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DE LOTGEVALLEN VAN DE
TECHNISCHE HOGESCHOOL TE EINDHOVEN
GEDUREINDE HET EERSTE CURSUSJAAR
VAN HAAR BESTAAN

Rede,
uitg1!sproken. op 19 september 1958
door de
Rector Magnificus
der technische hogeschool
te Eindhoven,
Prof. Dr. H. B. Dorgelo

TECHNISCHE HOGESCHOOL EINDHOVEN

Ede,/grootachtbare Heren Curatoren,
Mijne Heren, Leden van de Senaat,
Hooggeleerde vertegenwoordiger van de Delftse
Academische Senaat, prof. dr. ir. R. M. M. Oberman,
Dames en Heren Studenten,
Mijnheer de architect en medebouwers aan deze
hogeschool,
Dames en Heren, die U met de E indhovense Hoge·
schoolgemeenschap verbonden toont,
Hooggeachte genodigden,
Zee•r gewaardeerde toehoorderessen en toeho.prders.

Nog klinken in ons na de Koninklijke woorden, door Hare Majesteit,
de Koningin, gesprokEm tijdens de plechtige academische zitting op
19 september 1957, de glorieuze dag, welke het hoogtepunt vormde
van het eerste cursusjaar van de Technische Hogeschool te Eindhoven. Het za I U niE!'t verwonderen, dat onze gedachten a Ilereerst
uitgaan naar die dag, welke in de annalen dezer hogeschool gemerkt
zal blijven als de dag, waarop de feestelijke klanken der Akademische Festouverture ender lnno della tecnica het historisch moment
der officiele opening begeleidden.
Nu het mijn, mij door de wet voorgeschreven, taak is, U de lotgevallen der technische hogeschool in het eerste cursusjaar te beschri jven,
wil ik in gedachten enkele ogenblikken met U verwijlen bij verschillende markante punten in de nog jonge geschiedeni s van deze hogeschool. Het is goed zich zo nu en dan op de afgelegde weg te bezinnen. In de dagelijkse dynamiek der opbouwactivite.it met haar
noodzakelijke, veelvuldige besprekingen en vergaderingen is er
nauwelijks tijd, om tE!rug te zien op hetgeen achter ons ligt. Onophoudelijk vragen maatregelen, die v6cir ons liggen, en die nodig zijn,
om de goede aansluiting aan het aangevangen onderwijs tijdig te
bewerkstelligen, de volle aandacht. Een terugblik in vogelvlucht op
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het voorafgaande jaar is ook goed, om van momentele problemen of.
stand te nemen, het geheel weer beter te leren overzien en te toetsen
op een evenwichtige behartiging der onderdelen.
Terugblikkend op het afgelopen jaar kan men constateren, dat in de
eerste plaats de werkzaamheden sterk gestaan hebben in het teken
van de maatregelen, welke tengevolge van het cmverwacht grote aan·
tal ingeschreven studenten getroffen moesten worden, opdat ook in
het komende tweede cursusjaar het onderwi j s voortgang zal kunnen
hebben. Hiervoor was o.m. nodig het bij de aanvang van de cursus
1957-1958 in gebruik genomen paviljoen met ea. 2800 m2 te vergroten.
In snel tempo moesten hiervoor het programma van ei sen, de bouw·
kundige vormgeving en de bouw worden gerealiseerd. Dank zij de in·
tense samenwerking en onvermoeide inzet der betrokken hogeschoolinstanties, van het bouwbureau, van architect, van aannemer en werk.
lieden is het mogelijk gebleken deze onverwa<:ht noodzakelijk geworden uitbreiding van het palviljoen heden in gebruik te nemen.
Na afloop van de receptie, volgende op deze zitting, zal er gelegen·
heid zijn de gereed gekomen uitbreiding van het palviljoen tebezichtigen.
In de tweede plaats heeft het accent in de afgelopen cursus sterk
gelegen op de noodzaak het aanvankelijk opg·ezette 'bouwplan voor
een hogeschool voor 1000 studenten om te werken tot een plan voor
1800 studenten.
Het aantal ingeschrevenen voor de cursus 1957-1958 en de daarop
gebaseerde prognose van het aantal der in de komende jaren te ver·
wachten studenten deden voorzien, dat een hog•~school te Eindhoven,
ontworpen en gebouwd voor 1000 studenten, l'eeds bij hoar gereedkomen te klein zou zijn. Het werd daarom raadzaam - en noodzakel ijk •
geacht een nieuw programma van eisen op te stellen voor een ge·
bouwencomplex voor het geven van onderwijs aan 1800 studenten.
De aanvankel i jk gestelde grondgedachte, de eenhei d en de samenhang van het onderwijs en onder.zoek binnen de technische hogeschool zoveel mogelijk te bevorderen en in de bouw tot uitdrukking
te brengen, bleef ook bij dit nieuwe plan gehandhaafd.
In een bespreking over de bouwplannen viel ec~ns een grappige verspreking, toen iemand in plaats van over het cluizend-studentenplan
over het duizend-jarenplan sprak. Daar zit iets in om over na te
denken: het werk van de eerstvolgende jaren te projecteren tegen de
achtergrond van de verre toekomst.

