboratorium voor III-V-componenten en circuits. De plakken kunnen nu al in de faculteit Technische Natuurkunde worden gemaakt door de
toepassing van epitaxietechnieken.

Grote ontwikkelingen doen zich voor op het gebied van de
computerinfrastructuur. De decentralisatie daarvan over
alle faculteiten zal in de komende jaren gestaag doorgaan.
Zeer krachtige werkstations, met elkaar communicerend
over snelle lokale netwerken, zijn de ruggegraat voor het
wetenschapsbedrijf voor zover het steunt op computertoepassingen.
"Graphics servers'', "file servers" en "computing servers"
versterken het netwerk waar nodig met hun specialistische
vermogens. Electronic mail verbindt wetenschappers uit
landen over de wereld met elkaar. De grote strategische
projecten van de Europese Commissie warden door het
mail-netwerk aan elkaar gebonden. Op korte termijn zal
de gehele rapportage over een project met partners van
Scandinavie tot Griekenland over electronic mail geassembleerd en geredigeerd warden, alvorens electronic
mail naar Brussel te warden opgestuurd.
Het gevolg van dit alles is dat faculteiten transparanter
warden. De individuele verantwoordelijkheid van de vakgroep wordt benadrukt in die zin dat de vakgroep een soort
bedrijf wordt met een eigen budget en een grate verscheidenheid aan lasten en baten. De faculteit zal steeds minder
financiele verantwoordelijkheid gaan dragen. Maar zij
blijft het belangrijkste instituut voor de coordinatie van het
gehele onderwijs-aanbod en de kwaliteitsbewaking daarvan. Haar bewakings- en coordinatietaak met betrekking
tot het onderzoek zal sterk blijven zolang de voorwaardelijke financiering van onderzoek van noemenswaardige
omvang blijft. Het is echter nu al zo dat de kwaliteitszorg
voor onderzoek gedeeld moet warden met een groeiend
aantal sponsors van onderzoek. Enige afstemming is in de
toekomst dringend gewenst.
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25 Jaar geleden werd op de toenmalige TH met studentenpsychologie als extra hulp en deskundigheid
voor problemen van studenten gestart. Evenals nu
waren er toen allerlei visies over het niet behalen van
voldoende studieresultaten door de toenmalige studenten; door sommigen werd "luiheid" als oorzaak
gezien, door anderen "domheid", maar de constatering dat toch soms andere, minder gemakkelijk te
benoemen oorzaken een rol speelden, ontging een
aantai verantwoordelijken niet.
Aan de TH bestond de regel, dat studenten binnen
anderhalf jaar hun propaedeuse moesten halen.
Ondanks allerlei hulp als instructies, speciale begeleidingsprojecten, onder andere via de afdeling
Onderwijsresearch, was het studierendement op de
meeste afdelingen laag en klaagden studenten over
problemen die hen het studeren beletten.
Van meet af aan werd het bureau goed gebruikt; het
aantal medewerkers moest door de toeloop uitgebreid worden. In tegenstelling tot bureaus studentenpsychologen van sommige andere uniyersiteiten
heeft op de TU de studieproblematiek altijd centraal
gestaan, zij het dat ook altijd problemen bestonden
en nog bestaan om studenten met emstige psychische problematiek die niet in korte tij dis te behandelen, vlot en zonder wachttijd te kunnen doorverwijzen naar andere instanties. Werd er aanvankelijk
vooral individueel gewerkt, in de loop van de jaren
zeventig ontstond er een uitgebreid groepsprogramma op het gebied van studievaardigheid en
sociale of studie-angst.
Kijken wij wat veranderde en wat ongeveer gelijk
bleef, dan valt op dat de klachten en de problemen in
wezen niet echt veranderden; de hoofdproblemen
blijven: motivatie, concentratie en relatiemoeilijkheden; een hoofdklacht blijft de ongeinteresseerdheid van de onderwijsgevenden. Wel verandert de entourage en de eigen verklaring en uitleg
over de oorzaak van de problemen, die verwoord
wordt in de "mode" van de tijd.
Nog altijd gelden - ondanks pogingen om in het
onderwijs veranderingen aan te brengen - de studentenproblemen te eenzijdig als problemen van en

door studenten veroorzaakt en niet als onderwijsproblemen. De ervaren afstand tussen onderwijs/
onderwijsgevenden en studenten blijft onverminderd groot.
Was de stropdas en het u-zeggen in 1966 nog heel
gewoon, in de zeventiger jaren gingen de gespijkerbroekten zich "beduveld" voelen, als "u" gezegd
werd. Was eerst het leraarschap nog altijd mogelijk
als het bedrijfsleven niet lukte, allengs werd het
bedrijfsleven de boosdoener van de cultuur en het
leraarschap "het ware" om de laatste jaren weer
plaats te maken voor het ideaal van een baan in het
bedrijfsleven.
Voor mijzelf is de meest opvallende verandering de
reacties op mij als vrouw functionerend in het "mannen" -bolwerk.
Mijn aanstelling vroeg extra aandacht, omdat het
binnenhalen van een vrouw voor een dergelijke
functie in de mannengemeenschap niet vanzelfsprekend was. De toenmalige rector Posthumus wilde
hierover zelf een oordeel vellen. In een gesprek
bracht hij het open te berde - hij liep immers nog
geen gevaar van discriminatie beticht te worden - en
haalde opgelucht adem, toen ik antwoordde, dat het
helemaal niet zeker was, dat studenten gemakkelijker met een man dan met een vrouw over hun problemen konden praten.
Werd in beginjaren gevraagd om deel te nemen aan
een commissie, dan was de motivering de persoonlijke of vakmatige inbreng; later moest er een
"vrouw" in. Ik voelde mij niet geroepen op die
grond aan vergaderingen te moeten deelnemen. In
diezelfde tijd werden er - weliswaar aanvankelijk
schoorvoetend - meer vrouwen benoemd op de TU,
maar de reeds werkenden werden meer dan voorheen te expliciet "vrouw".
Op het bekende a-viertje is niet meer mogelijk dan
een vogelvlucht impressie. Bij het 20-jarig bestaan
van het bureau studenten-psychologen (BSP) is
over het BSP een brochure verschenen.
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Het begin

anorganische chemie en vervolgens fysische chemie, alsmede de instrumentele chemische analyse, door middel
van colleges en practica werd uitgediept. Voor het kandidaatsexamen kwam, naast wiskunde en natuurkunde, ook
de sociologie op het programma voor. Het kandidaatsexamen was na het vijfde semester. Reeds in 1959 werd als
keuzemogelijkheid een uitgebreidere studie van de wiskunde (" grote wiskunde") ingevoerd.

De eerste hoogleraren aan de afdeling der Scheikundige
Technologie waren dr. K. Posthumus, die rector magnificus van de Technische Hogeschool te Bandung was
geweest, en dr.ir. W. van Loon, die bij de Staatsmijnen
werkzaam was en door de Delftse hoogleraar prof. Waterman als een veelbelovend technoloog was aanbevolen.
Hen kwam op grond van de wet op het wetenschappelijk
onderwijs als "collectief' van de hoogieraren, de verant- Het zesde en het zevende semester zouden aan de technowoordelijkheid voor onderwijs en onderzoek in de afde- logie warden gewijd waarbij in tegenstelling tot elders
ling toe. Als adviseurs trokken zij aan:
gebruikelijk het chemische en het fysische aspect van de
- ir. J.G. Hoogland van de Koninklijke Nederlandse Zout- processen in de afdeling afzonderlijk zouden warden
industrie en buitengewoon hoogleraar aan de TH Delft,
gedoceerd en beoefend. Daarnaast stonden de student
- dr. C. Koningsberger, lector aan de Universiteit Leiden, dan een aantal keuzevakken binnen en buiten de afdeling
- dr.ir. J.N.J. Perquin van de Shell raffinaderij te Pernis en ter beschikking. De studenten werden geacht in de vakan- dr. E.J.W. Verweij van het Philips' Natuurkundig Labo- ties van het tweede, derde of vierde jaar een bedrijfsstage
ratorium.
te doen zowel in het binnen- als buitenland. Het laatste
De eerste drie werden later benoemd tot hoogleraar. De in studiejaar was bestemd voor het afstuderen, met het
deze groep aanwezige ervaring met universitaire regels en bewerken van een onderzoek in een van de vakgebieden
gebruiken en de ervaring in verschillende industrieen vul- ter keuze van de student.
Aan het einde van de studie was dan slechts een ingeniden elkaar uitstekend aan.
Van Loon werd de eerste voorzitter-beheerder en hij eursexamen. Het geheel zou er op neerkomen dat de sturichtte meteen een afdelingsbureau op, omdat vanaf een dent in de loop van zijn studie steeds meer keuze-mogereageerbuis tot een semi-technische installatie alles moest lijkheden kreeg, maar zijn programma wel door de afdewarden aangeschaft, de gebouwen moesten warden inge- ling moest laten goedkeuren.
richt en een administratie nodig was. Tevens werden, soms Posthumus en zijn staf namen in het eerste jaar de chemie
zelfs al vooruitlopend op het aantrekken van nieuwe voor hun rekening, terwijl Perquin het inleidend college in
kroondocenten, wetenschappelijke en technische perso- de technologie gaf. Na het propaedeutisch examen verneelsleden aangesteld om de start van het onderwijs en het zorgde op dezelfde wijze Koningsberger de organische
onderzoek voor te bereiden. In 1958 telde de afdeling al chemie en doceerde Hoogland (tijdelijk) de anorganische
bijna 40 personeelsleden.
chemie.
Vooral de dynamiek en de originaliteit van Van Loon heb- Voor het derde jaar moest de reeds genoemde groep
ben ertoe geleid dat de afdeling te Eindhoven een, onder nieuwe kroondocenten zoeken. Hierbij werd al meer proandere wat de indeling van de studie betrof, geheel andere filering in specialismen nagestreefd. Voor de analytische
opzet kreeg dan de zusterafdeling te Delft. In de eerste chemie werd Keulemans benoemd. Deze beoefende bij
twee semesters zouden de grondslagen van de algemene Shell scheidingsmethoden, in het speciaal de gaschromaen fysische chemie gegeven warden, inclusief een practi- tografie. De fysische chemie werd gericht op de vaste fase
cum, en er zou een algemene inleiding in de technologie door de benoeming van Rieck, die kristalonderzoek bij
gegeven warden als college. Wiskunde, die voor alle afde- Philips deed.
lingen dezelfde was, natuurkunde en wijsbegeerte werden Voor de leerstoel fysische technologie, vond men in Riedoor de afdeling der Algemene Wetenschappen verzorgd. tema de man die de fundamentele kant van processen
Na het propaedeutisch examen zouden er vier semesters beheerste. Van Loon zou de meer praktisch gerichte chevolgen waarin de kennis van de vakgebieden organische en mische proceskunde doen. De snelle groei van het docen-
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tenkorps blijkt uit het feit dat een ervan een week na zijn
benoeming al college moest geven!
In de cursus 19 59-1960 waren op deze wijze alle vakken en
semesters "gedekt". De specialisatie van de afdeling kon
nu verder gestalte krijgen. Dit gebeurde in de eerste plaats
doordat Hoogland zich aan zijn vakgebied der elektrochemie ging wijden en daarvoor een aparte groep
inrichtte, in de verwachting van op goedkope kemenergie
gebaseerde elektrochemische processen! De leerstoel in
de anorganische chemie kon men bezetten met Schuit van
het Laboratorium der Koninklijke Shell. Hiermede haalde
de afdeling het belangrijke onderwerp van de katalyse binnen, hetgeen zou leiden tot het ontstaan van een "Eindhovense School" op <lit gebied! Deze groeide later uit tot de
internationaal bekende "Dutch School of Catalysis". In
deze groep was de in Nederland aanwezige kennis van de
vaste stof gecombineerd met de ervaring in het katalyseonderzoek, ter bestudering van de heterogene katalyse.
In de tweede plaats werd een begin gemaakt met het aantrekken van buitengewone hoogleraren voor het doceren
van specialismen die zij in de industrie beoefenden. De
keuze van de vakgebieden en het zoeken van de bijbehorende docenten, lag in handen van de reeds aanwezige
hoogleraren. Deze hadden daartoe uitvoerige gedachtenwisselingen met de !eiders van industriele research- en
ontwikkelingsafdelingen.
De eerste van deze groep buitengewone hoogleraren was
Stevels, afkomstig van Philips, voor het onderwerp "glas
en keramiek". Van dezelfde industrie volgde daama Fast
voor "metaalkunde" en van de Staatsmijnen Sixma voor
de "theoretische organische chemie" en van Unilever Boekenoogen voor "olien en vetten". Zij gaven keuzecolleges
en waren afstudeerhoogleraar.
Inmiddels was Posthumus rector magnificus geworden.
Van Eck nam zijn taak in het eerstejaars onderwijs over,
met uitzondering van de colleges Chemische Thermodynamica, die enige jaren gegeven werden door Bijvoet,
emeritus van de Rijksuniversiteit Utrecht, en later door
Fast.
In 1964 keerde Van Loon terug naar een industriele functie, <loch hij bleef nog buitengewoon hoogleraar. Eveneens in 1964 werd besloten de beide technologische groepen met ieder twee hoogleraren te bezetten. Achtereenvolgens werd eerst Heikens benoemd tot hoogleraar,
waardoor hij zijn werk in de polymeren op grotere schaal,
en als voor de THE belangrijke specialisatie, kon gaan
beoefenen. Thijssen, benoemd in de fysische technologische groep, bracht zijn ervaring uit de levensmiddelenindustrie mee, terwijl Van der Baan, van de Shell-raffinaderij in Cura~ao, op de oorspronkelijke plaats van Van
Loon benoemd werd. In 1963 werd Perquin opgevolgd
door H. W. Slotboom, die eveneens van de Shell afkomstig
was.

In 1968 telde de afdeling naast de genoemde hoogleraren
inmiddels 4 7 leden van de wetenschappelijke staf en 130
technische en administratieve personeelsleden. Er waren
acht groepen of secties en de personeelstoewijzing
gebeurde aanvankelijk met eenvoudige sleutels: iedere
hoogleraar had een college-, een prive-"assistent'', en
enkele "assistenten" evenredig aan de practicumtaak van
de sectie.
Deze "assistenten" vormden dus de wetenschappelijke
staf, die de leiding had op het practicum en veelal ook
onderzoek deed. Volgens een analoge sleutel werd de
omvang van de technische staf bepaald. Deze bestond
voor een belangrijk deel uit HTS-ers en analisten. Zij hielpen bij de practica, het onderzoek en het onderhoud en de
bediening van de instrumenten. Iedere hoogleraar had een
secretaresse.
Alle groepen waren daardoor ongeveer even groot,
behalve die van Algemene Chemie, vanwege de twee
semesters practicum en de groep Analyse, omdat het plan
bestond hieraan een analytische service-groep te verbinden. Iedere buitengewone hoogleraar werd bovendien bijgestaan door een wetenschappelijk staflid. Tot het personeelsbestand van de afdeling behoorden ook de technici
van de eigen afdelingswerkplaats en natuurlijk het afdelingsbureau.
Er waren in 1969 niet minder dan 700 studenten ingeschreven, waarvan 179 eerstejaars en er studeerden 100
ingenieurs af (zie resp. fig 3, 1en2). De verhouding tot de
andere afdelingen in aantallen afgestudeerde ingenieurs
mag blijken uit de examenzitting van 17-11-1966, toen
zowel de 500ste THE-ingenieur als de 200ste Scheikundig
ingenieur afstudeerde.

Scheikundige Technologie heeft relatief steeds de meeste vrouwelijke studenten getrokken. Ook op de introductiedagen was er
belangstelling van de dames.

Hoe waren al deze mensen gehuisvest en welke invloed
had de bouw op het inrichten van de studie van de studenten?
De prognose van het aantal eerstejaars studenten van de
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afdeling was voor de eerste inschrijving: maximaal 50.
Toen het eerste jaar zich 7 4 en het volgende jaar zich zelfs
100 studenten meldden, moesten snel maatregelen getroffen worden. Naast het inschikken in het paviljoen, waar de
afdeling aanvankelijk inwoonde, werd meteen een tweede
technologiehal, vrijwel identiek aan de al eerder geplande,
op stapel gezet. Immers bij technologische installaties zou
inschuiven wel heel moeilijk zijn!
Toen op 28 april 1960 minister Cals deze twee hallen
opende, waren in de laboratoria van de hal voor fysische
technologie (Ff-hal), de groepen organische en analytische chemie en in de CT-hal die voor anorganische en voor
fysische chemie, gevestigd. De halruimten zelf werden vrij
gehouden voor de technologische groepen. In 1964 kwam
het gebouw T-laag gereed en kon de eerstejaars groep het
paviljoen verruilen voor een zeer ruime behuizing. Er was
besloten voor de vier groepen uit de kandidaats-periode
een hoogbouw van 9 etages boven het loopbrugniveau te
bouwen. Dit na adviezen in binnen-en buitenland ingewonnen te hebben over de voor-en nadelen van chemielaboratoria in een hoogbouw. In 1965 werd dit gebouw
betrokken.
De verdubbeling van de verwachte studenten-aantallen
had nog een andere consequentie: de practica van de vier
genoemde groepen moesten door de studenten per studiejaar alternerend worden doorlopen. Daardoor had bij het
kandidaatsexamen de ene helft van de studenten het practikum instrumentele analyse en de andere helft de fysische
chemie niet gevolgd. Het overgebleven stuk paste eigenlijk
niet meer in het ingenieurs-programma. Daarom werd in
1961 besloten het kandidaatsexamen na zes semesters af te
nemen, zodat het gehele verplichte chemieprogramma
dan achter de rug was.
Wat het onderzoek betreft, zal het duidelijk zijn dat dit de
eerste jaren slechts moeizaam van de grond kwam. De
meeste hoogleraren, en zeker de buitengewone, waren
gekozen op grond van hun specialistische kennis uit hun
vorige funktie. Zij begonnen op dit gebied in hun groepen
met onderzoek, maar moesten vaak hun wetenschappelijke staf hierin nog inwerken. Deze gingen daarna veelal
een promotieonderzoek doen en droegen aldus na enkele
jaren, voor een groot deel, het onderzoek in de groep. Pas
na 1961 droegen ook afstudeerders bij aan het onderzoek.
Reactie-kinetiek en -mechanisme bleek voor alle groepen
een gemeenschappelijk onderwerp van het onderzoek te
zijn. Dit leidde maar in enkele gevallen tot samenwerking.
Speciale nadruk kreeg al in deze periode het onderzoek in
de analytische scheidingsmethoden, mede doordat Golay,
die de capillaire gaschromatografie ontwikkelde, op de
vanwege het Eindhovens Hogeschoolfonds gestichte leerstoel der analogieen benoemd werd. In 1964 volgde
de Nobelprijswinnaar Martin, de eigenlijke uitvinder van
de gaschromatografie, hem op. In samenwerking met
Everaerts resulteerde dit in de ontwikkeling van een
nieuwe scheidingsmethode: "de isotachoforese".
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Onderzoek na 1968
Ook in de tweede decade werd het onderzoek nog voor
een groot deel gedaan binnen de specialismen van de reeds
aanwezige hoogleraren. Zo werd onder andere onderzoek
naar de structuur in vloeistoffen, met name water, gedaan.
Belangrijk was de uitbreiding van de activiteiten in de
heterogene oxidatiekatalyse. De katalyse door zeolieten
werd aangepakt door Van Hooff. Geleidelijk aan werd de
katalyse tot een zwaartepunt van de afdeling, hetgeen
bevestigd werd toen in 1977 Schuit deeltijd ging werken en
in Prins (eveneens van het Koninklijke Shell Laboratorium) energieke opvolging gevonden werd. De katalyse
was eigenlijk een van de weinige onderwerpen dat
gemeenschappelijk was aan verschillende vakgroepsonderzoeken. Dit onderzoek gebeurde onder meer in de
vorm van bestudering van de reacties zelf, bereiding en
structuurbepaling van de katalysatoren en tenslotte in de
toepassing ervan in processen en reactoren.
Reacties in cement werden als eerste voorbeeld van colloi:dchemisch onderzoek door Stein bestudeerd.
In de organische chemie brak met Buck een geheel nieuw
tijdperk aan; daarin werden de biochemisch belangrijke
fosforverbindingen bestudeerd en een begin gemaakt met
DNA-onderzoek.
In 1975 vertrok Keulemans, doch zijn werk aan scheidingsmethoden werd voortgezet door zijn leerlingen en
opvolgers: Cramers en Everaerts.
De radiochemie werd in 1972 ingedeeld in hun groep
onder leiding van De Goeij, van het Delftse reactorinstituut. Deze kreeg later in de afdeling Natuurkunde zijn
hoofdtaak. In de analytische groep begon ook een samenwerkingsverband binnen en buiten de TUE op het gebied
van de Biologisch-Medisch-Gezondheids-Technologie,
waarvoor de THE Versprille had aangetrokken.
Bij Rieck kreeg de reactiediffusie in de vaste fase meer
nadruk, vooral door toedoen van Van Loo, benevens de
texturen in de reactieprodukten. In 1975 kwam in deze
groep Metselaar van het Philips Natuurkundig laboratorium: hij zou zich meer op de keramische materialen
richten.
De vakgroep Elektrochemie participeerde in een interafdelingsproject (met Werktuigbouwkunde en Elektrotechniek) met de accu voor een elektrische auto, en mevrouw
Visscher introduceerde de ellipsometrie ter onderzoek van
oppervlakken. In 1975 werd de toen twee jaar openstaande plaats van Hoogland bezet door Barendrecht,
waardoor de elektrochemie in de jaren tachtig nieuwe
impulsen kreeg.
In de technologische groepen werd de sucrochemie een
specialiteit, naast de andere katalytische reactorprocessen.
De polymerengroep koos de menging van polymeren als
expertise, daarbij versterkt door de komst van German.
Rietema droeg veel bij aan het bestuderen van processen
in disperse systemen. Als specialiteit ontstond de afvalwaterzuivering onder leiding van Ottengraf.
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Thijssen behaalde veel succes met de ontwikkeling van het
vriesdroogproces, dat later belangrijke industriele toepassingen verkreeg. Zijn plaats werd in 1974 ingenomen door
Tels, van de Universiteit van Amsterdam en afkomstig uit
de petrochemie. Hij begon onderzoek aan de scheiding en
verwerking van vaste afvalstoffen. Met de benoeming van
Stuyts werd een nieuwe activiteit, de keramische technologie, binnengehaald.
In de groepen van de, later te noemen, zogenaamde
S-richting speelde in de jaren zestig en zeventig de steun
van de Stichting Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek
(ZWO), en voomamelijk haar dochter de Stichting Scheikundig Onderzoek N ederland (SON), een belangrijke rol.
In die groepen waarvan de hoogleraar als werkgroepsleider door de Stichting was erkend, stelde de laatste
gewoonlijk twee tot vier promovendi aan voor door haar
gesteund onderzoek. Dit vormde toen de belangrijkste
externe bijdrage aan het onderzoek. Zo was tot omstreeks
1980 de helft van het aan de THE ten laste van deze zogenaamde tweede geldstroom werkzame personeel, bij de
afdeling Scheikundige Technologie aangesteld. Toen

ZWO later haar kader verruimde, konden alle groepen
van deze steun profiteren.
Vermelding verdient nog dat, wat het onderzoek betreft, er
omstreeks 1974 aan verschillende leidinggevende figuren
uit de industrie gevraagd werd een beoordeling te geven
van de kwaliteit van het onderzoek aan de afdeling. In
1977 werd het onderzoek van de afdeling systematisch en
overzichtelijk samengevat in een zogenaamd "Sectorenplan". Beide acties hadden weinig veranderingen ten
gevolge.