De omschakeling van het 1000- naar het 1800-studentenplan vroeg ook
om een nieuw urgentiei;chema voor het tijdig besohikbaar komen der
verschillende gebouwen, behorende tot het totale te bouwen complex
van hallen en laboratoria. Hierbij werd als eerste ·urgentie na het ge•
reedkomen en ingebruiknemen van het palviJjoen en van de uitbreiding
daarvan gesteld: het gebruiksklaar komen v6or septeinber 1959 van de
hal voor de afdel ing der werktuigbouwkunde, 'fan de ha lien voor de
chemische en fysische technologie, van de hal voor de afdeling der
elektrotechniek en van het centrale ketelhuis. Als tweede, doch niet
minder dringende urgentie werd gesteld: het gereedkomen v66r sep~
tember 1961 van het hoc1fdgebouw voor de afdeling der algemene wetenschappen, voor een deel van de afdeling der werktuigbouwkunde,
voor de tijdelijke huisvesting van een deel van de afdeling der ·elektrotechniek en van de1 in dit gebouw opgenomen bib I iotheek. Het
ruimtegebrek, dat zondE~r meer in de periode, liggende tussen het gegereedkomen van de hallen en het gereedkomen van het hoofdgebouw
zal optreden, kan gelukkig worden opgevangen door een tijdelijke
terbeschikkingstelling van het huidige Gymnasium Augustinianum
aan de technische hogEischool.
Het gereedkomen der opgesomde gebouwen binnen het zoeven genoemde tij~schema is niet slechts een essentieel intern belong ter
verzekering van een goede successieve aansluiting van het onderwijs in de achtereenvolgende semesters, maar ook voor een goede
aansluiting aan de nationale en internationale ontwikkeling van het
technisch hoger onderwijs.
Het nieuwe programma van eisen, steunend op een ontwikkelingsplan
voor een hogeschool voor 1800 studenten, en het daarop gebaseerde
ontwerp van de archit«,ct, ir. S. J. van Embden, werden op 16 juni
aangeboden en toegelicht tijdens een bezoek van de minister-president, dr. W. Drees, van de minister van onderwi js, kunsten en wetenschappen, mr. J, M. L. Th. Cals, en van de Excellenties Mej. dr.
M. A. M. Klomp!!, H. J. Hofstra, mr. A. A. M. Struycken, J, Suurhoff,
ir. A. Vondeling en ir. H. B. J. Witte.
De hogeschool is uitermate erkentelijk voor de intense belangstelling, door de Ministerraad getoond voor de in gang zijnde opbouw
van de bij de wet van 7 juni 1956 gestichte technische hogeschool te
Eindhoven en voor de waardering, uitgesproken bi j monde van de
minister~president, voor de bij dit werk gemaakte vorderingen.
Het op de dies natalis der hogeschool, 23 juni 1956, ingestelde en
door de minister beedigde college van curatoren, op 13 mei 1957
versterkt door de benoeming van ir. S. A. Posthumus, lid van de
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o"f.WEtede.,. Kainer.,-··dek Staten~Generaal, · .onderging · iri-. het :.cursusjaar
1957-:l95.8 een,)vijzigihg:door het aftreden op 2~ januari 1958 van de
curator. r:nr .. , H..:;A•': M.,,::(.; Kolfschoten, oud-burgemeester .van de ge-111~eryte ,_q_inc;l.~pY~n~ thgn,s:b.u.r.gemeester ..van 's-Gr.avenhage. - . •.. ;' ....
.WU ,wete.n, .,q,a,t :het :b,urg~me~ster, Kolfschoten moei Ii jk geval len is;
terug.;te,:tteden;,uitdwt col Iege van curatoren .van de hogeschool; aari ·
,.we.lk~r 1tot~tpndkor:ning )ii kmet; zulk · een groot: enthous iasme: heeft
111eesewetkt·, .:i.ri w,e.IJ<e;.:h;::>ge.school zijri.·.volle belangstelling ·en 1-iefde
.JJ.~q,·,1~tH, Y{Q!',Hftan; hi;i::, zJ,~,l;iid:l:9' ,sterk verbonden, gevoelde.:,Zijn. werk
.Y_(J()f ·AE\ .,h~Qe.s,s::h'9.91;•oYe~.r.i~htUn ··de, c()mmi ssie .s'Jacob,. als 'curator,
.g.(s. ,., .~ur.ge,111~es_fe,r;,;; qL~kiJ'iiJiqtiefnemer -voor. de . instel I irig van de
,Q1Jr.ge_r,i-jc;Q.1:1\'!1lss:ie ,, .• ·HWaq,ru-ib de ·Stichting . Studentenvoorzieni ngen
Ejndho~l'°~n Jsivoortgekomerh·•i'.als. lid·van·de commissie van der Pot
tot regelfngiv.i:in; de,recht~positie der aan de technische hogescholen
verbe>riden -boog l.e.r:areni'. l_ector:en en -wetenschappel i jke ambtenaren
~ ~11.}c;lqt,allesi.in de.·belangrjjke eerste opbou\\rperiode van.-de hoge~
scho(),1 r; ,d.Qt, ..werk :!,s ef.l;Worcj.t,.door de gehele hc•geschoolgemeenschap
tenJ1oog:;te-..:9eW,garc;leerd :.en ,f:iet is mi j. een. behoefte· hem 'ook thans
namens di~ gemeenschap hartelijk te •danken voor 'al •hetgeen hij•
voqr
de .techni ~che.
hogeschoo,I te Eindhoven verricht heeft. . .
, :. . :·: ._· ·, '. r
! :
De hoges7hp,o,l,..~eg~.()~t,,,vgn . Jiarte ,ook vanaf deze pfaats·als haar
ni.~t1~e ,f\l,r~t?r,.. c!~}\lJ~)g~~. bc~.rgemeester yan Eindhoven, ,c:f ie bi j al.
het'nieuwe, dat zij'n aa.~dci~h-t vraagt, vanaf ii jn komst in deze stad
~+t··~96~~~,n'.~\l'.~~,c:f~11 '~iJXk.9?J va~. zi jn. war111e belangstel I ing voor.d,e_
h~ge~~ho6L''Wif ~lj~ o~~;t~igd, dot deze ook in de to~ke>m~t· op zijn
~:
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Wijffels, verkreeg bij de, open,ing van deze hogeschool wegens zqn
gr6t~'verdie;sfe~ voor.'~.~~~·;yQ~rbereiding en hac1r opbo4y,t h~t ~fHcier~
schap '1r' ~e'~r~~ .~.a~'.dr9n'l~~~assau. ·
·
·
; .. - ··:

,~.

. ' ' : ;·:

.. ·';.-

"'

·' .

; •...

l'

• '·

D~ Se~g~t \,c]g '' d~ . t~ihnl.~che

hogesch.ool te Eiridhove~ ··~er.d 'in de
loop van de cu.rsus l957~ 1958.versterkt door de volgendE{be~oe~ingen:
•

a.,'

', •

.'

-

.,.

..-. '

• • •~·

•

••

•

.:

:

• •

>

••

i;{d~ :afd~li n·~::d~~ 'a l~~~~~e wet~nschap,pen

'

van

d~

•

•

•

gewoon hoog-

leraren.:
· · pr~f. d~ . W. ,Pe~emans, ohi onderwijs te gE!Ven in_ de wiskunde,
prof. dr. M. J: Steenland en prof. dr. D. A. de Vries voor de al.. ,
. g~r;i:ierieo.n!Jtuur.kunde,
. prof . .ir. J. G. Slotboo.m voor de stromingsleer en
prof. dr. J. B. Alblas voor de mechanica.

van de buitengewoon hoogleraren:
prof. dr. ir.F. Ph. A. Tellegen voor de wijsbegeerte,
prof. dr. C. J. Bouwkamp voor toegepaste wi skunde en
prof. dr. J. F. Schc1uten voor de perceptie- en informatieleer.

b. in de afdeling der werktuigbouwkunde van de gewoon hoog·
leraren:
prof. ir. C. de Be1~r, om onderwijs te geven in de werktuigbouwkunde en de mechanische technologie,
prof. J. B. Aninga voor de werktuigkundige bedrijfsmechanisatie,
prof. ir. A. Horowitz voor de leer der mechanismen en
prof. ir. W. L. Esmeijer voor de technische mec.hanica.
Het gewoon hoogle~raarschap van prof. ir. L. J. P. Smulders werd
om gezondheidsreclenen bij K.B. van 20 juli 1957 in een buiten·
gewoon hoogleraarschap omgezet.
c. in de afdeling der scheikundige technologie van de gewoon hoog·
leraar:
prof. dr. ir. A. I. M. Keulemans voor de fysische analyse-methoden
en de buitengewocm hoogleraar:
prof. dr. ir. J. N. J. Perquin voor de scheikundige technologie.
Geeft het voorafgaande reeds een beeld van de grote verscheidenheid
der te doceren leervc1kken, de in de loop van de cursus 1957-1958
uitgesproken inaugurele redevoeringen gaven een nog grotere variatie
te beluisteren oangaande wetenschoppelijke en persoonlijke visie
op de aanvaarde hoogleraarstaak.
Op 29 oktober 1957 sprak prof. dr. ir. W. van Loon over het onder·
werp "Onderzoek en chemische industrie",
op 19november1957 sprak prof. ir. A. L. W. Seyffardt over
"Motor en in het wegverkeer",
op 17 december 1957 sprak prof. dr. K. S. Knol over
"Ruis",
op 4 februori 1958 sprok prof. dr. ir. F. Ph. A. Tellegen over
"Zelfwording en zelfverlies in de orbeid",
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op 25 februari 1958 sprak prof. dr. J. J. Seidel over
"Wiskunde en technisch hoger onderwijs",
op 13 mei 1958 sprak prof. dr. ir. A. A. Th. M. van Trier over
"De spanning tussen het universele en h·~t specialistische aspect van het techni sch hoger onderwi j s ",
en op 10 juni 1958 sprak prot. dr. C. Koningsberger over
"As.pecten van het rijk van de koolstof".
Het secretariaat van de senaot werd in het curnusjoar 1957-1958 vervuld door prof. dr. K. Posthumus, die in zijn boeiende rede op de
dies natalis op 23 juni 1958 over
"Theorie of prakti jk - een pseudoprobleem"
blijk gaf van zijn grote beJa·ngstelling voor de didactische problemen
bii het hoger onderwijs. De senaat, onder meer zijn grote kennis en
ervaring op het gebied van de organisatie van het hoger onderwijs
- mede door zijn lidmaatschap van de Onderwijsraod • op hoge prijs
stellende, benoemde collega Posthumus, tevens geleid door continuiteitsoverwegingen, voor de volgende cursus wederom als secretaris
van de senaat.
Bij de aanvang van de cursus 1958-1959 bestaat de senaat uit 26
gewoon hoogleraren en 7 buitengewoon hooglmaren; aan ir. J. van
Vollenhoven werd een opdracht verstrekt voor het onderwijs in verbrandingsmotoren in de cursus 1958-1959, met de bevoegdheden verbonden aan een buitengewoon hoog leraarschap, terwi j I verder aon de
senaat nog vijf adviseurs zijn toegevoegd, die aan de besprekingen
voor de opbouw van de hogeschool in de senaa1· c.q. in de afdelingen
deelnemen.
Degezamenlijke arbeidvan curatoren en senaat richtte zich in deafgelopen cur·sus in belangrijke mate op de verdere op· en uitbouw van
het besturend en leidinggevend apparaat der hogeschool met al zijn
advi serende en uitvoerende organen. Hierbi j is gestreefd near een zo
effectief mogelijke samenwerking van het curatorium met de senaat.
Verschillende maatregelen zijn getroffen om Eien zo snel mogelijke
besluitvorming van het curatorium te bevorderen.
Het contact tussen curatoren en senaat, reeds gelegd in tal van besprekingen van de rector en van senaatsleden met curatoren werd ten
zeerste bevorderd door het bijwonen van de vergaderingen van het
curatorium door de rector en door het als gast bijwonen van de vergaderingen van het college van rector en assessoren door de secre·

tori s van de hogeschool en mede door het instel len van gemengde
· curatoren-senaatscommissiester voorbereiding van verschillende ressorten van werkzaamheden van curatoren en senaat.
Mijnheer de president-cur~tor, dot gij en curatoren ook informeel de
samenwerking met de senoat wi It bevorderen, is wel gebleken uit Uw
zeer gewaardeerd initiatief om samen, als curatorium en senaat,
"ergens in den lande" eens rusti g bijeen te komen, teneinde gezamenlijk te overdenken, wat werd opgebouwd en wat verder uitgebouwd kan en moet worden, om zich samen te bezinnen op fouten, die
werden gemaakt en op aanwezige knelpunten, die remmend zouden
kunnen werken op een gezonde groei van het organi sme der t~chni
sche hogeschool.
Van de zojuist genoE~mde gemengde curatoren-senaatscommissies
noem ik hier de commissies voor organisatie- en budgetzaken, voor
personeelszaken, de bouwcommissie, de bibliotheekcommissie en de
commissie ter bestudering van eventuele nieuwe opleidingen aan de
technische hogeschool te Eindhoven. De laatstgenoemde commissie
wil zich voorlopig beperken tot de bestudering van de mogelijkheden
en wenselijkheden van eventueel nieuw in te stellen opleidingen,
voor welker invoering 1~en wetswijziging niet nodig is, doch welke
verwezenlijkt zouden kunnen worden binnen een onderafdeling van,
of een tussenafdeling uit een of meer reeds aan de technische hogeschool bestaande afdelingen. Gedacht wordt allereerst aan de eventuele mogelijkheid van het instellen van opleidingen voor materiaalkundig en natuurkundig ingenieur. Het werk van de commissie voor
nieuwe opleidingen is tevens van belong met betrekking tot de besprekingen in de door de minister van onderwi j s, kunsten en wetenschappen ingestelde commissie tot spreiding van het technisch hoger
onderwij sin Nederland, in we Ike commissie de technische hogeschool
Eindhoven vertegenwoordigd is door de curator s'Jacob en door de
rector.
In de commissie voor organisatie- en budgetzaken worden onder
voorzit-terschap van de president-curator beleidsbeslissingen van curatoren en senaat ten c1anzien van het algemeen beleid, van het ontwikkelingsplan, van het schema van uitgaven en van de jaarbegroting
voorbereid, met medewerkino van het secrntariaat en van het al s
staforgaan der technische hogeschool door curatoren ingestelde planbureau onder leiding van drs. A. Watte!.
Het veelomvattende werk van de bouwcommissie geleid en gestuwd
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door de bouwcuratoren, ir. Th. P. Tromp en dr. ir, F. W. van Berckel
en de bouwcoordinator prof dr. P. v. d. Leeden ter voorbereiding van
alle beslissingen aangaande de bouw van de nieuwe hogeschool, is
in hoge mate versneld en bevrucht door het feif', dat naast leden van
het curatorium en de senaat en naast de architect, ook deskundige adviseurs op bouwkundig en financieel gebied in deze commissie zitti ng had den.
Het is vooral dankzij het werk der bouwcommii;sie, dat de bouw van
de hallen voor werktuigbouwkunde, voor chemische en voor fysische
technologie, voor elektrotechniek en van het ketelhuis reeds zover is
gevorderd, dat - onvoorziene omstandigheden voorbehouden - ver•
wacht kan worden, dat deze gebouwen voor de, aanvang van de volgende cursus 1959-1960 gereed en beschikbaar zullen zijn en dat
het project van het hoofdgebouw met de daarin 1::mtworpen bibliotheek
reeds zover is kunnen Worden voorbereid, dat n•)i:! in de maand augustus van dit jaar de aanbesteding en de gunning van het heiwerk voor
dit hoofdgebouw heeft kunnen plaats vinden.
lnmiddels worden door de bouwcommissie en de architect de nodige
voorbereidingen getroffen voor de oprichting van de andere gebouwen,
welke deel zullen gaan uitmaken van het in de Dommelvallei verri j zende complex, te weten het hoge gebouw veoor de scheikunde, het
centrale collegezalencomplex met de grote zaal voor ontvangsten,
conferenties en congressen.
De bouwcommissie en curatoren hebben als hulporgaan voor de voorbereiding der bouwplannen en voor het toezicht op de uitvoering daarvan het door curatoren ingestelde bouwbureau ter beschikking, welk
bureau aanvankelijk onder leiding van de adviseur van curatoren voor
bouwzaken, ir. J. R. Bouten, stond en thans onder leiding van ir.
L. L. C. Pol.is stoat.
De bij de wet van 7 juni 1956 aan de technische hogescholen verleende grotere zelfstandigheid heeft de snel le opbouw der hogeschool in sterke mate bevorderd. Mede is :zij mogelijk geworden
dankzij het vlotte tempo, waarin de nodige !Joedkeuringen door de
ministeries van onderwijs, kunsten en wetenschappen en van financien werden verstrekt. Het zij mij vergund hiervoor een woord van
dank uit te spreken, in welk dankwoord ik ook gaarne alle rijks· en
gemeentelijke overheidsinstanties betrek, die daodwerkelijk een
onvertraagde verwerkelijking der bouwplannen helpen bevorderen.
Dankbaar zijn wij ook voor de voortreffelijke verhouding, welke er
tussen het stadsbestuur, in het bijzonder tussen het college van
Burgemeester en Wethouders, en de hogeschool bestaat, een ver-