Onderwijs na 1968
In de groei van de afdeling vormden de 179 eerstejaars in
1969 een mijlpaal. De personeelsbezetting en de gebouwen waren voldoende voor een opvang van circa 170 eerstejaars studenten per jaar. Maar voor 200 of meer eerstejaars zou snel besloten moeten worden tot nieuwbouw.
Men dacht aan een tweede hoogbouw en had hiervoor al
twee mogelijke locaties op het oog.
Het liep echter anders (zie fig. 1). Het aantal eerste-
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jaars bleef steken bij ongeveer 160 en daalde in 1972 tot
85. De chemische industrie kwam in een kwaad daglicht te
staan vanwege de milieuvervuiling, terwijl daamaast
onder de afgestuurden in de exacte vakken de werkeloosheid bij de chemici hoog werd.
Er waren na het tot stand komen van het gaslaboratorium
daarom geen uitbreidingsplannen meer. In de jaren tachtig
werd nog wel gedacht aan vervanging van het T-hoog
gebouw in verband met de veiligheid. De enige ruimtelijke
verandering was nog dat de glasblazerij eerst in de FT-hal
werd gehuisvest, maar later naar het CTD-gebouw verhuisde. De huisvesting van een TNO-laboratorium komt
verderop in <lit stuk ter sprake.

afstuderen werden daarna geheel gewijd aan de gekozen
richting. Beide richtingen hielden elkaar redelijk in evenwicht.
Deze splitsing had helaas ook enige concurrentie-gevoelens tot gevolg, ten detrimente van de eensgezindheid in de
afdeling. De uitstekende onderlinge verhoudingen voorheen waren een uiting van deze gelijkgezindheid. De
goede verstandhouding werd mogelijk ook bevorderd
door de geringe overlapping van de activiteiten tussen de
groepen en was dus eigenlijk een gevolg van de heterogeniteit van de groepen. Verder speelden ook de mime
materiele middelen dieter beschikking stonden, een positieve rol.

De indeling in groepen, en daarmee de globale studiegang,
was moeilijk te veranderen, vooral door de etagegewijze
opbouw van de T-hoogbouw. Een verandering in indeling
zou een versnippering van de laboratoria in een aantal
kleine ruimten ten gevolge hebben. Er werd dan ook eens
opgemerkt: "ons studieprogramma ligt vastgelegd in
beton". Voor de herstructurering omstreeks 1976 vond
alleen in 1966 een belangrijke wijziging in het studieprogramma plaats. Toen werd besloten om aan de ingenieursopleiding twee verschillende accenten, met ieder extra
diepgang, te geven: de ene technologisch of proceskundig
(T-richting), de andere meer scheikundig of productkundig (S-richting). Dit werd bereikt door onder meer een
kart verplicht technologisch prakticum ( altemerend met
een prakticum in de fysica) voor het kandidaatsexamen en
door een definitieve keuze tussen S- en T-richting voor het
begin van het achtste semester. Dit achtste semester en het

Er werden ook geleidelijk meer faciliteiten geschapen om
de aantekening van onderwijsbevoegdheid te verkrijgen.
Er werd een vakdidactiekgroep opgericht. In 1976 werd
naast de S-en de T-richting, een L-richting voor de lerarenopleiding gevormd, met Simons als coordinator. Verder
werden in de jaren zeventig jaarlijkse blokcursussen in de
colloi:dchemie verzorgd.
Bestudering van de wetenschappelijke literatuur is voor
scheikundigen van zeer groat belang. De studenten werden in een cursus geoefend in het gebruik van de zeer goed
georganiseerde chemische bibliografie.
Al sinds 1961 werden aan afgestudeerde chemische HTSers op individuele basis vrijstellingen verleend die overeenkwamen met ongeveer 1,5 jaar studieduur. Later werd
deze mogelijkheid van vrijstellingen meer gereglementeerd en in 1979 formeel vastgelegd.
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De herstructureringsoperatie van omstreeks 1976 bracht,
ondanks de enorme er aan gewijde massa papier, slechts
beperkte veranderingen. Wat meer vakgebieden kregen
de kans op een plaatsje in het studieprogramma, doordat
van de zes semester-uren keuzecolleges, er vier moesten
worden gekozen uit een bepaalde groep, waaronder elektrochemie en colloldchemie. Er werd ook gelet op de
gekozen combinatie in de vakken. Opvallend is dat de
mediane studieduur van de eerste tien generaties gemiddeld 6.1 jaar was, doch dat deze over de volgende decade
tot 6.4 jaar was opgelopen. In 1976 studeerde de duizendste scheikundig ingenieur af (vergelijk fig. 2).

trie zo belangrijke milieuproblemen werden voordien niet
gecoodineerd gedoceerd en onderzocht, maar verdeeld
over de vakgroepen. Aanvankelijk betrof het specifieke
milieu-onderzoek alleen de meting van luchtvervuiling,
later ook de afvalwaterzuivering en afvalverwerking. Vanuit de studentenwereld werd de aanzet gegeven tot de
oprichting van een Chemiewinkel. Deze werd ingepast in
de Wetenschapswinkels van de TH en leidde tot een
keuze-element in de studie.
Er voltrok zich langzamerhand een verandering in de
doelstelling van de opleiding. Van een breed opgeleide
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Totaal aantal studenten-T per studiejaar (Fig. 3)

De eerstejaars studenten werden gelntroduceerd in de hun
wachtende opleiding en uitgedaagd om groepsgewijs problemen van chemie en samenleving aan te pakken. Een
belangrijke verandering in de organisatie van dit eerstejaarsonderwijs vond in 1978 tot 1980 plaats. Na het vertrek van Van Eck werd de vakgroep Algemene Chemie
opgeheven en een basis-onderwijsgroep voor het eerste
studiejaar opgericht. Deze groep bestond uit een vaste
kem met een wisselende aanvulling uit verschillende vakgroepen. Van der Baan, Van Hooff en Stein kregen de eerste jaren de leiding. De laatste ging ook een sub-vakgroep
colloi:dchemie binnen de elektrochemie-vakgroep vormen, doch bleef een belangrijk deel van het thermodynamica-onderwijs geven.
De afdeling verbreedde het onderwijs en onderzoeksterrein door, conform de oorspronkelijke filosofie, meer
parttime hoogleraren aan te trekken, zoals voor milieuchemie, de enzymchemie, en voor de keramische technologie.
Wat de milieuchemie betreft: de voor de chemische indus-

ingenieur, met een van circa tien specialisaties, ging men
naar een minder brede grondslag met een wat uitgebreidere specialisatie. Met andere woorden: de student miste
enkele van de vroeger verplichte vakken, maar moest een
combinatie van enkele vakgebieden kiezen.
Een markante gebeurtenis in 1976 was dat Schuit ere-promotor was van de eerste eredoctor van de THE: dr.ir. H.
Kramers.
Het lijkt zinvol om omstreeks 1980 een snede aan de brengen in het relaas, zowel vanwege de tweefasenopleiding als
van de veranderde financiering van het onderzoek.
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Ter gelegenheid van het eerste lustrum van de TUE op 26 april
1976 ontving dr. ir. H.A. Kramers, als eerste eredoctor, uit handen van de promotor prof. Schuit, zijn bul.

Onderwijs in de jaren tachtig
Toen de tweefasenopleiding in 1982 began met een trimesterindeling, liep daarnaast tot 1988 nag het oude
semesterprogramma. Door de trimesterindeling bleef een
breed scala van colleges en cursussen mogelijk, hoewel
ieder met wat minder diepgang dan tevoren. Maar de keuzevrijheid voor de studenten moest afnemen, en de grootste differentiatie in het studieprogramma, de splitsing in Sen T-richting verdween. In het propedeutische jaar werden, om het selecterende karakter wat te versterken,
enkele geavanceerde scheikundevakken opgenomen. De
wiskunde en natuurkunde bleven zich over de eerste twee
jaren uitstrekken, de maatschappijgerichte vakken over de
eerste drie. In het vierde trimester werden er twee groepen
gevormd, om zoals vroeger, een gelijkmatige practicumbezetting te bereiken. Anorganische en organische practica alterneerden. In het doctorale deel kwam pas in het
achtste trimester de mogelijkheid van een keuze voor de
student. Daarna moesten combinaties van twee gekozen
warden uit: polymeren, colloi:d- en elektrochemie, vaste
stof en materialen, en instrumentele analyse. Min of meer
hoofdstromen ter keuze waren: proceskunde en katalyse.
Vervolgens deed de student een stage op proceskundig of
katalytisch gebied en een externe bedrijfsstage.
De faculteit kon het aanbod van keuzecolleges ruim houden door deeltijdshoogleraren op vele gebieden te blijven
aantrekken. Zoals voor keramiek, voor elektrokatalyse,
voor bio-organische chemie, voor fijnchemie, voor fysiologische chemie, organische materiaalkunde en voor verschillende chemisch-proceskundige vakken. Via deze
benoemingen werden de contacten met de industrie
onderhouden, zoals met DSM, Organon, Unilever, General Electric en AKZO.
Inmiddels had oak in de gewone leerstoelen een doorstroming plaatsgevonden, waarbij eerst Thoenes en Van der
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Wiele (beide AKZO) resp. Rietema en V.d. Baan vervingen, en later Van Santen (Shell) en Lemstra (DSM)
benoemd werden in plaats van Prins en Heikens. In de proceskunde werden Kerkhof (Gist-Brocades) en Marin
(Gent) benoemd. Dit alles ging in 1988 gepaard met een
reorganisatie van de indeling van de faculteit in de vakgroepen: Vaste Stof Chemie en Materialen, Anorganische
Chemie en Katalyse, Organische Chemie, Instrumentele
Analyse, Chemische Proceskunde, Polymeerchemie en
Kunststoftechnologie, en Colloidchemie en Thermodynamica. De faculteit achtte het niet mogelijk de leerstoel in de
elektrochemie te continueren.
De constructie van een basisonderwijsgroep met wisselende bezetting uit andere vakgroepen werd verlaten. Een
vaste groep onder Everaerts en ingedeeld bij de vakgroep
lnstrumentele Analyse ging de taak in het eerste jaar op
zich nemen. Hoewel de studierendementen van de eerste
generaties na de invoering van de twee-fasenstructuur
zeer goed waren, werd bij de reorganisatie oak een aanzet
gegeven tot het veranderen van de opzet van het studieprogramma. Het bleek gewenst de onderzoekvaardigheid
van de afgestudeerden te vergroten, en door minder versnippering meer diepgang in het pakket te brengen. Deze
wijzigingen waren in 1989 nag niet voltooid.
Het aantal eerstejaars studenten steeg ondertussen weer,
van 110 in 1984 tot 188 in 1990. Wat de postdoctorale
opleidingen betreft moet allereerst de inpassing van een
deel van de vroegere L-variant in de doctoraalstudie warden genoemd, terwijl de opleiding verder onder de Universitaire Leraren opleiding ging vallen. De faculteit heeft
een tweetal tweede fase-opleidingen: tot Ontwerper Proces- en Product-ontwikkeling, samen met de faculteiten
Natuurkunde en Werktuigbouwkunde, en een tweejarige
onderzoekersopleiding Scheikundige Technologie. Beide
trokken relatief veel eigen scheikundige ingenieurs: de
eerste in totaal 19, de andere: 23 ( te zamen ruim een tiende
deel van de in die periode afgestudeerde scheikundige
ingenieurs), naast 12 extern opgeleiden.

Onderzoek in de jaren tachtig
De invoering van de Voorwaardelijke Financiering en de
krimpende budgetten welke het aantrekken van gelden uit
de derde geldstroom nodig maakten, had grate invloed op
de gang van zaken in het onderzoek, met name voor de
aanschaf van apparaten. De trend in de chemie is dat de
technieken om zeer verfijnde onderzoekingen te verrichten voortdurend belangrijk kostbaarder warden. Hoewel
het ondcrzoek in de faculteit altijd al min of meer toepassingsgericht was, nam <lit accent toe. Oak de druk om te
publiceren is mede als gevolg van de invoering van het stelsel van de Voorwaardelijke Financiering (VF) toegenomen, terwijl het aantal onderzoekthema's afnam. In 1988
waren er 189 wetenschappelijke publicaties tegen 63 in
1968.
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Van 1982 tot 1985 werden succesievelijk tien voorstellen,
alle vakgroepen omvattend, goedgekeurd en aangemeld
voor de VF. De beoordeling achteraf in 1987 van de voor
VF goedgekeurde programma's was zeer positief. Inmiddels is in 1988 een tweede beschermperiode voor 9 intrafacultaire en 2 interfacultaire programma's begonnen.
Hoewel nu alle vakgroepen deelhebben aan de tweede
geldstroom, is de derde geldstroom de snelst groeiende.
Instituten, stichtingen en contracten spelen in de organisatie een grote rol.
Nadat Prins met D.C. Koningsberger intemationaal
onderzoek met behulp van rontgenstralen-absorptie van
oppervlakken begon, werden alle onderzoeken met katalytische principes in 1989 samengebracht in het Schuit
Katalyse Instituut, onder leiding van Van Santen. Samen
met de Tilburgse Universiteit werd het Interuniversitair
Milieu-instituut Brabant gesticht, waarin verschillende
vakgroepen deelnemen. Op keramisch gebied werd in
1985 een samenwerkingsovereenkomst gesloten met
TNO-TPD, metals resultaat de huisvesting van een Centrum voor Technische Keramiek, waarin de vakgroep
Vaste Stofchemie en Materialen participeert. Ook werd de
Glastechnologische groep van TNO gevestigd in de technologische hallen. Op het gebied van de polymeerchemie
en de kunststoftechnologie werden enkele stichtingen in
het leven geroepen om samen met de industrie onderzoek
te doen.
Veel succes had dr. J.W. Niemantsverdriet van de vakgroep Anorganische Chemie en Katalyse die van N.W.O.
een persoonsgerichte groepssteun kreeg van 2,2 miljoen
gulden voor het katalytisch onderzoek.

De onderzoekactiviteit vindt zijn weerspiegeling in onder
meer het aantal promoties. Dit wisselde sterk per jaar. Zo
waren er in 1968 5 promovendi, tegen 18 in 1977, 7 in
1980 en 20 in 1989. Doch per decade gerekend, is er een
toename van circa 6 naar bijna 12 per jaar. Gedurende het
bestaan van de THE nam de Scheikundige Technologie
een derde deel van het totaal aantal promoties voor haar
rekening.

Externe contacten
De nationale en internationale contacten, vooral voor het
onderzoek van levensbelang, zijn voor de gehele faculteit
te omvangrijk om volledig op te sommen. Bestuursfuncties in op zeer gespecialiseerde onderwerpen gerichte
groepen, zijn door faculteitsleden veelvuldig bekleed.
Doch ook in algemenere en grotere organisaties als de
KNCV en de SON was de afdeling vertegenwoordigd.
Bij de belangrijke wetenschappelijke organisaties moge
met name het lidmaatschap van de KNAW van Schuit en
Buck genoemd worden. Thoenes is lid van de Koninklijke
Zweedse Akademie van Ingenieurswetenschappen. Internationaal hadden verschillende vakgroepen uitwisselingsen samenwerkings-programma's: al Iang met de
Karels Universiteit in Praag en de Technische Universiteit
in Bratislava (met TIA) en de University of Delaware (met
TAK); recenter met de universiteiten van Uppsala (TOC),
Perpignan (TVM), Sofia (TCP) en Sydney (TPK).
Research-samenwerking is er o.a. met het Daresbury
Laboratorium (TAK), en de European Space Agency
(TCT).
Bij grote intemationale lichamen, zoals de International
Unions bijvoorbeeld voor Pure and Applied Chemistry, en
voor Crystallography en diverse gespecialiseerde "societies", zijn verschillende hoogleraren commissielid
(geweest). Daamaast zijn er natuurlijk vele contacten en
samenwerkingen te noemen van meer incidentele aard
zoals gastcolleges, seminars en workshops.

Het Bestuur

De hoogleraar (van Santen, r.), de wetenschappelijk onderzoeker (Niemantsverdriet, 1.), de technicus (van Herpen, 2e v.r. ), en
de student (ter Veen, 2e v.l.) bij het SIMS-apparaat voor het
oppervlakte-onderzoek van katalysatoren.

De faculteit kreeg in 1990 helaas negatieve publiciteit toen
een enkele maanden tevoren met veel ophef aangekondigde methode om de groei van virussen met DNA-technieken te blokkeren ongefundeerd bleek te zijn.

Voor 1972 berustte de verantwoordelijkheid voor het
onderwijs- en het onderzoekbeleid bij de afdeling, dat wil
zeggen het collectief van de hoogleraren. Deze vergaderden onder leiding van de zelf gekozen voorzitter om de
twee weken. De voorzitter was tevens de door curatoren
gedelegeerde beheerder en was als assessor lid van het college van r( ector) en a( ssesoren). Achtereenvolgens waren
dit Van Loon tot 1961, Hoogland tot 1965, Rieck tot 1969
en Van der Baan tot en met 1971.
De secretarissen van de afdeling waren respectievelijk
Koningsberger, Rieck, Thijssen, Van der Baan en Schuit.
De voorzitter en de secretaris pleegden iedere maand

Scheikundige technologie

overleg met een delegatie die door en uit de wetenschappelijke staf was gekozen.
Eveneens was er om de maand overleg met het bestuur van
de studievereniging Jan Pieter Minckelers. Deze vereniging heeft sinds 1957 een belangrijke rol gespeeld in de
afdeling. Zeker toen nog vrijwel alle studenten er lid van
waren, fungeerde hun bestuur, of later een vertegenwoordiging per studiejaar, als spreekbuis om wensen en klachten van de studenten over te brengen. Gedurende de eerste
tien jaren was het bijvoorbeeld hun wens dat de kandidaats- en ingenieursexamens injacquet (aan beide zijden
van de tafel!) werd afgenomen. De eerste studente die
haar THE-studie voltooide (in 1966), excuseerde zich dat
zij daarop een uitzondering moest maken!
De studievereniging speelde een grate rol in de Studie
Overleg Kommissie, verzorgde binnen- en buitenlandse
excursies en stelde voorlichtingsgidsjes over de studie
samen, voordat <lit van TH-wege gebeurde. Recent is
naast de studievereniging het dispuut Kekule ontstaan,
met meer buitencurriculaire activiteiten.

De studievereniging 'JAPIE' brengt ieder jaar hulde aan de uitvinder van het stadsgas, Jan Pieter Minckelers, door bij zijn
standbeeld in Maastricht een krans te leggen.