houding, die voor de totale opbouw van de hogeschool zo uitermate
belangrijk is.
Het totale opbouw- en werkteam der hogeschool was op 31 augustus
l95fl uitgegroeid tot een bezetting van 287 personeelsleden (docenten
inbegrepen}. Het aantrekken van het benodigde personeel geschiedde
met medewerking van de centrale personeelsdienst onder de leiding
van mr. J. Rustige. Het personeelsbeleid is toevertrouwd, aan de
betreffende curatoren-senaatscommissie onder voorzitterschap van de
curator mr. dr. Ch. J. M. A. van Rooy.
Op 7 maart 1958 werd de personeelsvereniging opgericht. Zij stelt
zich ten doel de gemeenschapszin en het saamhorigheidsgevoel onder
het gehele personeel der technische hogeschool Eindhoven aan te
kweken door het bevorderen van activiteiten op het gebied van de
vrijetijdsbesteding. Zij tracht kennis en geest te verrijken door het
geven van culturele ontspanning, door sport en spel en door het
wekken en onderhouden van belangstell ing voor wetenschap en techniek. _Ongeveer 753 van de personeelsleden heeft zich als lid of
donateur bij de vereniglng aangesloten. De sectie sport der personeelsvereniging boekte hoar eerste succes door het behalen van de
eerste prijs in het dames-volleybaltournooi Hoger Onderwijs 1958 te
Groningen.
Als deskundige adviseurs voor en in de bibliotheekcommissie traden
tot 27 januari 1958 op de heren dr. L. J. van der Wolk, bibliothecaris
van de technische hogeschool te Delft, drs. C. van Dijk, bibliothecaris van de B.P.M., drs. J. J. M. Hornix, bibliothecaris van de R.K.
Economische Hogeschool te Tilburg en ir. H. Rinia, directeur van het
Philips Laboratorium te Eindhoven. Voor de vele door hen aan de
bibliotheek bewezen diensten zeggen wij hun ook thans onze dank.
De inrichting en completering van de boekenvoorraad van de bibi iotheek vorderde gestadig. Tot l september 1958 werden 13. 701
werken gestamboekt. Voorwaar, geen geringe arbeid. Het aantal
tijdschriftabonnementen is thans ruim 600. Als waarnemend bibliothecari s trad op dr. ir. N.A.J. Voorhoeve en al s plaatsvervangend
bibliothecaris ir. J. Stellingwerff.
Denkende aan het kaleidoskopisch gebeuren in het achter ons Jig·
gende cursusjaar, kan men zich nauwelijks meer realiseren, dot de
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eerste curatorenvergadering in het vorige cursusjaar. op 5 september
1957 • nog werd gehouden in het pand Aalsterweg 391, het pand,
waarin de mannen en vrouwen "van het eerste uur" hun arbeid voor
de hogeschool begonnen, toen er nog geen stoelen waren om te
zitten en toen zij, zittend op een op de vloer liggend tapijt, de
eerste besprekingen over de bouw hielden, welke besprekingen,
zij het later in een ietwat meer geordende situatie, sindsdien de
besprekingen van de "Tapijtcommissie" worden genoemd. Deze
tapijtcommissie heeft echter voor haar nieuwe leden geen inaugu·
ratietijd ingevoerd met verplicht zitten op het toenmalige tapijt.
De werkzaamheden in de senaat, in het college van rector magnificus
en assessoren en in de afdelingen stonden in het afgelopen jaar
sterk in het teken van het regelmatig doen verlopen van het in sep·
tember 1957 aangevangen onderwi js, van de completeri ng van het
voor onderwijs en onderzoek benodigde hooglerarencorps, weten·
schappelijke, technische en administratieve staf en van de nadere
uitwerking en detaillering van het studieprogramma voor het 3e, 4e
en Se semester, een en ander zoals dit thans in de "Gids" voor het
studiejaar 1958-1959 bekend is gemaakt, en in de voorbereiding van
het studieprogramma voor de hogere semesters.
Door het college van rector magnificus en assessoren werden ver·
schillende interafdelingswerkgroepenopgericht en door de senaat be·
krachtigd ter bespreking en voorbereiding van die gedeelten van on·
derwijs en onderzoek, welke voor meerdere afdelingen gezamenlijk
van belang zijn, en waarvoor samenwerking tussen afdelingen
gewenst en nodig is.
Zo werd ingesteld een interafdelingswerkgroep voor de materiaal·
kunde, een voor warmte en stroming, een voor de mechanica, een
voor meten, regelen, instrumentatie en informatie en een voor kern·
fysica en kerntechniek.
Ter effectieve voorbereiding van de door het college van rector mag·
nificus· en assessoren te nemen besluiten werd deze, wat de coordi·
natie van de programma's van eisen voor de bouw betreft, verzorgd
door prof. dr. P. van der leeden. Zijn actieve zorg voor deze sector
bracht voor hem vaak vele zorgen met zich mede. Prof. dr. ir. J. L. H.
Jonker trad in analoge zin opals personeelscoordinator en prof, dr.
C. Zwikker als coordinator inzake het beleid voor de aanschaffing en
de verdeling van het wetenschappelijk instrumentarium.
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De opbouw der vier a·fdelingen vond regelmatig voortgang. De voorzitters, de hoogleraren Schmid {afdeling Werktuigbouwkunde), Jonker
(afdeling Elektrotechniek), van loon (afdeling Scheikundige technologie) en Zwikker (afdeling algemene wetenschappen) werden benoemd tot voorz itter-beheerder der afdelingen. T er verl ichting van
hun voorz itter-beheerderstaak werden a lgemeen wetenschappel i jke
medewerkers toegevoegd.
De opbouw van de afdeling werktuigbouwkunde, aanvankelijk vertraagd ten gevolge t:an de ziekte van college Smulders en zo goed
mogelijk opgevangen door de waarnemend voorzitter prof. ir. A. l. W.
Seyffardt, geschiedde onder de leiding van haar nieuwe voorzitter,
prof. dr. ir. W. l. H. Schmid, in versneld tempo.
Op dit moment willen wij als technische hogeschool-gemeenschap
een moment in gedachten verwijlen in de ziekenkamer van onze collega Smulders; onze bestewensen voor zijn herstel gaan naar hem uit.
In alle afdelingen vc1rmde tijdens de afgelopen eerstejaarscursus
het onderwijs in de wiskunde het hoofdbestanddeel van het studieprogramma.
Naast zijn zware collegetaak en zijn zorg voor de oefenmiddagen
voor de wiskunde, organiseerde prof. dr. J. J. Seidel een regelmatig
functionerend wiskundig colloquium, waarvoor een stijgende belangstelling was waar te nemen. Door prof. dr. C. Zwikker werd een
natuurkundig colloquium ingesteld.
In het afgelopen jaar was het werk in de interafdelingswerkgroepen
hoofdzakelijk gericht op het uitbrengen van adviezen inzake in te
stellen leerstoelen voor de verschillende takken van onderwijs.
De werkgroep voor de kernfysica en kerntechniek heeft zich beraden
op de gevolgen, welke voortkomen uit het feit, dat binnen de afdeling der werktuigbouwkunde het onderzoek en het onderwijs in het
gebied der warmtetechniek ten dele gebaseerd zul len worden op de
nieuwste ontwikkelingen, welke in de kernfysica en kerntechniek
gaande zijn, i.e. dot het gebied van de warmtetechniek bij dot van de
kerntechniek wordt aangesloten. Met instemming van de interafdelingswerkgroep voor warmf'e en stroming heeft de afdeling der werktuigbouwkunde daarom vc1orgesteld het onderwijs in de warmtetechniek
te doen verzorgen door een gewoon hoogleraar, die zich zal richten
op de nieuwe ontwikkelingen, zoals die zich in het bijzonder onder
de invloed van de reaktorbouw aftekenen, en door een buitengewoon
hoogleraar, die de stoomtechniek in het middelpunt van zijn activiteit
zal plaatsen.
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Aan de interafdelingswerkgroep voor materiaalkunde is door de
curatoren-senaatscommissie voo~ het eventueel instel len van nieuwe
opleidingen advies gevraagd over een opleiding tot materiaalkundig.
ingenieur.
De interafdelingswerkgroepen voor de mechanica en die voor warmte
en stroming hielden zich hoofdzakelijk bezig met de taakverdeling
tussen de afdelingen en met de voorbereiding van benoemingsvoorstellen. Voor het gebied van de stromingsleer en de stromingstechniek werd (analoog aan het gebied der warmteleer en warmtetechniek) besloten, het onderzoek en onderwijs vanuit theoretische
en fysi sche gezichtspunten in de afdel ing der algemene wetenschappen, de ontwikkeling der technische toepassingen en het onderwijs
in de constructie daarentegen in de techni sche afdel ingen onder
te brengen.
Voor bepaalde ressorten van werkzaamheden werden door de senaat
de navolgende senaatscommissies gevormd:
a. de commissie voor de niet-technische vakken,
b. de commissie tot regeling van de examenproc:edure,
c. de corn mi ssie betreffende toelating tot de examens aan de techni sche hogeschool te Eindhoven van personen, die niet in het
bezit zijn van een eindexamendiploma van een H.B.S.-B of Gymnasium-B,
d. de commissie voor contact met het Eindhovens Hogeschoolfonds,
e. de beurzencommissie,
f. de commissie voor eenheden en symbolen,
g. de commissie voor werkstudenten,
h. de commissie voor normalisatie binnen de technische hogeschool
Eindhoven, en
i. de redactiecommissie voor de T.!"i.-Gids en de "Mededelingen
van de technische hogeschool Eindhoven". Als secretaris van de
laatstgenoemde commi.ssie trod op de heer N.J.J. Mol. Wij verheugen ons over de vernieuwde activiteit van de heer Mor, na het
ongeval, hetwelk hem overkwam.
Het is mij om der tijdswille slechts mogelijk op het werk van enkele
dezer commi ssies kart in te gaan.
De commissie voor de niet-technische vakken h1~eft besloten, na de in
het eerste jaar gegeven inleiding tot het wijsgerig denken en na de
colleges in het 3e semester over sociologie, in het 4e en Se semester
een cursus over "bedrijfskunde" te doen gev1m, waarin het bedrijf
vanuit verse hi Ilende gezichtspunten bel i cht zc1I word en. Al s grondgedachte ten aanzien van het onderwijs in de niet-technische vakken
lA

leeft sterk de gedachte, het onderwijs in deze vakken zo in het leer·
programma te verweven, dat de student mede daardoor lere ingenieur
te zijn vanuit zijn totale mens zijn. lk zou dit alles willen pJaatsen
tegen de achtergrond van de vraag: wat ka~ de Nederlandse inge·
nieur hier of in het buitenland bijdragen aan het toekomstige Europa,
aan een ontwakend Afrika, aan een materieel en geestelijk hongerend
Azie? De wereld heeft mensen, ook ingenieurs nodig, die, zoals mijn
vriend, oud-bi shop West, uit Rangoon het eehs uitdrukte, "don't fight
the problems of the world ••• but live the answer".
Na ampele besprekingen in de daarvoor ingestelde senc.atscommi ssies
werden door de senaat de regelen voor het afnemen van het propae·
deutisch examen vastgesteld. Prof. dr. C. Koningsberger heeft en als
secretaris dez~r commissie en als regelaar voor de eerste P-examens
zeer veel zorg aan deze regeling besteed. Besloten werd na elk se·
mester gelegenheid te geven tot het afleggen van het propaedeutisch
examen c.q. tot het afleggen van tentamina over de examenstof voor
het propaedeutisch examen. Verder werd in principe besloten, dat bij
de beslissing over de uitslag van het examen een nader onderzoek
of een verlengd examen aan het eind van het daaropvolgende se·
mester opgelegd kan worden, of tot afwijzing kan worden besloten.
Volgens een voorlopige analyse der examenresultaten aan het eind
van dit eerste jaar werd in de afdeling voor scheikundige technologie
door 76% van het aantal "reele" studenten aan het examen dee I·
genomen, in de afdeling der elektrotechniek door 603, en in deaf.
deling der werktuigbouwkunde door 473.
Bij deze analyse werden niet als "reele" studenten aangemerkt:
- degenen, die na l februari 1958 waren ingeschreven,
• zij, die hun studie langdurig onderbraken wegens ziekte of militaire dienst,
- zij, die reeds spoedig na hun inschrijving te kennen hadden gegeven, dat zi i hun studi e afbraken.
Van de genoemde examinandi slaagden:
in de afdel ing der scheikundige technologie 733,
in de afdeling der elektrotechniek 69%, en
in de afdeling der werktuigbouwkunde 683.
Dit betekent, dat bij de afdeling der scheikundige technologie 553
van het aantal reele studenten na een jaar slaagde voor het propaedeuti sch examen, bij de afdeling der elektrotechniek 41% en bij deafdeling der werktuigbouwkunde 323.
Uit de voorlopige analyse is wel gebleken, dat het, gelet op het betrekkelijk kleine aantal studenten, waarop zij kon worden toegepast,