Binnen de acht groepen, oak wel secties genaamd, was het
overleg tussen staf en kroondocenten op verschillende
wijze georganiseerd. De nieuwe gedemocratiseerde
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bestuursvorm werd in 1972, nadat tevoren met een Voorlopige Afdelings Raad was geexperimenteerd, zowel op
afdelings- als op vakgroepsniveau ingevoerd. De acht secties gingen in evenzovele vakgroepen over met dezelfde
namen. Zoals overal was het beslag dat de democratisering en de burautocratisering nadien op de beschikbare
werktijd legden, zeer aanzienlijk. Van der Baan werd de
eerste dekaan, in 1973 opgevolgd door Heikens. Hun
medebestuursleden waren een beheerder voor materiele
zaken en een voor personele zaken.
Na een bestuurscrisis einde 197 5 werd Rieck gekozen. Hij
stelde als voorwaarde om het dekaanschap te aanvaarden,
een versterking van het bestuur op het gebied van onderwijs en onderzoek met ieder een bestuurslid. Dit werden
respectievelijk Van der Baan en Schuit. Een dergelijk vijfhoofdig bestuur is sindsdien blijven bestaan met, van 1982
tot 1988 Tels, daarna tot 1990 Buck en sindsdien Lemstra
als dekaan. De onderwijs- en onderzoek-portefeuilles
hadden een zittingsduur van twee jaar, waarbij soms
dezelfde functionaris terugkeerde.
In 1981 kwam door een verschuiving van de taken het
gehele beheer in een hand, in de persoon van Van lVIierlo.
Daardoor kon, met behoud van een vijftallig bestuur, de
post van plaatsvervangend dekaan gecreeerd warden.
Toen na 1986 de beheerstaken vanuit het college van
bestuur meer gedecentraliseerd werden en de faculteitsbeheerstaak aanzienlijk toenam, werd Van Mierlo van
beheerder tot de eerste directeur beheer van de faculteit
benoemd. Hij bleef echter deel uitmaken van het bestuur.
De afdelingsraad, inmiddels faculteitsraad, kon tot 1989
steeds voltallig bezet warden met zes leden van het wetenschappelijk korps, drie leden uit de technische en administratieve staf en drie studenten. Vanaf juni 1989 was de
bezetting incompleet en wel als volgt: vier leden uit de
wetenschappelijke staf, een lid uit het niet-wetenschappelijk personeel en drie studenten.
De raad wenste niet een dekaan als voorzitter en deed
daarom een beroep op het experimenteer-artikel in de
WUB om <lit mogelijk te maken. Deze aanvrage werd in
1976 bij Koninklijk Besluit goedgekeurd. Als voorzitter
traden achtereenvolgens op: Westerling, Van der Baan,
Buck, Senden, Prins en Metselaar. Van 1974 tot 1986 fungeerde Walraven als secretaris.
Naast de wettelijke vaste commissies voor onderwijs- en
onderzoek, had de afdelingsraad in 1972 oak een personeelscommissie ingesteld om in personeelszaken, ook
waar het de verdeling over de vakgroepen betrof, te adviseren. In 1974 kon, na twee jaar voorbereiding, een afdelingsreglement vastgesteld warden.
Het eind van de jaren zeventig werd gekenmerkt door een
planmatiger aanpak van de organisatie van onderwijs en
onderzoek. Intern ging een raamplancommissie zich daarmee bezighouden. Extern vond interuniversitair overleg
tussen de diverse scheikundige faculteiten in Nederland
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plaats, onder meer in het Bestuursoverleg Scheikunde en
Scheikundige Technologie, de Kroondocentencommissie
en de Taakverdelingscommissie, ingesteld op initiatief van
deKNAW.
Pas tien jaar later was de bureaucratisering zover voltooid
dat alle studie-inspanning en -voortgang alsmede de examenbeoordelingen, en anderzijds ook de personeelstaken
en toewijzingen gekwantificeerd waren en vastgelegd in
getallen en formules. Ook de regelgeving was op allerlei
gebied zover mogelijk doorgevoerd. Er stonden een 20
adviescommissies de raad, het bestuur en de beheerder ten
dienste. Toen er na 1982 een ingewikkelde overgangsregeling naar de twee-fasen opleiding nodig werd, was de tekst
in de studiegids zo ingewikkeld geworden, dat het toekennen van studiepunten voor het goed verwerken ervan wel
op zijn plaats zou zijn geweest!

Verleden en toekomst
De veranderingen in de wereld in de laatste dertig jaren
weerspiegelen zich zeker niet in de geringste mate in de
gang van zaken in de afdeling, respectievelijk faculteit. De
aanvankelijke euforie over de prestaties van de chemische
industrie heeft, door de enorm toegenomen produktie en
consumptie, moeilijkheden opgeleverd op het gebied van
schaarste van grondstoffen en energie en vervolgens op
milieu-gebied. Men vindt dit terug in de ongestoorde harmonische groei van de faculteit in de jaren zestig: men
bouwde voort op vertrouwde principes in een opgaande
lijn: de studieresultaten waren uitstekend, onderzoek
kwam van de grond en de afdeling functioneerde bijna
geruisloos.
De kritische vragen kwamen in de jaren zeventig, gevolgd
door een daling van de studentenaantallen en ook een wat
teruglopend studieresultaat. Stabilisatie was toen het
parool, ondanks de stormachtige universitaire ontwikkelingen.
In de jaren tachtig zetten, evenals elders, de veranderingen
en de ingrijpende hervormingen zich door, doch een nieuw
elan ontstond. Gedeeltelijk kwam dit doordat er verjonging optrad na het vertrek van de mensen van de eerste
decade. De goede resultaten tekenen zich het eerst af op
het gebied van het onderzoek; wat het onderwijs betreft is,
ondanks of juist door, de vele wijzigingen de optimale
situatie nog niet bereikt.
De doelstellingen van de faculteit zijn anno 1990 als volgt
te omschrijven: De faculteit wil inspelen op de uitdagingen
van de samenleving in de jaren negentig. Haar beleid blijft
zich richten op kwalitatief sterk ondetwijs en onderzoek in
de subdisciplines Proceskunde, Scheikunde en Materiaalkunde. Dit in wisselwerking met het bedrijfsleven en
andere wetenschappelijke instituten.
Ter versterking van de aantrekkingskracht van haar opleiding in de eerste fase zullen in samenwerking met andere
faculteiten ook gecombineerde opleidingen aan studenten

worden aangeboden. De vaste plaats die de tweede fase
ontwerpers- en onderzoekersopleidingen hebben gekregen, wordt verder verstevigd. Daamaast wordt het aantrekken van promovendi gestimuleerd.
Door concentratie van de onderzoekinspanning op een
beperkt aantal thema's tracht de faculteit een hoge kwaliteit van haar onderzoek te garanderen. Een initierende en
vooraanstaande rol spelen hierin de 'eigen' instituten, respectievelijk voor katalyse, de keramiek, polymeer-technologie, transiente kinetiek, biomolecular design en milieutechnologie. De aantrekkingskracht voor het bedrijfsleven
dient zodanig te blijven dat de faculteit met contractonderzoek voor een belangrijk deel in haar eigen materiele
behoefte kan blijven voorzien. De aantrekkingskracht
voor (aankomende) studenten zal vergroot warden met op
nieuwe technologische ontwikkelingen toegesneden eerste- en tweede-faseopleidingen en met hoogwaardig
onderzoek.
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Artistieke verfraaiing
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Vanuit de regeling dat voor nieuwbouw 1 % van de
bouwkosten mocht warden besteed aan artistieke
verfraaiing, heeft de TUE door de jaren heen een zo
goed mogelijk continu aanschaffingsbeleid gevoerd,
waartoe steeds de kunstcommissie van de TUE
adviseerde.
Met het wisselen van de voorzitter en de leden van
deze commissie is dat aanschaffingsbeleid voortdurend geleidelijk bijgesteld, 66k omdat de opvattingen over beeldende kunst zelf verschoven.
Vanaf den beginne ook is het aanschaffingsbeleid op
een eigenzinnige manier gevoerd. In strijd met de
regels werden objecten aangeschaft die niet nagelvast aan de gebouwen waren verbonden. En ook
werd niet de hand gehouden aan de re gel dat 1 % van
de bouwsom ook voor het betreffende gebouw zou
moeten warden besteed. Integendeel, de totale middelenstroom van de 1 %-regeling is steeds als een
reservoir beschouwd van waaruit een integraal aanschaffingsbeleid gestalte werd gegeven.
Een vaste lijn is daarbij altijd aangehouden:
beeldende kunst zal overal warden aangetroffen, zowel in de ruimte buiten de gebouwen, als
ook in de gebouwen. En in de gebouwen, zowel
in algemene ruimten zoals hallen en vergaderzalen, als in meer besloten ruimten zoals werkkamers.
De buitenruimte is ingevuld met grote plastieken
van - ten tijde van de aanschaf - meestal veelbelovende jonge kunstenaars wier werk voor de TUE
toen nog alleszins binnen de mogelijkheden viel,
(zoals Spronken en Panamarenko ).
Voor de binnenruimten is een scala van mogelijkheden aangeboord. In grote algemene ruimten zijn
grote objecten geplaatst, waaronder een vijftal
wandkleden, middelgrote plastieken en, in het
gebouw W-hoog, een ruime toepassing van geappliceerd glas in puien en plafonds.
Voor de kleinere binnenruimten heeft het aanschaffingsbeleid zich gericht op klein-plastiek en op grafiek, in totaal nu zo'n 700 stuks. De grafiek heeft in
het beleid van de kunstcommissie altijd een heel

aparte positie gehad, en daar wordt nu wat nader op
ingegaan:
De grafiekcollectie van de Technische Universiteit is
om twee redenen bijeen gebracht. Ten eerste om een
praktische reden: een collectie grafiek zou aan de te
constateren behoefte kunnen voldoen om aan de
wanden van de werkkamers, vergaderruimten e.d.
dingen op te hangen die de aandacht van oog en
geest zouden kunnen vangen. Ten tweede bood zich
voor de kunstcommissie de gelegenheid aan om een
van haar doelstellingen - de TU-gemeenschap met
de voortbrengselen van (Nederlandse) beeldende
kunst in aanraking te brengen - op meer consistente
wijze te realiseren en een overzicht te maken van de
hedendaagse kunst in Nederland, zoals deze zich in
de grafische technieken presenteert.
Het verzamelen van grafiek werd dan ook een activiteit, die in karakter van de meeste overige activiteiten van de kunstcommissie verschilde. Niet zozeer
een adequaat inschieten op een incidentele situatie
werd gevraagd, maar contimriteit van aandacht en
van visie. Dit leidde ertoe, dat de kunstcommissie
hiervoor een subcommissie instelde, die vrij zelfstandig kon opereren. Er is een collectie ontstaan die
aan de tweeledige doelstelling in belangrijke mate
beantwoordt.
Dat de collectie tevens - men mag zeggen op museaal niveau - een overzicht van de Nederlandse grafiek na 1970 geeft, is te danken aan de opzet van de
selectieprocedure.
Evenals bij de kunstcommissie zelf wordt gewerkt
met aanvankelijk een, nu twee terzake kundige
onafhankelijke adviseurs die, soms in overleg met
een of meerdere commissieleden, de voorselectie
maken.
Het verzamelgebied is weloverwogen tot dat van
grafiek bepaald. Dit gebied vormt een scherp af te
bakenen terrein: er komen duidelijk te omschrijven
druktechnieken aan te pas, zelfs bij de zogenaamde
'monotypes', waarbij slechts een exemplaar wordt
gedrukt; het materiaal waarop gedrukt wordt, is
doorgaans papier.
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Dit laatste heeft grafiek gemeen met 'prenten', maar
deze laatste benaming omvat ook tekeningen, aquarellen, collages e.d., unica's en dergelijke, waarvan
het gebied zowel als de prijs veel moeilijker af te
grenzen is. Het verzamelgebied is tot Nederland
beperkt, alhoewel in een enkel geval wel eens over
de grenzen met de buurlanden Belgie en Duitsland
is gekeken, met name wanneer er sprake is van een
duidelijke connectie met de Nederlandse grafiek.
Het gebruik van de collectie is zeer bevredigend.
Studium Generale beheert de prenten, en zorgt er
jaarlijks voor dat doorstroming plaatsvindt. In principe kan iedere werknemer van de TU voor zijn
werkruimte 2 prenten lenen bij het bureau Studium
Generale (uitleen grafiek) voor een periode van
maximaal 1 jaar. Na afloop van de bruikleentermijn
moeten de prenten weer worden ingeleverd, zodat
andere leden van de TU-gemeenschap van de collectie gebruik kunnen maken.
Omdat de 1 %-regeling gekoppeld is aan nieuwbouw en omdat deze activiteit voor de TUE sterk is
afgenomen, is de voeding van het fonds voor artistieke verfraaiing langs die weg al sinds 15 jaar opgedroogd. Nochtans kan de kunstcommissie op
bescheiden schaal doorwerken omdat de TUE uit
eigen middelen het fonds blijft voeden. Zo wordt
dan toch nog voorkomen dat de aangeschafte collectie bevriest tot een afspiegeling van slechts het verleden. Zo kan ook de uitbouw van de verzameling grafiek in beperkte mate blijven doorgaan en aldus een
continu beeld blijven representeren van de ontwikkeling van Nederlandse grafische kunstenaars.
Naast eigen aanschaffingen middels de kunstcommissie heeft de TUE vele malen beeldende kunst als
schenking mogen ontvangen. Veel van deze objecten hebben op zeer significante plaatsen - zowel binnen als buiten - hun definitieve bestemming gekregen.
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BOUWKUNDE
"Bouwkunde is mensenwerk"
J. W Kamerling

De oprichting van de afdeling
"Het gebied dat de waarheid bestrijkt is beperkt"

Volgens mondelinge overlevering is het idee om een afdeling Bouwkunde op te richten in het begin van de jaren zestig ontstaan uit onvrede met de technische kwaliteit van de
gerealiseerde TH-gebouwen, in het bijzonder ten aanzien
van de binnenhuis-kwaliteit. Maar het idee kan ook zijn
voortgekomen uit de wens een bijdrage te leveren aan de
oplossing van de toen heersende woningnood. De eer van
het initiatief komt waarschijnlijk toe aan de gemeente
Eindhoven;
In een brief van 18 februari 1961 van B en W van Eindhoven aan het college van curatoren staat: "Wij zouden het
op prijs stellen indien binnen een afzienbare tijd aan de
THE een bouwkundige opleiding zou worden ingesteld".
Welke rol de personele unie tussen de THE en de
gemeente in de persoon van ir. H.B.J. Witte, presidentcurator en burgemeester, hierbij gespeeld heeft laat zich
slechts raden.
De TH reageert positief. Een studiecommissie bestaande
uit de heren prof. dr. ir. W.L.H. Schmid en prof.ir. J. van
Vollenhoven van de afdeling Werktuigbouwkunde wordt
ingesteld, die reeds op 12 oktober met een rapport komt.
Hierin stellen zij: "In het kader van de ontwikkeling van de
THE is er plaats voor een bouwkundige opleiding voornamelijk gericht op grotere "droge" utilitaire werken. Met
name: grote hallen, hangars, sportfondsenbaden, stationsgebouwen, fabrieken, grote warenhuizen, en ook industrieel geproduceerde woningen en flatgebouwen. Kenmerkend voor alle hierbovengenoemde gebouwen is, dat bij
het ontwerp reeds terdege rekening moet worden gehouden met een uitgebreid programma van technische eisen,
en met (evt. industrieel-) produktietechnische aspecten.
Steeds verder immers gaan de eisen betreffende: stofvrijheid, verwarming en ventilatie, lawaaibestrijding, verlichting enz., vooral ook om de mens in een waardiger omgeving te plaatsen".
Aan de commissie wordt prof.dr.ir. F.Ph.A. Tellegen,
hoogleraar wijsbegeerte aan de afdeling Algemene
Wetenschappen toegevoegd, o.a. bekend door publicaties
over "wonen". Na overleg met het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen wordt ervan afgezien in het Aca-

demisch Statuut voor deze nieuwe afdeling een aparte
paragraaf op te nemen, want <lit zou een wetswijziging
betekenen die vier avijf jaar vergt. Zo begint een lijdensweg die zes jaar in beslag zal nemen.
De TH wil nu een uitgebreide voorbereidingscommissie
instellen met deskundigen van buiten. Op het verzoek hier
in zitting te nemen reageren de curatoren van de TH Delft
negatief. In het daarbij gevoegde advies van de afdeling
Weg- en Waterbouwkunde, getekend door prof.ir. A.A.
van Douwen, staat dat de voorgestelde opleidingsmo- ·
gelijkheden al in Delft aanwezig zijn en dat Delft gemakkelijk in de behoefte aan <lit soort ingenieurs kan voorzien.
De TH zet door: als het niet een "civiele" afdeling kan
worden, dan maar een bouwkundige afdeling. Na uitgebreid mondeling overleg met Bouwkunde Delft komt dan
medio '63 de "Werkgroep voor bestudering van eventuele
instelling Opleiding tot Bouwkundig Ingenieur aan de
THE", waarin naast leden van de Delftse en Eindhovense
senaten, vertegenwoordigers zitting nemen van de
Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, de B.N .A. en de Raad van Bestuur Bouwbedrijf. De
TH Delft wordt o.a. vertegenwoordigd door prof. Van
Douwen.
Aardig is de notitie van 23 november 1963 van de afdeling
Bouwkunde in Delft met zusterlijke raadgevingen: "Voor
Eindhoven is er een goede kans om bij de instelling van de
nieuwe afdeling door de samenstelling van het hoogleraren-korps desgewenst de nadruk te laten vallen op de
reeds genoemde aspekten. lndien men daarbij evenwel de
"vormgeving" toch niet het volle pond zou geven (zonder
aan alle studenten de onvervulbare eis te stellen dat zij
daarin ook zullen uitblinken) dan verwijst men de afdeling
bij voorbaat naar een tweede-rang en behoeft men zich
weinig illusies te maken noch over het aanzien van de
Eindhovense b.i. noch over de belangstelling voor deze
studie noch over de mogelijkheid een goed docentencorps
te formeren?' Ondertekenaar is prof.ir. S. van Embden als de architect van de THE geen onbekende in Eindhoven.
Bouwkunde Delft wil dat deze tweede opleiding principieel dezelfde structuur krijgt als die in Delft. In de eindnota
uit april 1964 van de commissie, die inmiddels "Commissie spreiding studierichting der bouwkunde" heet, wordt
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<lit advies verwerkt. Dan komt eindelijk op 15 december
1964 de brief van de Delftse curatoren: zij zijn in principe
niet tegen een tweede afdeling Bouwkunde. Een belangrijke hindemis is genomen, maar de schrijvers tekenen
erbij aan, dat zij twijfelen over de juistheid van de gehanteerde prognoses en of Eindhoven wel de juiste plaats is,
daar een civiele afdeling in Eindhoven ontbreekt. Verder
vinden zij dat de nieuwe afdeling eerst in Delft moet worden gevestigd en tezijnertijd moet worden overgeplaatst.
Daarenboven mag de esthetische vorming niet in het
gedrang komen en verwachten zij moeilijkheden bij het
aantrekken van voldoende figuren van formaat.
Eindhoven kan dan de minister verzoeken een afdeling
Bouwkunde te mogen instellen. Voor de minister zijn
beslissing neemt, moet de aanvraag en het aangepaste rapport het gebruikelijke adviescircuit passeren. Opvallend is
het advies van de toentertijd bestaande StudiecommissieVierde Technische Hogeschool, van 8 april 1966. Hierin
staat "dat en tegen de instelling van een tweede afdeling op
zichzelve en tegen de vestigingsplaats Eindhoven onder de
huidige gezichtspunten harerzijds geen bezwaren bestaan.
Wat de typologie van deze afdeling betreft, is de commissie
van mening dat aan de produktieaspekten van het bouwproces, en dan met name aan de eigenschappen van bouwmaterialen in bouwfysische zin, aan optimale verwerkingsmethoden, aan produktiekosten en de bewaking
daarvan ook tijdens het ontwerpen dan in wetenschappelijke zin- meer aandacht moet worden besteed. Naast deze
produktie-ingenieur moet op de vorming van de meer
wetenschappelijk ingestelde ontwikkelings-ingenieur in
deze afdeling heel bijzonder worden gelet. Immers bij een
te eenzijdig op de vormgeving afgestemde opleiding
komen deze en andere aspekten van de bouwtechniek
gemakkelijk in het gedrang?'
De Eindhovense voorstellen kunnen, althans naar het oordeel van de Studiecommissie-Vierde Technische Hogeschool, in deze opzichten duidelijker en meer volledig
worden uitgewerkt. Ondertekenaar van het advies is drs. J.
de Vries, directeur van Verenigde Bedrijven Brederode
NV, welke firma via haar dochter NV Maatschappij voor
projectontwikkeling Empeo met de gemeente Utrecht en
de Nederlandse Spoorwegen het plan-Hoog Catharijne
tot stand heeft gebracht. De Vries wordt later curator van
de THE.
Ondertussen bezint de TH zich op het onderwijsprogramma. Advies wordt gevraagd aan prof. ir. B.H.H.
Zweers, hoogleraar utiliteitsbouw bij Bouwkunde Delft en
bij Weg- en Waterbouwkunde. Zijn afscheidscollege op 11
oktober 1965 had hij gewijd aan de samenwerking tussen
architekt en constructeur. Hierin is zijn advies verwerkt.
Samenvattend zei hij bij die gelegenheid: "De denkmethoden van beiden zijn zo verschillend, dat zij onverenigbaar
zijn in een persoon. Slechts bij hoge uitzondering zal een
dubbele begaafdheid zich voordoen. Het heeft geen zin
voor hen een opleiding op te richten. Door de technische

ontwikkelingen is het echter noodzakelijk, dat bij het ontwerpen van gebouwen ontwerpers gespecialiseerd in verschillende vakgebieden samen het ontwerp maken. Het
samenwerken wordt bemoeilijkt door: de andere geaardheid van de verschillende soorten ontwerpers; de eigen
opleiding, met een eigen taal en met eigen vaktermen en
begrippen van de verschillende disciplines; een aantal
menselijke eigenschappen, zoals de wil om het eigen vakgebied zelfstandig te beoefenen zonder beinvloeding van
buitenaf en het onvermogen zich open te stellen voor de
problemen van anderen?' Zweers trok daaruit de conclusie
dat, om de samenwerking tussen de verschillende specialismen voor te bereiden, het noodzakelijk zou zijn deze in
een afdeling op te leiden.
Op 25 maart 1966 heeft een gemeenschappelijke vergadering van het college van curatoren en van rector en assessoren plaats. Op advies van prof. Zweers wordt aanvaard dat
het programma zowel gericht moet zijn op de esthetische
vorming als op de bouwtechnische vorming. Hiermede
wordt definitief de oorspronkelijke gedachte van een uitsluitend bouwtechnische opleiding losgelaten.
Dan is het zover. In de brief van 14 oktober 1966 van de
minister, prof. mr. I.A. Diepenhorst, wordt irrgestemd met
de instelling van een afdeling Bouwkunde aan de THE.
Hij is daarbij bepaald niet scheutig, want de financiering
zal dienen te geschieden "binnen de voor Uw hogeschool
in de ontwerp-begroting voor 1967 opgenomen bedragen". Verder is hij het niet erg eens met de door de THE
overgenomen nota van de "Commissie spreiding studierichting der bouwkunde".
Hij refereert aan een onderhoud op 5 oktober 1965 waarbij van de zijde van de TH uitdrukkelijk is gesteld, dat men
in het bijzonder aandacht zal schenken aan de bouwfysica
en aan de constructietechnieken in tegenstelling tot de
bouwkunde-opleiding in Delft waar het accent ligt op de
architectonische vormgeving. Hij vervolgt: "Ik vraag mij
af of het college van Rector en Assessoren in zijn bij Uw
brief van 3 februari 1966 overgelegde schrijven aan deze
gedachtengang voldoende recht heeft doen wedervaren.
Hoewel uiteraard de esthetica, onafhankelijk van de afstudeerrichtingen, niet is weg te denken uit het onderwijsprogramma van de afdeling bouwkunde, dient n.m.m. voor
deze nieuwe afdeling, mede in verband met het ontbreken
van een civiele afdeling aan Uw hogeschool, het accent
naar de rationele aspecten van de bouw te worden verlegd?' Verder wordt het hiervoor geciteerde advies van de
Studiecommissie-Vierde Technische Hogeschool integraal overgenomen. Tenslotte wijst Diepenhorst nog op de
complementariteit van de afdelingen, want " .. .ik teken
hierbij nog aan, dat ook uit het oogpunt van een adequate
taakverdeling het mij noodzakelijk voorkomt, dat de
Eindhovense opleiding op <lit gebied een geheel eigen
karakter draagt?'
Een schip met twee grote masten wordt te water gelaten.