nog prematuur geacht moet worden inzake deze examenresultaten tot
bepaolde gevolgtrekkingen over te gaan.
De representatieve taak van de rector en van de secretaris van de
senaat, zich manifesterende in de • zo mogelijk gezamenlijke - vertegenwoordiging van de hogeschool bij vieringen van de dies natales
der andere instellingen van hoger onderwijs en bij hoogtijdagen van
wetenschappelijke instellingen, ontleent hoar zin en symbolische betekenis aan het besef van de woarde van een goed onderling contact
van universiteiten en hogescholen. Deze onderlinge verbondenheid
kwam op indrukwekkende wijze tot uiting in de hogelijk gewaardeerde
wijze waarop de delftse rector magnificus, college Bottema en de
rectores magrrifi ci der nederlandse universiteiten I ui ster hebben bijgezet aon de officiele openingsplechtigheid van de nieuwe hogeschool.
Het contact met de zusterinstellingen van hoger onderwijs werd in
sterke mote verstevigd door het bijwonen der vergaderingetj van de
Raad voor het Technisch Hoger Onderwijs door de curator ir. Tromp en
de rector, van het lnter·Universitair Contactorgaan door de presidentcurator, de curator mr. s' Jacob, de rector mognificus en de secretori s van de senaat en door de besprekingen in het Rectorencollege.
De representatieve taak van de rector, waorvoor ik een belangrijk deel
wil verwijzen naar het schriftelijk verslag van de lotgevallen dezer
hogeschool, werd in menig opzicht verlicht door de bereidheid van de
waarnemend rector, prof. dr. C. Zwikker, van de secretaris van de
senaat en van assessoren hem in deze bij te staon of te vervangen
en verkreeg vaak extra verve door interessante ontmoetingen met
bi jzondere persoonl i jkheden.
Zo had de rector op 26 maart 1958 op de feestelijke regeringsreceptie
in de Ridderzaal te Den Haag ter gelegenheid van het bezoek van
H.M. Koningin Elisabeth en Prins Philip van Engeland het voorrecht
Zijne Koninklijke Hoogheid in te lichten over de opbouw van de
techni sche hogeschool te E indhoven. Aon het ei nde van dit gesprek
gaf Prins Philip de road van de studenten niet te maken: Calculating
machines but men.
De rector en de secretaris van de senaat hebben de Eindhovense
senaat vertegenwoordigd bii de viering van de 116e dies natali s van
de technische hogeschool te Delft.
Het college van rector magnificus en assessoren van Delft heeft op
24 februari 1958 een bezoek gebracht aan het overeenkomstig college
in Eindhoven. De bij deze ontmoeting verstrekte informatie en de
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tijdens het afgelopen cursusjaar pleats gehad hebbende besprekingen
tussen overeenkomstige afdel ingen van Delft en Eindhoven zi jn van
grote waarde ter voorkc>ming van doublures en dienen de bestendiging
en versterking van de voor het gehele technisch hoger onderwijs in
Nederland van belong 2:ijnde goede relatie tussen Delft en Eindhoven,
welke o.m. hoar exprE!SSie vond in de uitnodiging tot en het deelnemen aan het delftse senaatsdiner.
Op 25 september 1957 vertegenwoordigde de rector magnificus de
hogeschool op de verg4Jdering in het Kurhaus te Scheveningen bi j het
110-jarig bestaan van het Koninklijk lnstituut van lngenieurs. De
senaat is zeer erkentelijk voor de bijzonder hartelijke wijze, waarop
de voorzitter, dr. L. Neher, de technische hogeschool te Eindhoven
en diens vertegenwool'diger iri de kring van het Koninklijk lnstituut
van lngenieurs verwelkomde.
Op 21 november 1957 was de rector aanwezig bij de rede van prof.
van Berkum ter gelegenheid van de 30-jarige herdenking van de dies
natalis van de R.K. Economische Hogeschool te Tilburg en zat hij,
als gast van de tilburgse senaat, aan aan het daarop aansluitende
senaatsdiner. Het reeds eerder met de meest naburige zusterinstelling voor hoger onderwijs gelegde contact werd hierdoor op vriendschappelijke wijze bevestigd. Wederkerig had de eindhovense senaat
het voorrecht de tilburgse rector magnificus in zi jn academische zitting en aan het senac1tsdiner op 23 juni j.I. in zijn midden te zien.
Het contact met de technisch-wetenschappelijke wereld buiten de
hogeschool werd gelegd door tal van atvaardigingen in besturen van
technisch-wetenschappelijke instellingen, instututen en commissies.
In het jaar boek van de technische hogeschool te E indhoven zal een
complete Ii j st dezer v1~rtegenwoordigingen opgenomen worden.
Het contact met de "buitenwereld" werd op bijzondere wijze verruimd door het besluit van het Eindhovens Hogeschool Fonds uit elk
der vier afdelingen een hoogleraar en de secretaris van de hogeschool
in de gelegenheid te stellen tot het maken van eel'\ studiereis naar
Amerika. Van deze gelegenheid werd in de afgelopen cursus r.~eds
met vrucht gebruik gemaakt door de hoogleraren Van Loon,Niesten en
Veenstra. Verder werden contacten gelegd en verstevigd enerzijds
door het ontvangen van bezoeken van excursies naar onze hogeschool
en anderzijds door het brengen van bezoeken aan voor de opbouw van
deze hogeschool belangrijke instellingen van hoger onderwijs of
wetenschappelijk ond1~rzoek.
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De commissie voor kernfysica en kerntechniek bracht een bezoek aan
het Reaktorinstituut te Mol in Belgie,
Prof. dr. J. J. Seidel trod op als gedelegeerde voor de techni sche
hogeschool Eindhoven bij het "International Congress of Mathematicians" te Edinburgh.
Prof. ir. J. G. Hoogland heeft in dit cursusjaar gastcolleges gegeven
in Christchurch in N ieuw Zeeland.
Prof. dr. ir. J. N. J. Perquin bracht een beZC>ek aan Japan, ter ge·
legenheid van de in gebruikstelling van een mede door hem voorbereid
B.P. M.-project in Japan,
Prof. dr. K. S. Knol vertegenwoordigde de senaat bi j het afscheidscollege van prof. Zernike te Groningen,
De curator ir. Th. P. Tromp gaf in een speciale bijeenkomst van de
senaat een referaat over zi jn voor de hogesche>ol van belong geachte
indrukken opgedaan tijdens zijn wereldreis Mar Japan en Amerika.
Van de veelvuldige bezoeken aan de hogeschool zij hier vermeld
het bezoek van enige vertegenwoordigers van het Engelse mini sterie
van onderwijs en acht "principals" van En11el se "advanced technological colleges", in direct verband staande met in Engeland te
treffen maatregelen, om het daar bestaande tekort aan techn i sch •
wetenschappelijk geschoolde krachten te verminderen.
Verder noem ik de ontvangst van een 500-tal leden van de tilburgse
hogeschool gemeenschap, de T.A.E.K., en van een gezelschap economische studenten van de Universtiteit te AmstEirdam onder lei ding van
prof. dr. Abr. Mey.
Een begin van wetenschappelijke samenwerking van de hogeschool
met de industrie heeft o.m. zijn uitdrukkingsvorm gevonden in het
oprichten van het lnstituut voor Perceptie Onderzoek, het 1.P.O.
Deze Stichting stelt zich ten doel de bevordering van het zuiver en
toegepast wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de perceptie en daarmede verwante gebieden, zulks in het bijzonder in het belong van het hoger onderwijs en van al die overheids-, semi-overheids-en particuliere instellingen, welke bij een dergelijk onderzoek
gebaat zijn. Ten dienste van dit instituut worden door de technische
hogeschool ruimten en enkele medewerkers beschikbaar gesteld en
door de N.V. Philips wefenschappel.ijke apparatuur en eveneens
wetenschappelijke medewerkers.
In het lnstituut voor Perceptie Onderzoek zullen onderzoekingen
worden verricht over de subjectieve verschijnse!en betreffende het
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menselijk waarnemen, decideren en .de besturing van de handelingsorganen.
Als directeur van het instituut zal fungeren dr. J. F. Schouten, die
op 7 augustus 1958 door H.M. de Koningin benoemd werd tot buiten·
gewoon hoogleraar voor 'het geven van onderwijs en het verrichten
van onderzoek op het gebied der perceptieleer en der informatieleer.
Hedenmorgen is het betreffende gebauw met z;in outillage door de
president-curator der techni sche hogeschool te Eindhoven en door
de president-directeur van de N. V. Phi I ips' Gloei lampenfabrieken,
ir. P. F. S. Otten,ter beschikking van het l.P.0.-bestuur gesteld.
Het contact met de Nederlandse Organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek, reeds gelegd door de benoemingen van de
rector magnificus tot lid van de Raad van Z.W.O., werd versterkt
door de benoeming van drs.J.H.Bannier, directeur van Z.W.O., tot lid
van de Raad van Beheer van het lnstituut voor Perceptie Onderzoek.
Wij verheugen ons over het feit, dot de heer Bonnier na herstel van
ziekte hedenochtend de opening van het l.P.O. heeft kunnen bij·
wonen. Wij wensen hem van harte geluk met zijn herstel.
Een nadere verbinding met de Nederlandse Organisatie voor Toege·
past Natuurwetenschappelijk Onderzoek (T.N.O.) kwam tot stand
door de benoeming van prof.dr. ir. W. van Loon tot tijdelijk lid van het
bestuur van de Nijverheidsorganisaties van T.N.O. en door de aanwijzing door T.N.O. van een vertegenwoordiger in de wetenschappelijke road van advies van het lnstituut voor Perceptie Onderzoek.
Wij hopen, dot in de komende jaren een stevige basis voor levendige
samenwerking met T.N.O. gelegd mag worden.
Op de tweede dies natalis van onze hogeschool werd onder leiding
van ir. F. J. Philips, die als voorzitter van het Eindhovens Hoge·
schoolfonds er naar streeft, de belangstelling van de industrie voor
de hogescholen zoveel mogelijk te stimuleren, een vergadering van
het fonds gehouden, in welke vergadering de door dit fonds te
steunen projecten werden vastgesteld. lk moge hiervoor verwijzen
naar het in juli j I. verschenen verslag van het fonds.
Op deze dies natalis werd tijdens een koffiemaaltijd in de D.A.f ••
fabrieken door dr. H.J. van Doorne voor de hogeschoolgemeenschap
een overzicht gegeven van de werkzaamheden van de Stichting
Studentenvoorzieningen Eindhoven en door de eerste president van
het Eindhovens Studenten Corps, de heer J. B. Wijffel s, over de
de ontwikkeling van het Eindhovense Studentenleven.