Bouwkunde
De senaat is hier niet zo erg gelukkig mee. Hij bespreekt de
instelling van de nieuwe afdeling en neemt de volgende
motie aan: "De senaat van de THE, bijeen in zijn vergadering van 29 november 1966, kennis genomen hebbende
van het ministeriele schrijven d.d. 14 oktober 1966 aan het
college van curatoren van de THE spreekt als zijn mening
uit, dat bij de uitbouw aan de THE van een eventuele afdeling bouwkunde, de in genoemd (ministerieel) schrijven
en de in bijlage hierbij neergelegde opvattingen (van de
Commissie-Vierde technische hogeschool) als richtinggevend dienen te worden aanvaard; met name is de senaat
van oordeel, dat bij de opleiding het accent op de rationele, de functionele en de medische aspecten van de bouw
dient te vallen, dat aan de produktie-aspekten van het
bouwproces dan met name aan de eigenschappen van
bouwmaterialen, aan de optimale verwerkingsmethoden,
aan produktiekosten en aan de bewaking daarvan in
wetenschappelijke zin aandacht moet warden besteed, dat
bijzonder aandacht dient te warden besteed aan de vorming van de wetenschappelijk ingestelde bouwkundige
ontwikkelingsingenieur".
Interessant is de discussiebijdrage van prof. Tellegen. In
zijn notitie "Op zoek naar een afdeling Bouwkunde aan de
THE" komt hij tot de conclusie dat de twee studierichtingen van prof. Zweers uitgebreid moetenwordentot vijf,
zoals voorgesteld is door drs. J. de Vries in een publicatie
over Hoog Catharijne, en wel met architectuur en stedebouw, ontwikkeling en produktie, urbanisatie en techniek.
Ontwikkeling en productie betreft de ontwikkeling van
nieuwe materialen, van nieuwe constructies en van nieuwe
bedrijfskundige aspecten van uitvoering en ontwerp. Als
voorbeeld van urbanisatietechniek noemt hij a.a. Hoog
Catharijne.
Het is duidelijk dat de senaat meer voor een bouwtechnische afdeling is. Hoe wil men deze uitgangspunten realiseren? In de eerste plaats door het benoemingsbeleid.
Wegens het ontbreken van een afdeling Weg- en Waterbouwkunde moet hierbij extra aandacht gegeven warden
aan de benoeming van hoogleraren voor de technische
vakken. In de tweede plaats door het programma.

Het Eerste Onderwijsprogramma, 1967-1970
"Bij Bouwkunde gebeurt het"
Op advies van prof. Zweers warden als eerste hoogleraren
ir. N.J. Habraken voor Architectonisch Ontwerpen, ir. W.
Huisman en dr. ir. H.C. Duyster voor Constructief Ontwerpen benoemd, een bouwkundig ingenieur en twee
civiel ingenieurs. Habraken is oprichter en directeur van
de Stichting Architecten Research (SAR), hij heeft naam
als onderzoeker verworven en is bekend door zijn boek
"De dragers en de mensen", waarin hij gedachten heeft
ontwikkeld over de vraag hoe bewoners grotere zeggenschap over hun woonomgeving kunnen krijgen.

219

Huisman is raadgevend ingenieur, directeur van een constructiebureau; Duyster is directeur van de Hollandse
Beton Groep, en a.a. bekend door zijn bijdrage aan de realisatie van het Evoluon. Helaas is de tijd die zij aan de
nieuwe afdeling ter beschikking kunnen stellen, nogal
beperkt. Habraken blijft directeur van de SAR, Huisman
is twee dagen en Duyster een dag per week beschikbaar.
Habraken wordt de eerste voorzitter-beheerder van de
afdeling. Inzake het onderwijsprogramma aanvaarden de
drie datgene wat daarover was gesteld in de brief van de
minister, in de motie van de senaat en in het advies van
prof. Zweers. Kortom:
- men wil bouwkundig ingenieurs opleiden, die een optimaal gebruik zullen maken van technische en wetenschappelijke verworvenheden en die een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling daarvan;
- de vormgeving zal niet het allerbelangrijkste uitgangspunt vormen;
- integratie zal als een van de belangrijkste voorwaarden
voor vernieuwing van de vakbeoefening warden
beschouwd;
- een brede bouwkundige opleiding zal warden opgezet
met een duidelijk andere signatuur dan in Delft.
Dit alles zal in het onderwijsprogramma, in het leerstoelenplan en in de organisatie van- de afdeling _tot _uiting _ _
komen. Na een gemeenschappelijke propaedeuse van een
jaar wordt in het tweejarige kandidaatsprogramma de eerste stap naar specialisatie gezet. Van <lit programma is circa
2/3 gemeenschappelijk, het zogenaamde "middengebied" en 1/3 bestemd voordezogenaamde "zijgebieden",
waarin een keuze gemaakt moet warden tussen architectonisch en constructief ontwerpen. Hierna volgt een tweejarige afstudeerperiode waarin gekozen moet worden voor
een van de zes afstudeerrichtingen:
- urbanisatietechniek;
- architectonisch-stedebouwkundig ontwerpen;
- constructief ontwerpen;
- industriele bouwproductie;
- fysische milieubeheersing, en
- uitvoeringstechniek.
Het onderwijs zal de eerste drie studiejaren in handen warden gegeven van driezogenaamde "jaarhoogleraren" voor
architectonisch ontwerpen, constructief ontwerpen en
afbouwtechniek. Met deze hoogleraren worden bij hun
benoeming afspraken gemaakt over samenwerking om de
integratiegedachte inhoud te geven. Daarnaast zullen specialisten worden aangetrokken voor a.a. technische
mechanica, materiaalkunde, bouwfysica, vormleer en
architectuurgeschiedenis. In de eerste drie jaren werken de
studenten in groepen van circa 16 a 20 studenten in de
zogenaamde ateliers, waarbij zij begeleid warden door een
wetenschappelijk medewerker en een studentassistent, de
mentor. Het vakkenpakket in het eerste en tweede jaar
omvat een vrij zware mechanica en - voorlopig - het wiskundeprogramma zoals dat oak geldt voor de andere afdelingen.
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De eerste problemen ontstaan met de huisvesting doordat
het aanbod van studenten verre de verwachtingen overtreft. Gerekend was op 60, het worden er 97. De voorlopige huisvesting in een voormalige middelbare meisjesschool aan de Celebeslaan is meteen al te klein, zodat
noodmaatregelen getroffen moeten warden. In het tweede
jaar komen er 136 eerstejaars, maar gelukkig is de uitbreiding van het bekende paviljoen, het oergebouw van de
THE, met ateliers op tijd klaar. In deze nieuwbouw waren
geen kabinetten voorzien, zodat de hoogleraren en de staf
in ateliers warden gehuisvest die als kantoortuinen zijn
ingericht: de "proffenhof' en de "staftuin". Men ontdekt
al spoedig dat het voordeel van de directe contacten niet
opweegt tegen de nadelen van het gebrek aan privacy en
de grate stoorfactor.
Bij het aantrekken van de staf ontstaat een geheel antler
probleem. In afwijking met de hiervoor genoemde prognoses blijkt het namelijk vrijwel onmogelijk technici aan te
trekken, maar wel bouwkundig ingenieurs. Het grootste
deel van de staf komt dus uit architecten te bestaan, waaronder veel jonge bouwkundig ingenieurs uit Delft en zelfs
studenten die nag aan het afstuderen zijn. Een antler niet
te onderschatten probleem is de veel te korte voorbereidingstijd. De onervaren hoogleraren en staf krijgen slechts
enkele maanden - soms zelfs enkele dagen! - om een
geheel nieuw programma van colleges en oefeningen voor
te bereiden. Desondanks is het altijd gelukt om aan alle
onderwijsverplichtingen op tijd te voldoen. Geen geringe
prestatie! Het ontwerponderwijs in het eerste jaar is door
Habraken gebaseerd op een door de SAR ontwikkelde
ontwerpmethode. Hiermee wordt het ontwerpproces
doorzichtig gemaakt, zodat het kan dienen als communicatiemiddel voor alle bij het ontwerpen betrokken specialisten en een bijdrage wordt geleverd aan de integratiegedachte. Verder wordt de mogelijkheid geschapen om
beslissingen in fasen te nemen, en wel van groot naar klein.
Een antler belangrijk aspect is, dat gebruik gemaakt wordt
van modulaire coordinatie om afspraken te maken ten
aanzien van maat en plaats van bouwelementen, waardoor
de industrialisatie wordt bevorderd. In hun eerste jaar
moeten de studenten een eenvoudig huis ontwerpen met
de constructie en de detaillering. Daarbij moet men leren
denken in "varianten", dat wil zeggen wezenlijk verschillende oplossingen leren ontwikkelen en beoordelen. Dat
jaar wordt afgesloten met een schetsweek, waarbij in groepen van vier een eenvoudig gebouw ontworpen moet warden met de nadruk op de constructieve aspecten. De resultaten van dit eerste jaar waren indrukwekkend en zijn
nooit meer geevenaard. Uit een enquete, georganiseerd
door de groep Onderwijsresearch van de onderafdeling
Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen bleek dat
het onderwijs over het algemeen zeer positief werd
gewaardeerd. In het tweede jaar was het onderwijsthema
verdiepinggebouwen met een skelet. Een programma
voor de colleges in het "middengebied" was voorbereid
door ir. A. Oskam. Hierin werd de totstandkoming van

een gebouw vanaf het programma van eisen tot het definitief ontwerp behandeld. Het programma moest ingevuld
warden door de drie jaarhoogleraren, prof. W. Quist voor
architectonisch ontwerpen, prof. ir. J.W. Kamerling voor
constructief ontwerpen en prof. ir. P.A. de Lange voor
afbouwtechniek.
In een kaderbijeenkomst begin september 1969 wordt de
ontwerpmethode van het eerste jaar besproken. De tweedejaarsstaf heeft grate twijfels over de algemene geldigheid hiervan; uiteindelijk gaat men er niet mee door. Een
treffend detail: bij deze bijeenkomst ontbreken medewerkers voor afbouwtechniek en constructief ontwerpen: zij
kunnen pas in de loop van het studiejaar warden aangetrokken.
In vergelijking met andere afdelingen zijn bij Bouwkunde
de inrichting van een grate bibliotheek en de instelling van
de cpmmissie speciale activiteiten (KSA) opvallende verschijnselen. De KSA organiseert tentoonstellingen en
lezingen, legt een kunstcollectie aan en moet de reislust
van de studenten in goede banen leiden. Voor de bouwkundestudent is de wereld hun laboratorium.
In het najaarvan 1967 wordt de studievereniging R4 opgericht. De studenten krijgen vertegenwoordigers in het
dagelijks bestuur van de afdeling, in de onderwijscommissie en de een jaar later ingesteltle rese-arclrcom-- missie. Deze laatste commissies beginnen als werkcomrnissies, maar warden spoedig beleidscommissies en discussieplatforms, die steeds moeilijker tot adviezen kunnen
komen. Er ontstaan steeds meer tegenstellingen. Zo warden in het voorjaar van '69 door de researchcommissie de
eerste promotie-onderzoeken goedgekeurd, maar tegelijkertijd wordt een motie aangenomen om individueel
onderzoek te verbieden.
In mei '68 vindt de studentenrevolte in Parijs plaats en oak
in Nederland warden de studenten steeds roeriger. Bij de
afdeling gaat een groep studenten zich inzetten voor
onderwijsvernieuwing, waarbij de nadruk wordt gelegd op
individuele vorming en persoonlijke stellingname, "de
nieuwe elite". De sfeer in het eerste tweede jaar is die van
een vrolijke anarchie. Anti-autoritaire uitingen komen, als
voorspel van het studentenverzet, steeds meer voor. Het
begint met enkele benoemingsprocedures, waarbij op het
laatst lijkt of de hele afdeling zich ermee bemoeit. Kandidaten warden uitgenodigd een gastcollege of een voordracht te houden, waarna de kritiek losbarst. Zo lukt het
maar niet om bijvoorbeeld de vierde leerstoel Constructief
Ontwerpen, specialisatie staal, te bezetten. Uiteindelijk
klikt het tussen docenten, studenten en ir. B.W. van der
Vlugt, eigenlijk meer een betonconstructeur, maar prof.
Van Douwen, de Delftse hoogleraar voor staal, is bereid de
staalcolleges te verzorgen tot de benoeming, per 1 augustus 1976, van prof.ir. A.J. van Neste. Bij de derde leerstoel
Architectonisch Ontwerpen verloopt het benoemingsproces eveneens stormachtig. Opeens staat in de gang van het
Paviljoen bij de ingang met manshoge letters "Apon
komt" en werkelijk, Apon komt en wordt benoemd.

Bouwkunde

Steeds indringender wordt de vraag gesteld: wat is het doel
van onze studie? In een tweedejaars atelier hangt aan het
plafond ingelijst het diploma van de begeleider, om het
doel, het halen van het ingenieursdiploma in een ironisch
daglicht te stellen. Het diploma wordt het preferente aandeel in de maatschappij genoemd.
Het derde studiejaar begint in september 1969 met een
"creatieve week" als inleidende periode voor het kandidaatsonderwijs. Het wordt een grote happening, maar juist
in deze periode gaan de radicale studenten zich organiseren: "de neo-marxisten". Zij geven het verzet een politieke
dimensie. Maatschappijvernieuwing wordt het doel. De
toon verandert. Het is de tijd van de polarisatie en van het
opleggen van een vijandbeeld. Voor bouwkundestudenten zijn er op het gebied van de bouwkunde meer dan
voldoende aangrijpingspunten voor acties: het bedrijfsleven komt in de verdachtenbank; winst is diefstal; projectontwikkeling wordt een vies woord. Hoog Catharijne
wordt een bedreiging van de oude binnenstad van Utrecht
genoemd. De woningnood is volksvijand nummer een.
Dat men daarbij uitgaatvan een bevolkingstoename tot 20
miljoen betekent een sterke overschatting maar ook een
onjuiste interpretatie van het probleem. Prof. Hendriks
toonde aan dat reeds in 1972 het "keerpunt" zou worden
b-erei:kt;waarbij-de-woningmarkt-van-produeent~nmarkt ·

een consumentenmarkt werd. Het apparaat om de
woningnood te bestrijden had inmiddels echter megalomane trekjes gekregen. De bouwstromen met de kraanbaan-architectuur en -planning met steeds grotere en
hogere woongebouwen vormen een bedreiging voor stad
en land. Er was steeds meer twijfel ontstaan over de aanvaardbaarheid van de architectonische en stedebouwkundige kwaliteit hiervan.
Volgens de "progressieve" studenten verkeren de hele
architectuurwereld en de architectuurstudenten in het bijzonder in een identiteitskrisis. Kreten als "de architectuur
is dood" doen opgeld. Zij analyseren de heersende esthetica als een produkt van de "machthebbers", als een middel om de ongelijkheid te handhaven; zij wijzen alle architectonische vormgeving af als zijnde de bezigheid van een
elite en daarnaast niet "maatschappelijk relevant". Wel
maatschappelijk relevant zijn woningnood en planologische willekeur, disciplines als sociologie, economie, politicologie enz. Orn concreet bestaande problemen aan te
pakken moeten aktiegroepen en werkgroepen warden
ingevoerd.
De eerste actie van de progressieven is de overname van
R4. In het actieblad "De Sluipende Schurft" schrijven zij in
mei '70 hierover: "R4 werd halverwege het najaarssemester overgenomen. In de eerste plaats bestond het bestuur
gedeeltelijk uit reactionairen, tegenover wie misschien wel
te voorzichtig is opgetreden". Vervolgens wordt de vereniging zogenaamd opgeheven. In januari volgt in het kader
van de democratisering het stafconvent hun voorbeeld.
Het opheffen van de hooglerarenvergadering is het volgentle doel.
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De culturele revolutie
"L'homme est ne fibre, mais enferre par la societe"

In het najaar van 1969 komen de eerste verzoeken om
"projectwerk" te mogen doen. Habraken treft hiervoor
een regeling. In januari '70 wordt de eerste projectgroep
"RijksPsychiatrische Inrichting" zoals men het noemde
"gelegaliseerd". Habraken stuurt op 4 december 1969, na
overleg met zijn collega's, een brief aan de onderwijscommissie met voorstellen hoe projecten beoordeeld zouden
kunnen warden en hoe een puntenregeling voor vakken en
projecten emit zou moeten zien, met het verzoek de regelingen nader uit te werken. De onderwijscommissie reageert hierop met het toentertijd roemruchte stuk OC 16-6
van 26 januari. Hierin wordt voorgesteld het verschil tussen het middengebied en de zijgebieden te laten vervallen,
projectwerk in te voeren en een regeling voor het kandidaats-examen. De toestand in de afdeling wordt snel chaotischer. Orn enige duidelijkheid te krijgen besluit men
een dag aan de onderwijsproblemen te wijden en dan ook
maar aansluitend een dag over research te praten. Dit worden de 12de en de 13de maart 1970. Volgens de studenten
moeten dit plenaire vergaderingen worden met beslis-singsbev0egdheicl-013-Basis-van-'' en€-man ene-.vote" .-De-- - vergadering van hoogleraren belooft dat met op die dagen
gedane uitspraken serieus rekening zal warden gehouden
en dat zij een "structuurdag" zal voorbereiden. De onderwijsdag verloopt vrij rustig. Op de researchdag wordt een
aantal moties aangenomen, waarna de mening van de
hoogleraren hierover wordt gevraagd. De zaak loopt dan
volledig uit de hand en een sfeer van een volkstribunaal
ontstaat, waarbij individuele hoogleraren ter verantwoording warden geroepen om ze te "ontmaskeren".
Een aantal docenten en studenten bezinnen zich op
onderwijsvernieuwing en leggen een aantal uitgangspunten vast in wat men naar de 14 ondertekenaars "Pamflet
14" noemt. De structuurdag wordt voorbereid door het
dagelijks bestuur dat is uitgebreid met een aantal docenten
en studenten. Afgesproken wordt: de hoogleraren zullen
op die dag hun "mandaat" ter beschikking stellen, zodat
de plenaire vergadering kan beslissen volgens het "one
man one vote"-systeem. Moties zijn aangenomen als 70%
van de uitgebrachte stemmen voor is. Een Stuurgroep,
bestaande uit de hoogleraren Apon en Van der Vlugt, de
stafleden ir. W.J. Ramselaar en ir. J .J. Garvelink en de studenten J.L.T.M. Hamers, H.A.M. Ebberink en S.Soeters,
zal een oplossing zoeken voor de problemen die Habraken
had omschreven in de "Taakstelling van het nieuwe
bestuur". Die oplossing moet in overeenstemming zijn met
de uitgangspunten die in Pamflet 14 zijn vervat. De twee
groepen, de "nieuwe elite" en de "neo-marxisten" vinden
elkaar in het begrip "mentaliteit", waarmee in Pamflet 14
een nieuwe ethiek, de vorming van een kritisch bewustzijn,
maatschappelijke verantwoordelijkheid en de wil tot
samenwerking wordt bedoeld, maar die nu ook de geur
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van het geloof der kameraden meekrijgt. Op 14 mei is circa
75% van de afdelingsgemeenschap aanwezig. Hiervan
stemt na herstemming 73% voor de stuurgroep.
Hiermede komt na 3 jaar een einde aan de bestuursperiode-Habraken. De Stuurgroep begint met haar eerste
taak, het regelen van het kandidaatsexamen. Een groep
studenten vertrekt naar Japan, voor een zwaar door het
bedrijfsleven gesubsidieerde studiereis. In het revolutiejaar worden de resterende afstudeerrichtingen, Fysische
Milieubeheersing (FAGO), Urbanistiek (URBRO) en
Industriele Bouwproductie-Technologie (BPT) door respectievelijk prof. dr. J. Hamaker, prof. ir. H.M. Goudappel en prof. ir. M.E. Zwarts voorbereid. Een jaar later is
Uitvoeringtechniek aan de beurt, waarvan de leerstoel tijdelijk wordt bezet door prof.dr.ir. H.C. Duyster. De
benoeming van prof. ir. L.P. Sikkel op die plaats zal op 1
september 1974 ingaan. Voor de eerste generatie studenten begint in september 1970 de afstudeerperiode.

De stuurgroep mei 70 - november 71
"Met het hoofd in de wolken"
"Geen vernieuwing door vernieling"

De belangrijkste intentie van de stuurgroep was het onderwijs en het onderzoek te laten" ontstaan in hun eigen situatie". Orn dat mogelijk te maken werd gezocht naar een
minimum structuur, maar ook moest voldaan worden aan
het vigerende Academisch Statuut. Hierin staat dat het
doctoraal-examen zowel bouwkunde als stedebouwkunde moet omvatten. De onbevangen lezer zal denken
dat aan beide wetenschapsgebieden evenveel aandacht
zou moeten worden gegeven, maar dat is een vergissing;
<lit moet creatief gelezen worden. Volstaan kan bijvoorbeeld worden met een vrijstelling voor stedebouwkunde
mits die door een voor <lit vakgebied examenbevoegde
docent wordt gegeven. Maar deze oplossing wordt niet in
het examenreglement opgenomen, zodat deze goede
gewoonte in het vergeetboek raakt, met ernstige gevolgen,
zoals later zal blijken.
Tot de verplichtingen van het kandidaats-examen behoort
landmeten. Dit wordt zo uit de tijd bevonden, dat men in
overleg met de rector <lit vak laat vervallen. Daar het Academisch Statuut toentertijd geen propedeutisch examen
kende, was het theoretisch mogelijk alle verplichtingen
naar het tweede en derde jaar te verschuiven. Maar de
onderafdeling Wiskunde, die juist in overleg met de afdeling een nieuw speciaal voor Bouwkunde ontworpen programma had gemaakt, staat erop dat <lit werd ingevoerd.
In het eerste semester wordt wiskunde het enige verplichte
vak. Door Constructief Ontwerpen is voor het eerstejaarsvak mechanica ter vervanging van de colleges een leerpracticum ingericht. De theorie wordt op geluidsbanden
en dia's gezet. De instructies worden in kleine groepen
gegeven en afgesloten met een groepsgesprek. Daarin

wordt de behandelde stof nog eens besproken en vooral
ook met toepassingen toegelicht om zo het verband tussen
mechanica en het ontwerpen duidelijk te maken. De
beoordeling door de studenten is zeer positief. Orn te leren
hoe groepsgesprekken moeten worden gehouden, volgen
docenten en studentenassistenten een cursus, opgezet
door het Nederlands Pedagogisch Instituut van prof. Lievegoed.
In september zou het practicum voor de tweede keer worden gehouden enter voorbereiding daarvan was weer een
cursus in het conferentie-oord De Pietersberg georganiseerd om een nieuwe generatie studentenassistenten op te
leiden. Deze cursus wordt nu overgenomen door de Stuurgroep om de eerstejaars begeleiders en mentoren voor het
atelierwerk te instrueren. Door deze cursus ontstaat een
groot enthousiasme en bereidheid tot samenwerking, die
ondanks alle moeilijkheden het hele jaar stand houdt. Met
Constructief Ontwerpen is het echter nooit meer goedgekomen; van de groepsgesprekken komt door gebrek aan
opleiding van de mentoren niet veel meer terecht. Hiermee verdwijnt de essentie van het leerpracticum, hetgeen
weer het begin van het einde van dat practicum betekent.
Het op orientatie en motivatie gerichte programma van
het eerstejaars atelierwerk mist volledig zijn doel. De studenten vervelen zich en nog nooit \Verd met zoveel enthousiasme en met zulke goede resultaten wiskunde gedaan. In
het voorjaarssemester 1971 wordt het aantal verplichte
vakken uitgebreid met mechanica, constructief ontwerpen, natuurkunde van het milieu en materiaalkunde.
In de kandidaatsperiode verloopt de invoering van het
verplichte vrije projectwerk ook bepaald niet probleemloos. Bij vrij projectwerk formuleren groepen of individuele studenten zelf een probleemstelling en een werkwijze.
Onafhankelijk van het projectwerk worden de colleges
gegeven. De K-commissie, een soort plenaire vergadering
van medewerkers en studenten die menen in die periode
een taak te hebben, vergadert en discussieert zonder ooit
tot een besluit te komen. De organisatie van het projectwerk wordt uiteindelijk door de begeleidersgroepen ter
hand genomen. Enkele begeleidersgroepen ontstaan op
basis van thema's, maar de meeste omdat men met elkaar
kan samenwerken. Orn zoveel mogelijk tijd voor projectwerk vrij te maken worden alle vakoefeningen afgeschaft.
Hiermee verdwijnen onder andere ook de vakoefeningen
constructief ontwerpen. Het onderwijs in constructief ontwerpen verandert hierdoor volledig van karakter en
inhoud, van "doe" -onderwijs wordt het "leer" -onderwijs,
hetgeen men juist had willen vermijden.
Een grote verliezer is ook afbouwtechniek. Men wil ontwerpen, en daarbij niet gehinderd worden door kennis.
Medewerkers laten zich erop voorstaan dat zij niet kunnen
detailleren of zich alleen met de meest geavanceerde
oplossingen willen bezighouden. Ondanks drie leerstoelen Afbouwtechniek leidt het onderwijs in de afbouwtechniek een kommervol bestaan.
Voor architectonisch ontwerpen is de revolutie maar een
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rimpeling: architectonisch ontwerpen leer je al doende.
Het verbreken van de koppeling tussen vakken en oefeningen is niet eens zo ongunstig: het collegebezoek neemt
sterk toe. Voor bijvoorbeeld het college Architectonisch
Ontwerpen van prof. W. Quist is de belangstelling overweldigend. Voor Urbanisatie en Ruimtelijke Ordening
(URBRO) begint een gouden tijd door de grate belangstelling van de studenten voor planningsproblemen en de
introductie van het vak in het kandidaatsprojectwerk.
Na het afschaffen van 't eerste propaedeuse-programma,
verzamelt zich een groep medewerkers om Habraken,
waaruit de Groep OntwerpMethoden (GOM) ontstaat,
die zich behalve op de SAR-ontwerpmethode meer in het
algemeen richt op ontwerpmethodologie en de toepassing
van de computer daarbij. De afdeling wordt feitelijk in die
tijd gedurende de kandidaatsperiode een architectenopleiding, waarbij de architectuur echter zorgvuldig wordt
afgedekt onder een deken van maatschappelijke relevantie. Bij het projectwerk gaan de technische medewerkers
onder in een kleurige massa van niet-technici. Ter introductie van het projectwerk begint nu ieder semester met
een inleidende periode, waarin alle begeleidersgroepen
zich presenteren en de studenten zich bij deze groepen
kunnen inschrijven: de "projectenmarkt" ontstaat.
Afspoedig blijkt dat voor-veel studenten-de idealen-van-de
Stuurgroep te hoog gegrepen waren. Dit leidt tot zoveel
tijd- en kwaliteitsverlies, dat medewerkers weer projecten
gaan voorbereiden. Hierdoor ontstaat onderscheid tussen
het vrije en het geprogrammeerde projectwerk. Het vrije
projectwerk wordt de heilige koe van de afdeling, die na
enkele jaren door gebrek aan belangstelling sterft. De integratiegedachte wordt aan het vrije spel der krachten van
het vrije projectwerk overgelaten en verdwijnt spoorloos.
Pogingen om aan die gedachte nieuwe inhoud te geven
met speciale projecten, collegecycli en nota's hebben geen
blijvend succes. Later zal integratie, tenminste het woord,
weer in de doelstellingen van vele groepen opduiken.
De Stuurgroep komt tussen twee vuren terecht, namelijk
tussen een groep verontruste hoogleraren en de groep neomarxistische studenten. Met de hoogleraren warden op 25
september en 3 en 4 oktober 1970 door de Stuurgroep
besprekingen gevoerd in een conferentie-oord. Deze
besprekingen verlopen zeer moeizaam. Uiteindelijk wordt
afgesproken dat de Stuurgroep meer aandacht zal geven
aan de beoordeling van het projectwerk en aan de examenregelingen.
Dit resulteert voor het kandidaatsexamen in een puntenregeling voor de vakken, die gebaseerd is op de roosteruren. Een bijzonder onderdeel wordt de afstudeerverklaring, waarin de afstudeerdocent verklaart accoord te gaan
met het door de student in overleg met hem opgestelde
afstudeerprogramma. In het kandidaatsexamenreglement
wordt het later "afstudeermotivatie" genoemd, hetgeen
aanleiding geeft tot zeer persoonlijke ontboezemingen
waarom men bouwkunde studeert en in het bijzonder die
betreffende afstudeerrichting heeft gekozen.
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Later wordt de naam weer gewijzigd in "afstudeerplan".
Juni 1970 schrijven studenten: "... de vrijblijvende chaos,
waarin de afdeling op dit moment zichzelf frustreert, kan
nooit de bedoeling geweest zijn van wie dan ook op onze
afdeling?' Gelukkig duurt dat niet lang. De rust keert weer,
het wantrouwen vermindert. Nadeel is de enorme versnippering die ontstaat door het ontbreken van een samenhangend programma. De colleges moeten bijvoorbeeld
gericht warden op de vraag, maar die komt praktisch
alleen van de eigen afstudeerders, zodat ze steeds minder
geschikt warden voor de andere afstudeerrichtingen. Er
ontstaan steeds meer doublures en er vallen steeds meer
gaten, terwijl de onderwijslast sterk toeneemt.
De Stuurgroep werkt in de schaduw van de Wet Universitaire Bestuurshervorming, de WUB. In mei 1971 zouden
de verkiezingen voor de hogeschoolraad en de afdelingsraden moeten warden gehouden. Op 5 februari houdt de
Stuurgroep een plenaire vergadering over de invoering
van de WUB-structuur. De "progressieve" studenten zijn
fel tegen invoering hiervan. Met grate meerderheid krijgt
de Stuurgroep het vertrouwen van de aanwezigen. Aan het
college van bestuur wordt uitstel van de afdelingsverkiezingen gevraagd. Maar reeds enkele weken later moet de
- 8tuur-groepcenstater-en dat de-druk 0mde WlJB in-te-voe- - - ren steeds grater wordt en het daardoor niet meer mogelijk
is een beroep op het experimenteerartikel van de WUB te
doen. In oktober warden alsnog de verkiezingen gehouden. Voor de verkiezingen schreven de studenten: "Door
zitting te nemen in de Afdelings Raad Bouwkunde (ARB)
zijn wij in staat nog duidelijker de functie aan te tonen en te
laten zien hoe deze raad gebruikt wordt als zoethoudertje
en als praatcollege om de werkelijke problemen van het
onderwijs en onderzoek te verdoezelen, door op hoog
niveau een soort buffer te kreeren die voor allerlei conflicten een "elegante" oplossing moet geven?' Spoedig zouden de studenten er achter komen hoe ze binnen de WUBstructuur macht kunnen uitoefenen. De Stuurgroep sluit
haar activiteiten af met de nota-Apon over het onderwijs
en de nota-Zwarts over onderzoek. In de nota-Apon
wordt een verantwoording over het gevoerde beleid gegeven. Het omvat een omschrijving van het gebied dat bouwkunde bestrijkt met een hoofdindeling in micro-, mesa- en
macro-niveau, en een opzet van het onderwijs, dat zich in
hoofdzaak moet richten op het micro- en meso-niveau.
Hierin is micro de gebouwde omgeving, mesa de stedelijke
omgeving en macro de landelijke omgeving. Apon geeft
hierin de eerste aanzet van hetgeen later het driestromenland zal worden genoemd. Hij gaat namelijk uit van een
organisatie met drie vakgroepen:
- Ruimtelijke ordening;
- Stedelijke ordening en materialisatie ( architectuur);
- Ruimtelijke materialisatie (bouwtechnieken).
In de researchnota wordt het onderzoek eveneens verdeeld in drie niveaus:
- bouwstructureel onderzoek: normatief onderzoek naar
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de maatschappelijke achtergronden en behoeftepatronen
waarop het bouwen gebaseerd dient te zijn;
- bouwtechnisch onderzoek: ontwikkeling van ontwerpen controle-methodieken;
- vaktechnisch onderzoek: specialistisch onderzoek ter
opvulling van hiaten in de leerstof, het verifieren van theorieen die nodig zijn voor onderwijs.
De nota vindt weinig weerklank in de afdeling. Vooral het
bouwstructureel onderzoek vindt men te hoog gegrepen
en meer op het gebied van de sociologie liggen dan op dat
van bouwkunde. Zelfs de opstellers ontplooien weinig ini-

tiatieven om dit onderzoek van de grond te krijgen, geen
promotieplaats wordt hiervoor aangevraagd.
Door de Stuurgroep wordt een geheel nieuw eerste-jaarsprogramma ingevoerd. De eerste P-nota komt tot stand,
de eerste van een hele reeks, waarbij in de loop der jaren
naast motivatie respectievelijk introductie, orientatie,
confrontatie, basisinzichten en last but not least selectie
meer aandacht krijgen. In de kandidaatsfase wordt het
projectwerk ingevoerd en het kandidaatsexamen geregeld. De periode wordt gekenmerkt door de ontwikkeling
van medezeggensschap voor de staf en de studenten. Het
werkklimaat verbetert aanmerkelijk, de onderlinge tegen-
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Milieu vriendelijke woning ontworpen door de Werkgroep Woningbouw en Energiebesparing (WEB) geselecteerd voor het Milieu
Energie Demonstratiepark "Ecolinia"

stellingen zwakken af. Door studenten en staf ontwikkelde
initiatieven o. a. op het gebied van natuur en milieu, volkshuisvesting en stadsvernieuwing zullen een vaste plaats in
het onderwijs krijgen. Hoewel geen overeenstemming
bereikt kan warden over een structuur waarvoor met enige
kans van slagen een beroep op de uitzonderingsbepaling
van de WUB kan warden gedaan, kan uiteindelijk zonder
veel verzet een afdelingsraad gekozen warden.

De afdelingsraden, 1971-1978
"Uren, dagen, maanden, jaren, vliegen als een schaduw
heen"

Structurele strubbelingen
"Is de organisatie er voor de mensen of zijn de mensen er
voor de organisatie?"

16 november 1971 werd de eerste afdelingsraad geinstalleerd. Hij koos een afdelingsbestuur; prof. D.C. Apon
arch. HBO wordt de eerste dekaan-beheerder. Verder
warden de vaste commissie voor onderwijs (VCO) en de
vaste commissie voor wetenschapsbeoefening (VCW) en
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enige commissies voor het oplossen van ad hoe problemen
ingesteld. De kandidaats- en doctoraal-examenregelingen
warden aangepast. Voor het doctoraalexamen wordt per
student een examencommissie ingesteld, bestaande uit
tenminste drie docenten, met als voorzitter de afstudeerhoogleraar. De student moet een tussen- en een eindcolloquium houden, terwijl de studie wordt afgesloten met het
afstudeerverslag. Een colloquium is een voordracht door
de afstudeerder over zijn afstudeerwerk. Hij neemt als het
ware zichzelf examen af. De discussie over de instelling
van vakgroepen gaat van start. De studenten in de ARB
zijn mordicus tegen de WUB-vakgroepen "omdat deze de
studie organiseren, zodat je geen mogelijkheid overblijft
om aan maatschappelijk relevante problemen in vrij projectwerk te blijven werken" en omdat zij in de vakgroepen
een restauratie van de macht van de hoogleraren zien.
Op 22 juni 1972 wordt een hearing over de vakgroepvorming gehouden. Een hearing is nu een plenaire vergadering, met adviserende stem. De vergadering is voor themagerichte vakgroepen. Er ontstaat een spraakverwarring
wat men daaronder moet verstaan en hoe zo'n vakgroep
eruit zou moeten zien. Een Augustuscommissie komt en
gaat, een Septembercommissie komt met een voorstel. Na
een enquete worden in oktober vier voorlopige themagroepen ingesteld. Na enkele maanden van overleg berichten drie groepen dat zij geen kans zien onderwijs en onderzoek te ontwikkelen aan de hand van een thema. Nog vijf
jaar zal men zich moeten behelpen met een groot aantal
budgeteenheden in plaats van vakgroepen.
Het overleg gaat door. Op 16 december 1974 wordt weer
een hearing gehouden. Hierop wordt na enige manipulaties de voorkeur uitgesproken voor een structuur waarbij
de besluitvorming van onderop plaatsvindt. Er wordt een
commissie afdelingsstructuur ingesteld die met een voorstel komt met tien vakgroepen, een Propaedeuse-kerngroep en drie Kandidaats/Doctoraal-kerngroepen en
onderwijsgroepen.
Onderwijsgroepen zijn de begeleidersgroepen van het
projectonderwijs. Daarboven komen de drie K/D-kerngroepen - Planning, Architectuur en Materialisatie - die
het onderwijs en onderzoek zouden moeten coodineren
en ontwikkelen. In oktober 1975 wordt dit voorstel in de
ARB gebracht, die echter een tegenvoorstel met zes vakgroepen aanneemt. Aangezien dan groepen bij elkaar
gevoegd warden die niet met elkaar kunnen samenwerken, treedt per 7 januari 1976 het afdelingsbestuur af.
Een nieuw bestuur komt in juni 1976 met een voorstel met
vijf vakgroepen en de hiervoor genoemde kerngroepen.
Dit voorstel wordt door de ARB geaccepteerd. Op 23
december 1977 worden de twee vakgroepen waar het allemaal om ging, gesplitst, zodat het uiteindelijk zeven vakgroepen zijn geworden:
- Urbanisatie en Ruimtelijke Ordening (U-RO of
URBRO);
- Stadsvernieuwing (SV);
- Architectuur en Stedebouw (BAS);

- Constructief Ontwerpen (KO);
- Bouwproductietechnologie (BPT);
- Fysische Aspecten van de Gebouwde Omgeving
(FAGO);
- Uitvoeringstechniek (UT).

Bouwproductie Technologie. Het ontwerp van een systeem voor
deurbeslag, berustend op een modulaire opbouw, waardoor verschillende producten, zoals deurkruk, vrij/bezet knop enz. uit
dezelfde onderdelen kunnen worden samengesteld.

Men ziet: in principe de zes afstudeerrichtingen van
Habraken, uitgebreid met Stadsvernieuwing, zes discipline-gerichte vakgroepen en een themagroep. In feite is
dit een sterk vereenvoudigde voorstelling van zaken. Een
bijzonder probleem wordt gevormd door de kerngroepen.
Volgens de progressieve fractie zouden deze als plenaire
vergaderingen moeten werken, die aan de afdelingsraden
bindende adviezen zouden geven over zowel het onderwijs als het onderzoek. In het voorstel dat 23 december
1977 door de ARB wordt goedgekeurd, wordt het werkterrein beperkt tot onderwijs en wordt de samenstelling
50% wetenschappelijk personeel en 50% studenten.
Door de technische vakgroepen wordt tegen dit besluit
bezwaar aangetekend bij het college van bestuur, wegens
- de tweede structuur, die de WUB structuur doorkruist;
- de samenstelling van de kerngroepen;
- de te sterke differentiering, waardoor de onderwijslast te
groot zal worden.
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Het afdelingsreglement moet warden goedgekeurd door
de hogeschoolraad en het college van bestuur. Het CvB
bericht op 23 april 1978 dat het aan het reglement zijn
goedkeuring onthoudt. De ARB komt in zoverre aan deze
bezwaren tegemoet, dat de kerngroepen subcommissies
van de VCO warden en dat de samenstelling beperkt
wordt, maar nog altijd kan zo'n groep uit 35 leden bestaan.
Op het bezwaar van de te grote differentiatie wordt echter
niet ingegaan. Een besluit met grote gevolgen.
Er warden drie "hoofdstromen", in principe drie onderafdelingen, ingesteld, te weten Planning, Ontwerpen en
Materialisatie. In 1981 warden de drie hoofdstromen
omgezet in drie afstudeerrichtingen: Stedebouwkunde en
Ruimtelijke Planning, Architectuur, en Bouwtechniek.
Hiermee warden tevens de differentiaties opgeheven en
komt een einde aan de wildgroei die daarin had plaatsgevonden. Het driestromen-programma blijkt niet slecht te
werken. Bij de vijfjarige opleiding kan in het afstudeerprogramma voldoende diepgang bereikt warden. De gevolgen van de steeds toenemende omvang van het gemeenschappelijk programma, waarbij steeds meer algemeenvormende en andere vakken naar het begin van de studie
werden verschoven ten koste van basisvakken, kunnen
nog voldoende warden gecompenseerd. Na de invoering
van de vierjarige studie wordt <lit veel minder goed mogelijk.
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het nieuwe K-programma de ruimte voor projectwerk is
verminderd ten behoeve van vakken en vakoefeningen,
wordt door een groep studenten uit protest hiertegen op 6
oktober 1978 het bestuurscentrum van de afdeling bezet.
De bezetting en de ontruiming enkele dagen later, met
enig politievertoon op de achtergrond, verloopt zonder
bloedvergieten of materiele schade - alle ruimten warden
keurig opgeruimd achtergelaten. De dekaan, die door
ziekte geveld is, krijgt van de bezetters een stopfles drop.
Door tussenkomst van een commissie van goede diensten
wordt de in het besluit opgenomen overgangsregeling
geherformuleerd en wordt een commissie ter beoordeling
van afwijkende K-programma's, de KAK, ingesteld. Nog
maanden warden de kolommen van de Mededelingen
Bouwkunde gevuld met gekrakeel over democratie, integriteit en zindelijk denken.
De vrees van de technische vakgroepen dat door de driestromenstructuur teveel mensen en middelen naar Planning zouden verschuiven, wordt niet minder wanneer de
ARB besluit om ook het propaedeuse-onderwijs gelijkmatig over de drie stromen te verdelen. Na aftreden van de
dekaan en enkele weken van verwarring wordt het besluit
weer ingetrokken en hervat de dekaan zijn werkzaamheden.