Hierop volgde in de namiddag de academische zitting, waarin door
de secretari s van de senaat de reeds genoemde rede werd uitgesproken.
De diesvieririg werd besloten door een maaltijd van de leden van de
senaat, waaraan als hooggeeerde gasten begroet konden worden
curatoren, de oud-curator Kolfschoten, de Ti Iburg se rector magni fj.
cus prof. dr. P.P. van Berkum en dr. H.J. van Doorne als voorzitter van
de Stichting Studentenvoorzieningen Eindhoven, alien met hun dames.
Op 3 september 1957 vond de eerste inschri jving van de studentel'I
plaats. Op die dag meldden zich reeds 191 studenten aan, welk
aantal in de loop van de cursus opliep tot 246, waarvan 80 Voor de
afdeling der werktuigbouwkunde, 87 voor de afdeling der elektro·
techniek, 75 voor de afdeling der scheikundige technologie en 4
voor enkele lessen.
Bij de senaatscommissie tot toelating tot de examens (voorzitter:
prof. dr. C. Zwikker, secretaris: prof. dr. K. S. Knol) kwamen 41 verzoeken van houders van een einddiploma van een H.T.S. binnen met
verzoek tot toelating tot de examens aan de techni sche hogeschool
Eindhoven. Van deze 41 verzoeken werden er 28 ingewilligd en 13
afgewezen.
Overigens werden door deze commissie nog 5 adviezen uitgebracht
over verzoeken van dertigjarigen tot toelating tot deexamens aan de
technische hogeschool Eindhoven; drie kandidaten werden toege·
laten, twee werden ofgewezen.
De voorlichting der aspirant-studenten geschiedde ook dit joar in
prettige samenwerking met Delft. Onder auspicien van een door
beide hogescholen ingestelde voorlichtingscommissie werd ge·
zamelijk een voorlichtingsboekje uitgegeven en vond in diverse
centre oan scholen voor Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onder·
wi j s de voorl ichti ng plaats.
Het aantal nu tot 2september1958 binnengekomen aanmeldingen voor
de nieuwe inschrijving van eerstejaors-studenten bedroeg 241, d.w. z.
50 meer dan op dezelfde datum van het vorige jaar. Bij de nieuw
ingeschrevenen bevinden zich thans twee meisjes-studenten. Be·
denken wij, dat verleden jaar zich na de off iciele inschrijvingsdatum
3 september 1957 nog 55 eerstejaars aanmeldden, dan ziet het er naar
uit, dat in de komende cursus te rekenen volt met ea. 300 eerstejaars·
studenten. De stand is heden reeds zo, dat zich al 264 eerstejaars·
studenten meldden.
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Met een lofwaardige activiteit hebben de eindhovense eerstejaars~
studenten getracht vorm en inhoud te geven aan het studentenleven,
daarbij, onder vol ledige erkenning der verscheidenheid, strevende de
eenheid der totale studentengemeenschap, in het Eindhovens Stu·
denten Corps tot uitdrukking te brengen. Reeds op de inschrijvingsdag, 3 september 1957, werd tot de oprichting van het Eindhovens
Studenten Corps besloten in een vergadering, welke werd voorgezeten
door de burgemeester van Eindhoven, mr. dr. Ch. J. M. A:. van Rooy !
Het lidmaatschap van het Corps is, volgens de statuten, toegankelijk
voor iedere aan de techni sche hogeschool Eindhoven ingeschreven
student, ongeacht studierichting, religie of politieke overtuiging.
De academische senaat erkende het Eindhovens Studenten Corps
als algemeen representant van de eindhovense studentengemeenschap.
Op een der feestelijke hoogtijdagen van het C~rps werden door de
rector magnificus aan de leden van de senaat van het Eindhovens
Studenten Corps de bestuurslinten uitgereikt. Voor de religieuse en
!evens- en wereldbeschouwelijke bezinning hebben zich onderscheiden
groeperingen gevormd, te weten in chronologische volgorde de
Societas Studiosorum Reformatorum Eindhoviae, d~· Protestantse
Gespreksgroep en de R.K. Studentencontactgroep Sanctus Thomas~
Morus.
T er behartiging van de studiebelangen van de studenten werden drie
studieverenigingen opgericht, te weten de werktuigbouwkundige
studievereniging "Simon Stevin", de elektrotechnische studievereniging "Thor" en de scheikundig - technologi sche studievereniging "Jan Pieter Minckelers".
De goede relatie van de academische senaat met de studentenverenigingen bleek bij verschillende gelegenheden en wederzijdse
bezoeken.
De academische senaat brengt gaarne hulde aan die studenten, die
bijzondere activiteit ontplooid hebben bij de aanvankelijke opbouw
van de studentenorganisaties. A fortiori aan hen, die aan deze
activiteit goede studieresultaten wisten te paren.
Het college van rector magnificus en assessoren streeft ernaar de
studenten zoveel mogelijk te betrekken in de organisatie van het
Studium Generale en in de regeling van de hogeschooldag.
Wat het Studium Generale betreft kan worden medegedeeld, dat een
drietal voordrachten gehouden werd over het onderwerp "Heden en
toekomst van Afrika".
De studentengemeenschap ondervond veel steun van de Stichting
Studentenvoorzieninaen Eindhoven bij het verkrijgen van goede.