Het leerstoelenplan en de ontwikkelingen bij
het onderwijs
De bezetting
"Wie het breed heeft, laat het breed hangen"
"Alsje goed omje heen kijkt, zieje dat alles gekleurd is"

Het afstudeerplan blijkt een cruciale invloed op de studie
te hebben. Niet alleen wordt het afstuderen hierin geregeld, maar het heeft een steeds grotere invloed op het kandidaatsprogramma van de student. Dit wordt nog versterkt doordat een aantal verplichte vakken gekoppeld
wordt aan de te kiezen afstudeerhoogleraar. Veel studenten hebben grote moeite met het opstellen van hun afstudeerplan, dat moet aansluiten op keuzen die zij reeds
enkele jaren eerder hadden gemaakt. Aan de afstudeerhoogleraren wordt gevraagd als handreiking hun eisen op
papier te zetten. Deze adviezen gaan als programma werken. Per afstudeerdifferentiatie ontstaat nu zo'n programma. Vervolgens begint het aantal differentiaties weer
ongebreideld toe te nemen. De commissie voor het kandidaatsexamen is niet erg gelukkig met de wijze waarop het
afstudeerplan de beoordeling beinvloedt en met de grote
verschillen in zwaarte van de voor verschillende differentiaties geeiste vakkenpakketten. Een en ander maakt een
herprogrammering noodzakelijk.
Eind 1974 wordt hiermee een begin gemaakt door voorlopige kerngroepen in te stellen. Pas op 30 augustus 1978
warden deze kandidaatsprogramma's door de ARB goedgekeurd en met ingang van de volgende dag ingevoerd
voor de generatie studenten van september 1977. Daar in

Het onderwijs was, nadat de problemen met de invoering
van projectwerk in 1970 min of meer waren opgelost,
"gewoon" doorgegaan. Het eerste diploma Bouwkundig
Ingenieur wordt op 21 december 1970 uitgereikt aan ir.
Han Wessels, een "omzwaaier" uit Delft. De eerste
"echte" diploma-uitreiking vindt op 30 juni 1972 plaats.
Daarna gaat het steeds sneller. De 500ste afstudeerder
wordt in december 1978 bereikt, de 1000ste in september
1984 en de 1500ste in augustus 1988. De bijdrage aan de
oplossing van de woningnood, tenminste ten aanzien van
de overspannen arbeidsmarkt, komt wat laat: in januari
1979 wordt het break-even point bereikt, het punt waarbij
het aantal werkjaren van de stafleden die aan de arbeidsmarkt waren onttrokken, wordt overtroffen door het aantal jaren dat door de afgestudeerden is geleverd.
Het aantal ingeschreven studenten groeit in deze periode
tot meer dan 900. Staf en docentencorps groeien mee, zij
het met grote vertraging. In principe warden de zes afstudeerrichtingen uitgebouwd. Dan wordt het "gat van de
afdeling" ontdekt. Door de grote belangstelling voor
maatschappelijke problemen waren tussen Urbanistiek en
Architectonisch Ontwerpen een aantal groepen tot ontwikkeling gekomen, zoals Stedebouwkunde, Volkshuisvesting en Stadsvernieuwing, die leerstoelen claimen. Als
oplossing wordt aanbevolen: de omzetting van een
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gewone leerstoel Architectonisch Ontwerpen in een voor bewoners als "anonieme opdrachtgevers" waren ontdekt.
Stadsvernieuwing; het aanvragen van een extra-ordina- Helaas valt de bewonersparticipatie niet mee, zoals uit volriaat Volkshuisvesting en het omzetten van een van de gend citaat blijkt: "De architect werd opgezadeld met een
andere leerstoelen Architectonisch Ontwerpen in Archi- lastige pseudo-opdrachtgever, die blijk gaf van een laag
tectonisch en Stedebouwkundig Ontwerpen. De leerstoel opleidingsniveau en naar zijn ideeen banale gebruikersStadsvernieuwing wordt bezet door dr. ir. H. Fassbinder, wensen:' Maar de grootschalige oplossingen verdwijnen
de eerste vrouwelijke hoogleraar van de THE.
om plaats te maken voor kleinschaligheid. Uit de naamgeOrn de wetenschappelijke aspecten bij het architectonisch ving "nieuwe kneuterigheid", om de netste te noemen,
ontwerpen te versterken wordt naast de Groep Ontwerp- spreekt geen onverdeelde waardering. De inzichten op het
Methoden (GOM) en naast Vormleer, het vak van prof. gebied van stadsvernieuwing veranderen snel: kaalslag en
G.J. Slothouber, het extraordinariaat Architectuurge- kolossaaiheid wordt "bouwen voor de buurt" met renovaschiedenis omgezet in een ordinariaat Architectuurge- tie tegen iedere prijs; dan wordt het doel "betaalbare
schiedenis en Theorie, dat bezet wordt door prof.drs. G .A. woningen" voor de lage inkomens met aangepaste nieuwBekaert. In augustus 1976 stelt het afdelingsbestuur de bouw. Vervolgens moet er ook ruimte komen voor hogere
commissie-leerstoelenbeleid in. De opdracht omvat het inkomens en beter opgeleiden en zijn de institutionele
verzamelen van de wensen van de vakgroepen, aangeven beleggers weer welkom. De stadsvernieuwers worden
welke accentverschuivingen noodzakelijk zijn, de aan- gei:nstitutionaliseerd in een vakgroep, met als programma
dacht vestigen op eventuele lacunes, en nagaan wat gebeu- de totstandkoming van woningbouwcomplexen. Daarbij
ren moet met vrijkomende plaatsen en het opstellen van wordt integratie van alle betrokken disciplines nageeen urgentielijst. Op dat ogenblik zijn 20,8 plaatsen bezet. streefd. Voor de planners ligt de situatie minder eenvouVeel mogelijkheden tot uitbreiding zijn er niet meer. In dig, daar zij zich op het terrein van URBRO bewegen.
januari 1977 wordt een hearing over het leerstoelenbeleid URBRO, waarin naast bouwkundig ingenieurs ook medegehouden. Het zal de laatste hearing zijn die op de afdeling werkers zitten op het gebied van economie, sociologie,
wordt gehouden. Er zijn vrijwel geen studenten aanwezig. landschapsarchitectuur enz., streeft naar een maatschapDe belangrijkste conclusie is kort: er wordt geen beleid pelijke planning met integratie van alle relevante aspecten.
gevoerd. Het in 1976 aangevraagde lectoraat voor beheer- Het enige verschil met de themagroep is de marxistische
sing van bouwkundige processen met behulp van de com- opstelling van deze laatste, hetgeen tot de nodige of, beter
puter, wordt door het ministerie aangehouden. Vier jaar gezegd, onnodige strubbelingen leidt. In 1974 viert de
later wordt hiervoor een buitengewone leerstoel Informa- Themagroep Planning "de overwinning": "voortaan hoetica aangevraagd, waarvan in 1982 de naam wordt omge- ven zij niet meer rechtstreeks voor een beroep te worden
zet in Computer- Ondersteund Ontwerpen. Pas in 1985 opgeleid en zijn zij in staat het karakter van de planologie
wordt deze leerstoel toegewezen. Een teken aan de wand te leren. In het kapitalisme kun je niet plannen in het
is, dat Constructief Ontwerpen het lectoraat voor Hout belang van de bevolking ... :'. Praktisch krijgen ze grotere
aan de afdeling teruggeeft omdat het onmogelijk blijkt vrijheid hun afstudeerprogramma samen te stellen. De
deze plaats te bezetten.
smalle deur naar het diploma wordt een porte-brisee.
In de ARB bezetten de progressieven jarenlang de drie
Studentenactiviteiten na 1970
studentenplaatsen. Orn hun vertegenwoordigers bij het
raadswerk te steunen en om de verkiezingen voor te berei"Denken in steen of bouwen voor mensen"
den, ontstaan min of meer losse verbanden met namen als
"De 12-gezworenen" en "De Paperclip"; het laatste verNa de zogenaamde opheffing van R4 leidt deze vereniging zorgt vanaf 1974 nog enige jaren het blad "Peper".
nog enige jaren een schemerbestaan. De linkse studenten Met de terugkeer naar meer normale verhoudingen ontbeheersen volledig het toneel. Begin 1970 worden de eer- staat een groot aantal studentenverenigingen. In 1978
ste projectgroepen gelegaliseerd van studenten die een bij- wordt KOERS door studenten van Constructief Ontwerdrage willen leveren aan de oplossing van de woonproble- pen opgericht, spoedig gevolgd door resp. FAGO en UT.
men van de laagstbetaalden. Uit deze groepen ontstaan de In dezelfde tijd ontstaan ook drie verenigingen in de archithemagroepen Stadsvernieuwing en Planning. Als inter- tectonische hoek namelijk Roodring, 6B en Siba: een illusmediair tussen onderwijs en praktijk worden in 1974 het tratie van de grote verdeeldheid binnen de afdeling.
Bouwkundig Adviesburo voor Buurtbewoners (BAB) en KOERS heeft sindsdien enige bekendheid gekregen door
het Planning AdviesBuro (PAB) opgericht. In de eerste successen bij internationale betonkanoraces, waaraan met
jaren trekken de acties tegen "kaalslag" en tegen de autori- zelf ontworpen en gebouwde betonnen kano's moet wortaire houding van sommige beleidsmakers en bestuurders den deelgenomen. In enkele jaren ontwikkelden deze
de meeste aandacht, maar deze leren verrassend snel op kano's zich van 270 kg zware drijvende bunkers tot ranke
deze acties in te spelen en zelfs tot samenwerking te scheepjes van 18 kg die in gewicht kunnen wedijveren met
komen.
traditionele kano's. Na invoering van de 4-jarige studie
In het begin werken veel architectuurstudenten mee. De komt aan deelname een eind door gebrek aan tijd.
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In 1980 wordt een coordinatiecommissie voor de studieverenigingen ingesteld die er in slaagt om in 1985 een algemene studievereniging tot stand te brengen, die de naam
CHEOPS krijgt, waarin KOERS, FAGO en UT als secties
deelnemen. De maatschappijbeschouwelijke bouwkundewinkels BAB en PAB heffen zichzelf op en een algemene
Bouwkundewinkel neemt hun taken over.
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Terug naar Habraken
"De pare! rolt weer naar het begin"

Een niet-aflatende stroom van dictaten,
1979 - 1983
"Waar een "ambtenaar" zijn voet zet groeit geen gras"

Intermezzo - De naleving van het
Academisch Statuut.
"Much ado about nothing"

In november 1980 worden door de kamerleden Deetman
en Lansink vragen gesteld aan de minister over de naleving
van het Academisch Statuut door de afdelingen Bouwkunde te Delft en te Eindhoven. De minister vraagt de
afdelingen hem hierover te informeren. Het blijkt dat aan
beide instellingen het vak landmeten niet wordt gegeven
en dat in Delft wiskunde en in Eindhoven stedebouwkundig ontwerpen niet correct wordt getentamineerd. Ter
wille van de beantwoording van de gestelde vragen vormt
de minister op 19 december 1980 de werkgroep "Naleving
academisch statuut", voorzitter drs. E. Bakker; zij moet
voor 1 februari 1981 rapporteren. Het blijkt dat de betreffende problematiek verder gaat dan de beide afdelingen.
Op 1 februari 19 81 stelt de minister de werkgroep "Studierichtingen Technische Hogescholen", de werkgroep-Piekaar, in. Het blijkt dat reeds in 1963 een voorstel tot wijziging van het Academisch Statuut was opgesteld, waarin
onder andere het vak landmeten werd geschrapt. De afdeling had zich in oktober 1967 met deze wijziging accoord
verklaard. Het voorstel werd echter in Delft opgehouden.
Volgens de Wet Twee-fasenstructuur moet het Academisch Statuut nog in 1981 worden herzien.
Na een zeldzaam chaotische periode, waarin tussen 5
februari en 17 september de dan uitgereikte diploma's volgens het college van bestuur zelfs ongeldig zijn - wat later
overigens weer ongedaan wordt gemaakt - wordt het Academisch Statuut in enkele maanden aangepast en met
terugwerkende kracht ingevoerd. In 1982 komt de volgende al aangekondigde wijziging van het Academisch
Statuut tot stand, het gevolg van de Wet Twee-fasenstructuur. De omschrijving voor de afdeling Bouwkunde wordt
ingrijpend herzien, een groot aantal differentiaties wordt
mogelijk.

In deze nota-rijke afdeling is een nota-reeel verslag nauwelijks mogelijk. In de periode 1979-1983 gaat het initiatief tot het concipieren van nota's over van de afdeling naar
de overheid. Niemand heeft veel notie van de dictaten die
daaruit zullen voortkomen. De omslag wordt ingeleid met
de Wet Herstructurering van het wetenschappelijk onderwijs van november 1975. Volgens deze wet moeten de
instellingen voor 1 mei 1977 herprogrammeringsvoorstellen indienen. In maart worden richtlijnen gegeven
hoe de voorstellen moeten worden opgesteld; onder
andere moet een studielastberekening worden uitgevoerd
en een vergelijking met de programma's van buitenlandse
instellingen worden gemaakt. Het doel is een nieuw Academisch Statuut en verkorting van de studieduur. De
voorstellen zullen getoetst worden als de voorgestelde studieduur langer dan 4 jaar is. De toetsing zal een marginaal
karakter hebben, daar de minister volgens de wet niet
gemachtigd is de programma's inhoudelijk te toetsen. De
inhoud valt onder de verantwoordelijkheid van de afdeling of faculteit.
De afdeling was al begonnen met een echte herprogrammering. Onderscheid wordt gemaakt tussen de externe en
de interne herprogrammering. De interne herprogrammering omvat de activiteiten nodig om te komen tot duidelijke afstudeerrichtingen, onderwijsprogramma's en een
goede afstemming van de onderwijsdoelen. De exteme
herprogrammering omvat de activiteiten nodig om voor 1
mei 1977 de wettelijk verplichte voorstellen in te leveren
bij het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. Door
hiervoor vrijgemaakte medewerkers wordt het nodige
voorbereidende werk gedaan en, voor zover <lit mogelijk
is, zij tonen aan dat een vijfjarige studieduur noodzakelijk
is.
Reeds in augustus 1976 kan de minister de gevraagde
informatie worden verstrekt. Helaas grotendeels voor
niets, want met de Wet twee-fasenstruktuur wordt de
4-jarige studieduur verplicht gesteld. In dezelfde periode
moet volgens een besluit van de hogeschoolraad de jaarindeling in trimesters worden ingevoerd. Een numeriek
kader voor het onderwijsprogramma voor de drie hoofdstromen, zowel de 4- als de 5-jarige opleiding, wordt opgesteld volgens het trimestersysteem. Hierbij gaat men voor
het eerste jaar uit van volumehandhaving. De stof van de
twee semesters wordt over drie trimesters verdeeld. Bij de
verdere studie wordt uitgegaan van inkrimping per onderdeel. De meeste semestervakken worden trimestervakken
om ruimte te creeren voor nieuwe vakken. Vervolgens
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worden de programma's ingevuld door de kerngroepen en
de examenregelingen aangepast. Na afweging van alle
voor- en nadelen besluit men de nieuwe trimesterprogramma's voor nagenoeg alle studenten per september 1982 in te voeren. Een enorme krachtproef voor de
afdeling, die vrij goed is verlopen; alleen de overgangsregelingen voor de studenten die de 5-jarige opleiding volgen, blijken zo ingewikkeld, dat hierop nog al wat aanpassingen moeten worden aangebracht.
Na ingrijpende veranderingen in de personele sfeer komt
de grote klap: de TVC - de onheilspellende lettercombinatie voor Taakverdeling en Concentratie, waarmee de
minister de grote bezuinigingen wil afronden, bezuinigingen waar de afdeling weerloos tegenover staat.

Aantal eerstejaars Bouwkunde en de omvang van de bouwproduktie in Nederland
(in guldens)
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lnstroom 1ste jaars bouwkunde
bouwproduktie (prijzen 1980 excl. btw)

De omslag van de economische conjunctuur in Nederland
treft de bouw, het toekomstig arbeidsveld van de studenten van de afdeling, altijd het zwaarst. Dat is mede een
gevolg van het conjunctuurversterkende beleid van de
overheid, die als eerste maatregel de investeringen in de
bouw afremt. De vooruitzichten ten aanzien van de werkgelegenheid werken onmiddellijk door in de instroom van
studenten.
De ongenuanceerdheid van de werkloosheidcijfers waarin
de verschillen tussen de afstudeerders van de verschillende
instellingen en van de verschillende afstudeerrichtingen
niet tot uiting komen, is bijzonder ongunstig voor de afdeling. Door haar pluriforme karakter zal, ook als het driestromenmodel niet was ingevoerd, de onderwijslast hoger
zijn dan voor meer uniforme afdelingen binnen de TH. Dit
aspect heeft echter nooit erkenning gekregen. Een en
antler maakt het voor relatieve buitenstaanders wel
gemakkelijker om de afdeling extra hoge bezuinigingen op
te leggen.

De A-culturele Revolutie, 1983 - 1985
"We zullen altijd din gen doen die binnen ons bereik liggen"

Het eindrapport van de TVC-Commissie verschijnt in
maart 1983. Het doel van de operatie is verhoging van de
efficiency van het onderwijs door concentratie, takenruil,
afslanking en regionale samenwerking. De aanslag voor de
afdeling op het personeelsbudget bedraagt f 2, 7 miljoen.
18 mei 1984 wordt de wet "Bijzondere bepalingen van tijdelijke aard voor taakverdeling in het Wetenschappelijk
Onderwijs" van kracht. Voor de afdeling betekent efficiency = bezuinigen, voor het personeel betekent tijdelijk
= definitief.
De afdeling komt voor een ingrijpende reorganisatie te
staan, waarbij
- een takenruil met de afdeling Bouwkunde in Delft moet
plaatsvinden;
- het aantal plaatsen wetenschappelijk personeel van 116
in 1984 moet afnemen tot 85 in 1991;
- het aantal kroondocentenplaatsen terug moet van 20,5
naar 10,6 in 1991;
- de onderzoeksinspanning niet mag afnemen;
- de onderwijslast van 100.000 personeelsuren per jaar
moet worden teruggebracht tot 45.000.
Bij de eerste besprekingen met Delft wordt ervan uitgegaan dat Delft zich zal richten op architectuur en volkshuisvesting en Eindhoven op architectuur en bouwtechniek.
Het protocol van afspraken wordt in november 1985 definitief vastgesteld. Men spreekt af dat beide afdelingen
complementair worden. Eindhoven zal zich nadrukkelijk
richten op de bouwtechnische en gebruikscomponent en
op een wetenschappelijk methodische opleiding tot bouwkundig ingenieur voor een breed beroepsterrein. De
gebruikscomponent kan gelezen worden als een pars pro
toto voor architectuur. Delft zal zich richten op de afstudeerrichtingen architectuur, stedebouwkunde en volkshuisvesting.
Ter uitvoering van de TVC afspraken verdwijnt in een klap
de zo moeizaam na jarenlange strijd verkregen structuur
als de ARB 28 maart 1984 besluit tot een vokomen herstructurering van vakgroepen, afstudeerrichtingen en
onderwijsprogramma's. Het doel van de opleiding wordt
om bouwkundig ingenieurs op te leiden die
- het vakgebied methodisch-wetenschappelijk benaderen;
- mede door een brede fundamentele basisopleiding voorbereid zijn op hun taak bij een veranderende bouwopgave;
- in staat zijn in hun werk bijdragen van deelgebieden te
integreren;
- mede door het bovenstaande breed inzetbaar zijn in de
beroepspraktijk.
In principe zijn <lit dezelfde doelstellingen als ten tijde van
de oprichting, alleen in een nieuw jasje.
In 1983 en 1984 vertrekt een vrij groot aantal studenten
naar Delft. Daar de toewijzing van mensen en middelen
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gebaseerd is op het aantal zogenaamde onderwijsvragende studenten, wordt het voortbestaan van de afdeling
hierdoor ernstig bedreigd. De teruggang in het aantal personeelsplaatsen die is vastgesteld in het TVC-plan, wordt
nu nog sterker. Er mogen er nog maar 71, 7 overblijven.
Gelukkig neemt het vertrouwen daarna weer toe en door
de stijging van het aantal eerstejaars komt de afdeling uit
de gevarenzone, althans voorlopig. Ruimtelijke Planning
moet de grootste offers brengen, ook Architectuur moet
veel plaatsen inleveren, maar de teruggang is zo groot, dat
geen enkele groep aan drastische inkrimping ontkomt. De
personeelsinkrimping kan uiteindelijk zonder gedwongen
ontslagen binnen de bestaande regelingen voor vervroegde uittreding en inteme re-allocatie worden gerealiseerd.

Op Rapport, 1985 - 1989
"Onderwijs geexamineerd, onderzoek onderzocht"

Dan opeens komen er geen nota's meer maar rapporten.
Het begint ermee dat de colleges van bestuur van Delft en
Eindhoven willen weten hoe het TVC-proces verloopt en
hoe de kansen voor het TH-onderwijs en onderzoek op
het gebied van de bouwkunde in de jaren negentig eruit
zien. De Adviescommissie Bouwkunde TUE-TUD (de
commissie-Schut) wordt ingesteld. In bet eindrapport van
5 juli 1985 geeft de commissie een visie op de veranderende bouwopgave en geeft aan hoe de afdelingen daarop
moeten inspelen. De vooruitzichten zijn somber. De commissie gaat uit van afnemende bouwproduktie na 1980 en
van een toename van het aantal afstudeerders WO-HBO.
Voor de architecten die een eenmansbureau willen beginnen, valt het nog mee. De afname van de opdrachten voor
de kleine bureaus daalt slechts met 3 % , terwijl de daling
voor de grote bureaus meer dan 30% is. Volgens de commissie moet Eindhoven zich richten op bouwtechniek en
Delft op architectuur. Zij merkt op dat Eindhoven een
regionale opleiding is, hetgeen bij de "nomenklatuur" van
de afdeling niet zo goed valt. Trouwens hoe is complementariteit te rijmen met een regionale functie? Uit de gegevens over de herkomst van de studenten volgt echter dat
regionale karakter wel. De scheiding tussen boven en
beneden de grote rivieren gaat kennelijk dieper dan men
voor mogelijk zou houden. Verder heeft de commissie signalen uit de praktijk ontvangen, die er op wijzen dat de
verkorting van de studieduur tot 4 jaar op gespannen voet
staat met de beroepsuitoefening. Aangezien de eerste
diploma's aan afstudeerders met een 4-jarige opleiding in
1986 worden uitgereikt, heeft de commissie een vooruitziende blik. De commissie acht het onder andere gewenst
dat beide opleidingen eenzelfde basisopleiding van twee
jaar geven en vindt dat planologie en volkshuisvesting niet
in de eerste-fase-opleiding thuis horen.
In 1987 wordt de titel architect beschermd. Voor Eindho-
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ven kunnen afstudeerders van de vakgroep Architectuur
en Stedebouw opgenomen worden in het hiervoor ingestelde architectenregister. In dit jaar gaat oak de eerste
tweede-fase-opleiding van start, "ontwerp, planning en
beheer van gebouwen en gebouwde omgeving", opgezet
door de beide bouwkunde-opleidingen en civiele techniek.
De minister laat het landelijk onderwijs en onderzoek,
zowel WO als HBO in kaart brengen en evalueren door de
eind maart 1987 ingestelde Verkenningscommissie Bouwkunde, ondervoorzitterschapvanmr. M.D. van Wolferen.
Deze commissie komt in maart 1989 met haar eindrapport
- een professioneel rapport met 133 pagina's tekst en vele
bijlagen. Hierin is op genomen een analyse van de arbeidsmarkt en een prognose voor de toekomst opgesteld door
het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid, het
EIB. Het EIB gaat uit van een lichte stijging van het volume van de bouwproductie en becijfert dat de werkgelegenheid gemiddeld met 230 bouwkundigen per jaar zal
toenemen en dat voor vervanging 340 bouwkundigen per
jaar nodig zullen zijn, in totaal volgt hieruit een behoefte
van circa 600 personen. Hiervan zal circa 40% door het
WO worden geleverd. De commissie onderscheidt 5 taakprofielen (zie tabel) en schat de verdeling over deze profielen als volgt:
HBO
totaal
WO
25-35% 15-25% 25-35%
technisch specialist
25-35
15-25
project/ procesmanager 25-35
10-15
15-25
10-20
beheerder
15-25
10-15
35-45
vormgever
5-10
5-10
1-10
ruimtelijk planner
400a450 2ooa25o 600 a 700
aantal pers./jaar
Jammer is dat deze tabel niet consistent is met een eerdere
in deze nota beschreven schatting naar het aantal architecten en stedebouwkundigen, namelijk waar gesteld wordt
dat de vraag naar architecten ligt op 70 a 100 per jaar en
aan stedebouwkundigen op 25 a 30 en dat van deze categorieen 60% door het WO zal worden geleverd. Dit komt
neer op maximaal circa 70 personerr. Uit de tabel volgt een
maximum van (0,45+0,10)x250=± 140, dus 't dubbele.
Verder stelt de commissie dat voor Eindhoven het aantal
afstudeerders in Architectuur en Stedebouw tot 1/3 van
het aantal in 1986 moet afnemen, terwijl het aantal technisch specialisten zou mogen verdubbelen. Zowel Delft als
Eindhoven moeten over een afstudeerrichting Architectuur beschikken, want "een taakverdeling waarbij een
faculteit voor "vormgevers" en een faculteit voor "allround bouwkundigen" wordt nagestreefd, is op termijn
onhoudbaar. Deze situatie is thans vastgelegd in het zogenaamde protocol tussen de twee faculteiten:'
Verder stelt de commissie: "De vormgeversfaculteit groeit
ten koste van de andere. (... ) De wisselwerking tussen de
vormgevende en de andere taakprofielen is essentieel voor
de kwaliteit van de opleiding:' En: "Het begrip "bouwkundig ingenieur" wordt in de bouwwereld nog teveel
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geassocieerd met het beroep architect. Nog steeds is het
architectenberoep het perspectief waarop de meeste aankomend studenten zich richten. De faculteit staat met dit
gegeven voor de taak de studenten te interesseren voor een
breder keuzepakket van studie- en beroepsmogelijkheden?' De beoordeling van Eindhoven is overwegend
positief. De taakprofielen "vormgever" en "technisch specialist" warden redelijk ingevuld. Bovendien zijn er aanzetten voor project/proces manager en beheerder/

werpen richten. Fysische Aspecten (BFA) moet de installatiecomponent en materiaalkunde versterken. Voor
Architectuur/Urbanistiek (BAU, vroeger Architectuur
en Stedebouw) geldt dat de aanzienlijke inspanning die
geleverd wordt om de mogelijkheden van de informatica
te benutten voor de bouwkundige opleiding niet genoeg
gelntensiveerd kan warden. Ten aanzien van Realisatie en
Beheer (BRB) stelt men dat de bezetting van de leerstoelen rand het zeer belangrijke vakgebied afbouwtechniek

Vakgroep Fysische Aspecten Gebouwde Omgeving. Onderzoek naar de akoestiek van een muziekcentrum voor Eindhoven.

opdrachtgever. Uit eigen enquetes van de faculteit blijkt
dat de Eindhovense bouwkundig ingenieurs vlot een
betrekking vinden en kennelijk hun concurrenten weten te
verdringen. Dit betekent dat de opleiding in principe goed
aansluit op de marktvraag. De organisatie van de faculteit
is helder.
Ten aanzien van de vakgroepen adviseert de commissie:
Konstruktief Ontwerpen (BKO) moet zich meer op ont-

ondoelmatig overkomt. De vakgroep Uitvoeringstechniek
is nog onvoldoende uitgebouwd: bij de plaats van Stadsvemieuwing in deze vakgroep plaatst de commissie een
vraagteken, bij het projectwerk moet de integratie van de
technische aspecten versterkt warden.
De commissie ziet als essentie van haar advies: "Concentreren op de technisch-wetenschappelijke kem van het
vakgebied Bouwkunde in samenhang met het verzorgen

Bouwkunde

van een basisopleiding ontwerpen. Pas na het doorlopen
van <lit 2-jarig kemprogramma is ruimte voor differentiatie naar verschillende afstudeerrichtingen". Zij acht
herziening van het curriculum en het onderzoekprofiel
van de faculteiten noodzakelijk. Deze herziening zal
gepaard moeten gaan met het opgaan van beide faculteiten Bouwkunde in een faculteit. Wijselijk wordt niet aangegeven hoe <lit moet worden gerealiseerd. De commissie
ziet geen reden om te kiezen voor een der bestaande faculteiten als uitgangspunt voor een nieuwe faculteit. Geen
der faculteiten kan immers de toets der kritiek doorstaan.
Deze laatste zin wekt grote verontwaardiging. Terecht
wordt door Eindhoven opgemerkt, dat zij aan het voorgestelde profiel grotendeels voldoet. De op- en aanmerkingen kunnen probleemloos worden verwerkt, zij passen in
het reeds gevoerde beleid van de faculteit. De teleurstelling is algemeen en er ontstaat ten aanzien van het voortbestaan van de faculteit grote onzekerheid. Triest is de
geringe steun die de faculteit krijgt van de beroepsverenigingen. Ongevraagd adviseert het Koninklijk Instituut van
Ingenieurs (KIVI) voor een faculteit in Delft, hetgeen tot
een forse aanvaring tussen de dekaan van de faculteit en de
president van het KIVI leidt. Aan de onzekerheid komt
een einde met het verschijnen in september 1989 van het
ontwerp Hoger Onderwijs en Onderzoekplan 1990 van de
minister. De Eindhovense faculteit mag blijven bestaan.
Bouwkunde Delft moet worden samengevoegd met
Civiele Techniek. Dit laatste wordt met het aantreden van
de nieuwe minister weer ongedaan gemaakt.

Onderzoek 1973 - 1989
"Onderzoek alle dingen en behoud het goede"

Terug naar 1973. De eerste door de afdelingsraad ingestelde Vaste Commissie Wetenschap (VCW) begint haar
werkzaamheden met een enquete naar de gewenste vorm
van research. Men vindt dat iedere vorm mogelijk moet
zijn. Uit een inventarisatie blijkt dat praktisch alleen individueel onderzoek wordt verricht, 40 projecten worden
aangemeld. In 1973 worden door de ARB zes personeelsplaatsen bestemd voor promoties. De eerste interafdelingswerkgroepen ontstaan, zoals zonne-energie, renovatietechniek en geluidshinder in de woningbouw. In januari
1974 verschijnt de eerste VCW-nota, waarin na algemene
beschouwingen nagegaan wordt hoe het onderzoek geinventariseerd moet worden om, indien nodig, de urgentie te
kunnen vaststellen. Het aantal onderzoeksprojecten
neemt stormachtig toe. In 1979 worden 156 projecten aangemeld en 9 inter- en intrawerkgroepen.
In datzelfde jaar verschijnt een nieuwe VCW-nota. In een
terugblik wordt gesteld: "Van buiten de afdeling kwam
regelmatig het verwijt, o.a. van de hogeschoolraad, dat er
niets aan onderzoek wordt gedaan. Dit is echter niet waar.
In zekere stilte werden verschillende onderzoeksprojecten
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over een zeer breed scala door individuele stafleden van de
grond gebracht. Door de lange aanloopperiode, die voor
het verrichten van onderzoek nodig is, werd de schijn
gewekt, dat binnen de afdeling onderzoek niet aanwezig
was. Het aanwezige onderzoek is van "onderop" geentameerd?' Onderwijsgebonden onderzoek krijgt de meeste
aandacht. Ten aanzien van bouwkundig ontwerpen wordt
in deze nota gesteld, dat <lit geen onderzoek is, maar er kan
en moet wetenschappelijk onderzoek plaatsvinden op
onderdelen van het ontwerpproces en hun samenhang,
zoals door de Stichting Architecten Research en GOM
plaatsvindt. Het promoveren op een architectonisch ontwerp wordt afgewezen. Tot nu toe kan men op <lit gebied
alleen maar eredoctor worden. Maar deze mogelijkheid
kon in Eindhoven nog niet worden gerealiseerd.
De noodzaak om de onderzoekinspanning meer te concentreren wordt steeds urgenter. Begonnen wordt om de
projecten te bundelen in zogenaamde aandachtsgebieden,
29 in getal. De aandachtsgebieden worden omgezet in
onderzoekthema's, waarvanerin 1980 33bestaan.In1981
verschijnt weer een VCW-nota "Een nadere aanzet tot
afdelings-onderzoekbeleid". Hierin warden 7 afdelingszwaartepunten ingesteld. Na het verschijnen van de ministeriele Innovatienota en de Beleidsnota Dniversitair
Onderzoek wordt onder andere de financiering van het
onderzoek via de eerste, tweede en derde geldstromen en
voorwaardelijke financiering (VF) geregeld. Na 5 jaar zullen anonieme deskundigen, die door een onafhankelijke
instantie worden aangewezen, een inhoudelijke beoordeling van de onderzoeksprogramma's uitbrengen. Deze
instantie is voor de faculteit het KIVI.
Door de vakgroep FAGO worden in 1981 drie laboratoria
in gebruik genomen: voor akoestiek, voor klimaatstudies
en voor verlichtingskunde. In 1983 gaat deze vakgroep
een samenwerkingsverband met TNO aangegaan, dat
enige jaren later uitgebreid wordt met Constructief Ontwerpen.
Het aantal publikaties loopt op tot 420 stuks in 1985,
waarvan 260 in aanmerking komen voor opname in het
onderzoekverslag. Omdat publikatie van onderzoekresultaten in Nederlandse tijdschriften maar beperkt mogelijk is, wordt om het onderzoek meer bekendheid te geven
een eigen reeks wetenschappelijke rapporten ingesteld, de
Bouwstenen, met een eigen intemationale advisory board.
In 1987 wordt ter ere van het vierde lustrum van de faculteit een intemationaal symposium gehouden, "Naar een
hogere technologie in ontwerp en bouw". De eerste vijf
Bouwstenen verschijnen.
Invoering van de tweefasenstructuur heeft weinig invloed
op de omvang van de onderzoeksinspanning. Bij het technisch onderzoek wordt veel onderzoek door studenten
gedaan als afstudeerproject. Door het personeelsbeleid
van de afdeling heeft lange tijd een groot tekort aan technisch personeel bestaan zodat de studenten veel tijdro-
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Konstruktief Ontwerpen en FAGO Akoestische meting van een
lichte draagkonstruktie ontworpen door Wim Huisman.

vende werkzaamheden als het opbouwen van de meetopstellingen, het maken van de proefstukken zelf moesten
doen. Met de invoering van de 4-jarige studie en de beperking van de studieduur worden de mogelijkheden hiertoe
kleiner. Met de TVC-operatie neemt het aantal medewerkers sterk af, waarmee automatisch de tijd beschikbaar
voor onderzoek afneemt. Door de bescherming van het
onderzoek en door uitbreiding van het aantal tijdelijke
aanstellingen neemt de onderzoekscapaciteit echter zelfs
toe en kan na enige herschikking het Voorwaardelijk
Financierings-onderzoek gewoon doorgaan. Bovendien
wordt het technisch personeel niet ingekrompen, maar uitgebreid. Meer dan 50% van de personeelscapaciteit wordt
aan onderzoek besteed.
In 1988 worden de instituten Calibre en Interface opgericht. Calibre staat voor Computer Applications Laboratory in Building Research and Calculation. Het instituut
voert projecten uit op het gebied van onderzoek en ontwikkeling van computertoepassingen in de bouw. Interface is een samenwerking met WenMW en de SAR om een
betere aansluiting te krijgen op de maatschappelijke kant
van onderzoek. Zij helpt opdrachtgevers hun wensen te
formuleren, die in het programma van eisen de directe
gebruikseisen te boven gaan, zoals t.a.v. flexibiliteit van

kantoorgebouwen of woonkwaliteit bij woningbouwcomplexen, en draagt oplossingen aan. Een nieuw laboratorium voor computertoepassingen wordt in gebruik genomen.
Dan vindt in februari 1989 de beoordeling van het VFonderzoek door het KIVI plaats en die beoordeling is
overwegend positief. De beoordelingscriteria zijn:
- kwaliteit van de groep onderzoekers;
- wetenschappelijke betekenis;
- samenhang;
- maatschappelijke betekenis;
- overige aspecten, zoals input-output.
De Verkenningscommissie onder Van Wolferen is minder
positief.
Zij acht de beoordeling van het KIVI te coulant en vindt
dat 50 % van het onderzoek moet worden gereorganiseerd. Anderzijds maakt de faculteit goed gebruik van de
tweede geldstroom en voert zij een actief promotiebeleid:
het aantal promotieplaatsen is inmiddels tot 18 opgevoerd. De eerste promotie had in april 1974 plaatsgevonden en in mei 1989 verdedigt de 28ste promovendus zijn
dissertatie aan de faculteit. Een probieem wordt het bezetten van de promotieplaatsen door de lage salariering van
de Assistenten-in-opleiding, de AIO's. Titels van dissertaties geven blijk van een brede belangstelling: Het dynamisch groeiproces, een nieuwe wijze van centrumontwikkeling; Meten met twee maten; Energy consumption
for heating and coolling in relation to building design;
Bamboo in building structures; Strain softening of concrete under multi-axial loading conditions; Maatbeheersing in de bouw. Een ontwikkeling van uitzetmethoden;
Architectuur als oude wetenschap; Stedebouw en de vorming van een speciale wetenschap enz.

De uitslag: herexamen in 1993
"Geen woorden maar daden"

In het ministeriele Hoger Onderwijs- en Onderzoek Plan
1990 (HOOP) worden de juist genoemde aanbevelingen
van de Verkenningscommissie besproken en ten dele overgenomen. Beide faculteiten Bouwkunde mogen blijven
bestaan; beide moeten een tweejarig technisch-wetenschappelijk basisprogramma inrichten. De afstudeerrichtingen moeten op de vijf door de Verkenningscommissie
omschreven taakprofielen gericht worden. Delft en Eindhoven worden dus niet complementair. De onderwijscapaciteit, de instroom en de uitstroom moet over die vijf
taakprofielen verdeeld worden volgens de door de
Verkenningscommissie aangegeven maatschappelijke
behoefte. Als enige instrument om dit te bereiken wordt
voorlopig aangereikt: een indringende voorlichting aan de
student. Het onderzoek moet worden gereorganiseerd,
waarbij rekening moet worden gehouden met de door
de Verkenningscommissie gei:dentificeerde onderzoek-

Bouwkunde
thema's. Eindhoven moet bij haar onderwijs meer aandacht geven aan de op het ontwerpen gerichte integratie
van de verschillende vakgebieden. In de komende jaren
moet in het ontwikkelingsplan gerapporteerd warden over
aanpak en voortgang. In 1993 zal geevalueerd warden of
het gewenste resultaat in voldoende mate is bereikt. Overwogen wordt om het recht op inschrijving in het architectenregister los te maken van de initiele 4-jarige opleiding
en dat recht in plaats daarvan te verbinden aan een alsnog
in te stellen 1-jarige post-initiele beroepsopleiding architectuurI stedebouwkunde. Het ministerie zal spoedig met
Delft en Eindhoven overleggen om tot bindende afspraken over de beoogde herstructurering te komen. Tijdens
alle zorgen over het voortbestaan van de faculteit stelen
afgestudeerden van Apon en Bekaert de show en steken
staf en studenten een hart onder de riem met een expositie
en publicatie: "De Eindhovense School - Het modern verleden".
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Nawoord
"Bouwkunde is er weer"
Vanaf de eerste initiatieven tot oprichting van een bouwkundige opleiding heeft de Technische Universiteit Eindhoven getracht voor de steeds veranderende bouwopgave
een adequaat antwoord te vinden. De eerste gedachte ging
uit naar een technische afdeling, maar na zes jaren van discussie werd besloten de doelstelling te verbreden en een
evenwichtige opleiding voor alle partijen die in de bouw
werkzaam zijn op te richten. De eerste opzet van Habraken ging na drie jaren in de" culturele revolutie" ten onder.
De "democratisering" leidde tot het model met de drie
hoofdstromen, een compromis waarin planologie, architectuur en bouwtechniek vrij autonoom naast elkaar
bestonden. Uit deze periode is de goede naam van de afdeling voortgekomen. De grate bezuinigingen vanaf 1983
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Architectonische ontwerpen Eindhovense School. Jo Coenen, Ontwerp van het Architectuur Instituut te Rotterdam.

Zij schrijven: "Het gaat er om het gevoel te herwinnen dat
tesamen met de rede grondslag vormt van het architectonisch handelen ( ... ) Het leven bij zichzelf hervonden hebben als basis, waarop men architectuur kan maken. Architectuur die het zelfbewustzijn van de maker toont, maar
tevens een bewustzijn van de historiciteit van het vak
bouwkunde. Een historiciteit die zowel op een esthetische
als een technische traditie stoelt". In de hele geschiedenis
van de faculteit is dit de eerste publicatie waarin onbevangen het woord "esthetisch" gebruikt wordt.
21 februari 1990 wordt het Pieter van Musschenbroeklaboratorium, het nieuwe laboratorium van constructief
ontwerpen en materiaalkunde, geopend. In oktober 1990
is het Expertise Centrum Bouw van start gegaan. Het
bedrijfsleven kan hierdoor tegen eenjaarlijkse vergoeding
toegang krijgen tot de op de faculteit aanwezige software.
Het zijn uitingen van een nieuw elan.

dwongen de faculteit zo sterk in te krimpen, dat het
bestaande onderwijsmodel niet meer gehandhaafd kon
warden. Naar buiten ontstond weer het beeld van een
hoofdzakelijk technische faculteit. In werkelijkheid zijn
alle afstudeerrichtingen, zij het in afgeslankte vorm, onder
de paraplu "bouwkunde" gewoon doorgegaan. In het
onderwijs zijn vormgeving en techniek de schering en
inslag, een opzet die door de Verkenningscommissie en
door het Hoger Onderwijs- en Onderzoek-Plan 1992
wordt bevestigd.
Ondanks alle tegenslagen is de integratie-gedachte - het
besef dat de inbreng van alle partijen aan het ontwerp tot
een harmonieus geheel moet leiden - overeind gebleven.
Aan deze gedachte wordt in het gemeenschappelijke
basisprogramma inhoud gegeven. Daarna kunnen de studenten zich naar eigen affiniteiten en interesse bekwamen
in de gekozen afstudeerdifferentiaties van stedelijk
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beheersdeskundige tot bouwprocesbegeleider, als architect of constructief ontwerper, als bouwfysicus of milieudeskundige enz. Door het onderwijs te richten op de zogenaamde "breed inzetbare bouwkundig ingenieur" is bijvoorbeeld voor de architecten die afstuderen in Eindhoven, een veel grater gebied toegankelijk dan alleen het
architectonisch ontwerpen en detailleren. Verheugend is
dat in advertenties de laatste jaren speciaal gevraagd wordt
naar in Eindhoven opgeleide bouwkundig ingenieurs. Het
interdisciplinair onderzoek waarbij samenwerking plaatsvindt tussen respectievelijk architecten en/ of civiel ingenieurs, werktuigbouwkundigen, natuurkundigen, sociologen enz., is bijzonder succesvol gebleken. Van de instroom
aan studenten studeert circa 65% af. Van de afstudeerders
zijn gemiddeld 55% architecten en stedebouwkundigen
en 35% bouwkundig ingenieurs van de technische studierichtingen KO, FAGO en UT en 10% van SV en BPT. Het
aandeel van de architecten neemt de laatste jaren iets af,
gestreefd wordt naar 40%.
In onderstaande tabel is de werkkring van de afgestudeerden aangegeven, gespecificeerd naar de vier vakgroepen.
Afgestuurden naar werkgever, per vakgroep
BAU BFA

BRB BKO Totaal

Afgestudeerden

926

168

384

202

1680

man
vrouw

828
98

151
17

355
29

193
9

1527
153

bekende werkgegevens
werkgegevens onbekend

727
199

146
22

305
79

178
24

1354
326

niet in de bouw
studeert nog
gemeente/ overheid
militair
provinciaal
buitenland
rijksoverheid
semi-overheid
non-profit/ stichting/ver.
vrijwilliger
werkloos
overleden
particulier werkgever
eigen bedrijf

3
5
103
23
28
34
25
50
27
1
32
2
238
156

1
1
6
2
1
6
11
14
6

1

85
10

49
4
1
6
4
16
39
2
4
3
150
24

Totaal

727

146

303

3

1
102
13

5
6
169
39
30
57
44
105
73
3
39
6
575
203

178

1354

11
10
11
4
24
1

Aard van de werkzaamheden
architect of stedebouwkundig bureau
bouwafdeling van een onderneming
computers, software, systeemontwikkeling, CAD
projectontwikkeling, institutionele beleggers, bouwers
extern, niet in de bouw
woningbouwvereniging of stichting
bestuursondersteuning, beleidsvoorbereiding
industriele onderneming, bouwindustrie
advieswerk: stadsvernieuwing, planologie
advieswerk: constructie, bouwfysisch
antler werk in de bouw
onderzoek
onderwijs
buitenland
uitvoerend bouwbedrijf

339
32
72
30
57
71

117
31
83
135
48
80
28
23
68

totaal
aard van de werkzaamheden onbekend

1214
466

Eindtotaal

1680
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De verzorgende omgeving van onderwijs en onderzoek

J. G.M. Kalkhoven

In 1956 was niet te voorzien welke omvang de Technische Hogeschool tegemoet zou gaan en welke verzorgende structuren voor onderwijs en onderzoek
nodig zouden zijn.
Maar curatoren namen daarvoor een eenvoudig,
helder en pragmatisch uitgangspunt in:

Als gevolg daarvan ontwikkelt zich binnen de groeiende centrale diensten snel een verdergaande specialisering in herkenbare werkeenheden.
Het Rekencentrum, in die periode geboren binnen
de Onderafdeling Wiskunde, wordt eveneens een
centrale dienst.

de afdelingen, de latere faculteiten, warden zo
veel mogelijk ontlast van de zorg voor ondersteunende en verzorgende taken, zodat zij zich
maximaal kunnen concentreren op de primaire
taken van onderwijs en onderzoek. Ondersteunende en verzorgende taken worden ondergebracht in centrale diensten.
De tijd zal leren waar deze sterke centralisatie te
ver is gegaan. Dan kan een stap terug warden
gedaan. De omgekeerde weg is veel moeilijker
begaanbaar.

Tegelijkertijd wordt het patroon van de bundeling
van taken in afzonderlijke diensten gezuiverd.
De Onderhoudsdienst, aanvankelijk ondergebracht
bij de Centrale Technische Dienst, verschuift naar
de Bouwtechnische Dienst, zodat nieuwbouw en
technisch-beheer van gebouwen en terreinen-gekop~
peld zijn.
Vele, aanvankelijk kleine uitvoeringsgebieden die
ontstaan waren binnen de Centrale Administratieve
Dienst, warden ondergebracht in de daartoe opgerichte Dienst Inteme Zaken. Dit betrof in hoofdzaak
de zorg voor het schoonhouden, de kantines, de
bewaking, de telefoonzaken en het beheer van het
centrale collegezalengebouw. Daarmee werd ook
voor die gebieden de formele scheiding tot stand
gebracht tussen de uitvoering en het centrale financiele toezicht daarop.,
Na de onstuimige uitbouwjaren tot ea. 1970 keert
het tij. De snelle groei vlakt af, het politieke klimaat
dat zo gunstig was voor het WO slaat om, de financiering komt meer en meer onder druk, de democratisering vindt plaats. Het traditionele WO komt in de
knel, van buitenaf en van binnen uit. De periode van
de al omvattende PLANNING breekt aan.
Binnen deze algehele klimaatsverandering komt
ook het gehele stelsel van centrale diensten onder
zware druk.
Faculteiten eisen meer mensen en middelen op voor
de primaire taken, verlangen meer inspraak in de
ondersteunende en verzorgende processen, dringen
aan op grotere eigen budget-verantwoordelijkheid,
wijzen op ruimere mogelijkheden van uitbesteding
en privatisering en dringen aan op terugdringen van
bureaucratisering.
Universiteiten komen terecht in een proces naar
meer zakelijkheid en afhankelijkheid van nieuwe

Deze sterke centralisatie van niet primaire taken was
toen een novum binnen de wereld van Nederlandse
universiteiten, en is ook nu nog specifiek voor de
Technische Universiteit Eindhoven.
Zoals elke centralisatie bracht oak deze binnen
bereik, dat meer gespecialiseerd en hoger gekwalificeerd personeel in dienst kon worden genomen, en
dat voorzieningen en uitrusting eveneens naar een
hoger plan konden warden getild en dat daarmee
hogere bezettingsgraden konden warden bereikt.
Maar, zoals eveneens bij elke centralisatie, de
afstand tussen dienstvrager en dienstverlener wordt
grater en gaat gepaard met bureaucratisering: "zet
maar een bon in", "wie zorgt nu eigenlijk en wanneer voor wat", "waarom krijg ik niet wat ik wil of
wat was afgesproken".
Het spanningsveld tussen voor- en nadelen van centralisatie is er altijd. De strijd daarover is nooit voleindigd. En vele invloeden werken daar op in, van
binnen uit en van buitenaf.
De periode van 1950 tot rand 1970 wordt vooral
gekenmerkt door de buitengewoon snelle groei en
een voor het wetenschappelijk onderwijs politiek,
en dus ook financieel, gunstig klimaat.
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financieringsbronnen. Het aantal inhoudelijke en
zakelijke relaties, over de eigen universiteitsgrens
heen, neemt snel toe.
De gevolgen van dit alles voor de dienstverlening
blijven niet uit:
Ter ondersteuning van de toenemende grensoverschrijdende contacten en activiteiten ontstaan
meerdere kleine centrale eenheden zoals het Bureau
Contacten Bedrijfsleven, de Wetenschapswinkel en
het Congresbureau.
Later worden deze met vele andere kleine eenheden
verenigd in de Beheerseenheid Kleine Eenheden.
Het budget voor personele lasten en het personeelsbeheer worden grotendeels gedecentraliseerd.
De kantinedienst wordt geprivatiseerd en de bewakingsdienst gedecentraliseerd.
Afzonderlijke beheerseenheden krijgen meer autonomie met het oog op ontbureaucratisering, hetgeen vooral gericht is op grotere slagvaardigheid van
de faculteiten.
Het procentuele aandeel van de personele bezetting
van de centrale diensten vermindert, en dat van de
faculteiten ·vermeerdert.
Ondanks al deze ingrepen in de totale beheersstructuur blijft de Technische Universiteit Eindhoven,
binnen de universitaire wereld van Nederland,
gekenmerkt door een relatief hoge mate van centrale dienstverlening en ondersteuning.
Een drietal centrale eenheden ondersteunt meer
direct het onderwijs en het onderzoek. Deze eenheden zijn:
- de centrale Technische Dienst;
- de Bibliotheek en
- het Rekencentrum.
De beide laatste eenheden krijgen elders in dit boek
de aandacht.

Wetenschappelijk onderzoekers en faculteiten wensen de ondersteuning met technische dienstverlening zeer nabij.
De technische dienstverlening is dan ook vanaf den
beginne gestructureerd geweest in drie echelons:
- de lokale ateliers;
- de ( afdelings )faculteitswerkplaatsen;
- de Centrale Technische Dienst.
Veelal sluimerend, en soms oplaaiend, zijn ervraagtekens gezet ten aanzien van deze structuur, maar
vooral met betrekking tot de verhoudingen tussen
de drie echelons daarin.
Bij herhaling is daarom externe expertise te hulp
geroepen. Een en antler vanuit de hoop een advies te
krijgen hoe de effectiviteit en de efficientie zouden
kunnen worden opgevoerd. De uitgebrachte adviezen gaven daarvoor echter nooit een weg aan. De
status quo leek toch steeds de meest natuurlijke
vorm voor de technische dienstverlening te zijn, ook
al werd die niet overal aangevoeld als ideaal.
Toch ontwikkelen zich, vooral na 1970, heel geleidelijk verschuivingert in elk van de dtie echelons:
• de faculteiten zijn geherstructureerd in de richting van een gering aantal vakgroepen;
• in het wetenschappelijk onderzoek voltrekt zich
een ontwikkeling naar drastische miniaturisatie
en vergroting van diepgang, en tegelijkertijd worden onderzoeksopstellingen veelal meer en meer
complexe systemen die interdisciplinair moeten
worden bedacht, geproduceerd en geassembleerd. Op de grenzen van het technisch haalbare
wordt veelvuldiger een beroep gedaan. Wereldwijde ontwikkelingen verleggen die grenzen sneller en sneller en soms is het zelfs nodig grenzen op
eigen kracht te verleggen;
• de toenemende zakelijkheid binnen universiteiten dwingt tot concentratie waardoor specialisten en uitrusting beter kunnen worden benut.

De Centrale Technische Dienst
Deze dienst richt zich op de technische ondersteuning van de TUE als geheel, maar vooral op de technische ondersteuning van het wetenschappelijk
onderzoek.
Voor technisch wetenschappelijk onderzoek is het
schering en inslag dat onderzoekopstellingen tot
ontwikkeling moeten worden gebracht die in hun
geheel of op onderdelen uniek zijn.
De slaagkans van zo'n onderzoek - mits die kans er
ook werkelijk is - wordt dan ook mede bepaald door
de kwaliteit van de technische ondersteuning. Op dit
laatste wordt verderop nog teruggekomen.

De invloed van deze ontwikkelingen op de drie
echelons zijn de volgende:
Samenhangend met de herstructurering van de
faculteiten naar een gering aantal vakgroepen
neemt het aantal ateliers af.
De faculteitswerkplaatsen richten zich op algemene
service binnen de faculteiten en op voor de faculteit
kenmerkende specialismen. Enkele van deze werkplaatsen worden opgeheven of stoten onderdelen af.
De Centrale Technische Dienst legt de nadruk op
het participeren in het tot ontwikkeling brengen van
unieke onderzoeksopstellingen, waar nodig vanuit
multidisciplinaire ondersteuning die deze dienst kan
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bieden. Zo doende is en wordt geleidelijk aan een
menselijk kapitaal opgebouwd dat gewend is interdisciplinair te ondersteunen en de taal van de technisch wetenschappelijk onderzoeker kan verstaan,
zodat kansrijke onderzoeksystemen zullen worden
bedacht die tegelijkertijd ook maakbaar zijn.,
Wegens de grensverlegging van het technisch haalbare, waarop hiervoor al werd geduid, moet gemiddeld jaarlijks ook aanzienlijk in nieuwe uitrusting
voor fabricage van nieuwe componenten of bewerking/ mutatie van toegeleverde halfprodukten warden gei:nvesteerd om voldoende aan de frontlijn te
kunnen blijven opereren.
Nu, aan het begin van de jaren '90, lijkt het erop dat
de totale structuur van de technische dienstverlening toch meer dan voorheen als gebalanceerd
wordt beoordeeld. De toegenomen noodzaak tot
coordinatie en interdisciplinaire benadering, tot
effectiviteit en efficientie, kunnen verondersteld
worden daaraan ten grondslag te liggen.
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Ontwikkeling van personeels- en studentenaantallen van 1956 tot 1991.
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Ontwikkeling van de bebouwing en de netto vloeroppervlakte van 1956 tot 1991.
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Curriculum Vitae auteurs en overige medewerkers

Ackermans, Stan T.M. (1934 ), trad 1 januari 1961 in
dienst van de THE; is sinds 1972 hoogleraar in de wiskunde en was van 1982 tot 1985 rector magnificus van de
THE.

lector en in 1980 tot gewoon hoogleraar in de pedagogiek,
puberteitspsychologie en algemene didactiek ( algemene
onderwijskunde) aan de TUE benoemd. In 1990 vervroegd met emeritaat.

Bakker, Martijn S.C. (1956), studeerde geschiedenis in
Nijmegen en is sinds 1984 aan de TUE werkzaam als
onderzoeksmedewerker op het gebied van de geschiedenis van de techniek.

Hooff, Giel van (1951), studeerde geschiedenis aan de
Katholieke Universiteit Nijmegen en is sinds 1982 werkzaam op de TUE op het vakgebied van de geschiedenis der
techniek.

Bakker, Jan J.M. (1916), studeerde Nederlands en algemene taalkunde te Amsterdam (1940 - 1948), waar hij
inmiddels lemar-aan een gymnasium werd en lid van debureauredactie van de Winkler Prins Encyclopedie; neerlandicus aan de THE (1959 - 1981).In1971 promoveerde
hij; werd lector, in 1980 hoogleraar.

Kamerling, Jan Willem (1921 ), studeerde civiele techniek
in Delft; hoogleraar constructief ontwerpen TUE (1968 1974). Dekaan afdeling-(faeulteit] Btmwkunde-(197z-- 1974).

Beer, Carel de (1922), werktuigkundig ingenieur (Delft,
1946), hoogleraar werktuigbouwkunde en mechanische
technologie (Eindhoven, 1958 - 1972), hoogleraar
bedrijfkunde, i.h.b. de mechanische technologie (Eindhoven, 1972 - 1987). Dekaan afdeling (faculteit) der
Bedrijfskunde i.o. (1965 - 1972), lid College van Bestuur
(1982 - 1986).
Bree, Herman F.F. de (1938), studeerde rechten aan de
RU Utrecht en is sinds 1986 hoofd van de Dienst Bestuurlijke Zaken van de TUE.
Dam, Peter van (1952), sinds 1989 hoofd In- en Externe
Betrekkingen van de TUE.
Esmeijer, Willem L. (1919), studeerde werktuigbouwkunde aan de TH Delft, hoogleraar technische mechanica
afdeling (faculteit) Werktuigbouwkunde TUE (1958 1984).
Faltas, Sarni (1950), studeerde politieke wetenschappen
RU Leiden, promoveerde in de economie in 1986 aan de
Vrije Universiteit Amsterdam en is thans werkzaam als
hoofd van het Bureau Studium Generale aan de TUE.
Groen, Marten ( 1933), studeerde psychologie aan de Universiteit van Amsterdam, werd in 1970 tot gewoon

Kalkhoven, Hans (1929), studeerde civiele techniek in
Delft (1953), hoofd Bouwtechnische Dienst TUE (1964 1989) en sinds 1989 adviseur College van Bestuur.
Keulen, Cees van (1948), sinds 1978 aan de TUE verbonden als wetenschapsvoorlichter.
Leering, Jean (1934)~ studeerde bouwkunde in Delft.
Vanaf 197 6 is hij docent kunstgeschiedenis bij de faculteit
Bouwkunde aan de TUE.
Lintsen, Harry (1949), studeerde natuurkunde aan de
TUE. Momenteel is hij hoogleraar geschiedenis van de
techniek aan de Technische Universiteiten van Delft en
Eindhoven.
Monhernius, Wim ( 1928), studeerde werktuigbouwkunde
in Delft, hoogleraar in de bedrijfskunde, in het bijzonder
de operationele research (1962 - 1988) aan de TUE.
Mulder, Cees E. (1914), studeerde natuur- en scheikunde
in Leiden; was werkzaam op het NEHER Laboratorium
van de PTT in Leidschendam. Hoogleraar in de meet- en
regeltechniek (1959 - 1980) aan de TUE.
Niesten, Jan G. (1920), studeerde elektrotechniek in
Delft, chefLaboratorium NV. HEEMAF, Hengelo (1943
- 1949). Hoogleraar elektrotechniek, Bandung (1949 1956), TUE (1956 - 1985).
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Peremans, Wouter (1921), studeerde wiskunde aan de
Universiteit van Amsterdam en promoveerde in 1949,
wetenschappelijk medewerker Mathematisch Centrum
(1948 - 1958) en hoogleraar wiskunde (1958 - 1986) aan
de TUE.
Rieck, Gerard D. (1911), studeerde scheikunde aan de
Universiteit van Amsterdam, promoveerde aan de RU
Utrecht, was werkzaam bij N.V. Philips, hoogleraar fysische chemie (1959 - 1982) en bestuurlijk actief aan de
THE.
Rogier, Anne M.L. (1927), studeerde klinische psychologie te Nijmegen, postdoctorale opleiding psychotherapie en hoofd Bureau Studenten Psychologen (1966 1987) aan de TUE.
Roumen, Harry (1947), studeerde elektrotechniek aan de
TUE en is sinds 1988 secretaris van de TUE.
Schippers, Hans ( 1946), studeerde sociale wetenschappen
en promoveerde in 1986 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, is sinds 1987 aan de TUE verbonden voor techniek-historisch onderzoek.
Schurer, Frans (1938), studeerde voor wiskundig ingenieur aan de Technische Hogeschool Delft (1956 - 1962);
wetenschappelijk medewerker aldaar (1962 - 1964) en
aan de Technische Hogeschool Twente (1964 - 1967); lector vanaf 1968, later hoogleraar in de wiskunde aan de
TUE.
Steenland, Mart J. (1918), studeerde natuurkunde te Leiden, waarna hij in 1952 promoveerde. Gewoon hoogleraar (1958 - 1983) in de algemene natuurkunde aan de
TUE, met als specialisme lage temperaturen/halfgeleiderfysica.
Vries, Daan A. de (1915), studeerde natuurkunde te Leiden, waar hij in 1952 promoveerde. Hij was gewoon hoogleraar (1958 - 1982) in de algemene natuurkunde aan de
TUE, met als specialisme warmtetransport. Voorzitter
van afdeling (faculteit) Natuurkunde (1966 - 1970), gekozen lid van het College van Bestuur (1978 - 1982).
Vollenhoven, Johan van (1919), studeerde werktuigbouwkunde (TH Delft), hoogleraar werktuigbouwkunde, in het
bijzonder verbrandingsmotoren, afdeling (faculteit)
Werktuigbouwkunde TUE (1959 - 1984).
Vossers, Gerrit (1926), studeerde scheepsbouwkunde in
Delft, hoogleraar stromingsleer (1962 - 1989) aan de
TUE.
Walraven, Johannes J. (1921), studeerde scheikundige
technologie te Delft, promoveerde aan de THE en was

aldaar wetenschappelijk medewerker bij de afdeling
(faculteit) Scheikundige Technologie (1962 - 1986).
Zurink Jan (1942), is thans directeur bij de Stichting Studentenvoorzieningen Eindhoven.
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