studentenkamers door het werk van mevr. M. Dubois-Raupp en hoar
medeleden van het bestuur der sectie kamervoorzieningen van de
Stichting Studentenvoorzieningen Eindhoven. De plannen der Stichting
voor het eerste hospitium zijn geheel gereed, die voor sporthallen en
sportvelden in voorbereiding. Door de Stichting werd een sportleider
en een hogeschoolarts aangestel d. Dank zi j de activiteit van de
Stichting beschikt het EindhovensStudentenCorps overeen societeit,
de studentengemeenschap over een mensa. De belangeloze inzet van
van zovelen uit de kring van de Eindhovense burgerij voor het werk
van deze Stichting moge ik met grote dank memoreren.
Op 16, 17 en 18 september 1957 werden voor de ingeschreven studenten de orienteringsdagen gehouden. Tijdens deze orienteringsdagen
werd de studenten op di nsdag 17 september vanwege het gemeentebestuur ter kennismaking met de stad Eindhoven een rondrit door de
stad en een koffiemaaltijd in het restaurant vanAnimali aangeboden,
aan we Ike maalti j d de studenten welkom werden geheten door burgemeester van Rooy namens de gemeente Eindhoven en door de rector
magnificus namens de hogeschool. Tevens werden bezoeken gebracht
aan deN.V. Philips en de D.A.F.-fabrieken. Op vrijdag 20 september
daaropvolgende werden de studenten binnen de eigen afdelingen,
waarvoor zij zich aangemeld hadden, ontvangen e.n had een eerste
kennismaking met het paviljoen plaats.
Wie eind augustus en in de eerste dagen van september 1957 het
terrein van het in aanbouw zijnde paviljoen betrad, kon nauwelijks
geloven, dat een officiele opening van de hogeschool door H.M. de
Koningin op 19 september zou kunnen plaatsvinden en dat het onderwij s op tij d aangevangen en regelmatig voortgezet zou kunnen worden.
Bij de immer optimistische - en tevens realistische - heren van
Embden en Smelt bestond echter te dien opzichte geen twjjfel. Oat
het op maandag 23 september 1957 des ochtends om 8.30 uur aange·
vangen onderwijs in dit eerste jaar van de aanvang af regelmatig en
ongestoord heeft kunnen verlopen, is ln niet geringe mate te danken
aan de grote toewijding, waarmede docenten en wetenschappelijke
staf zich hebben ingezet voor het op tijd inrichten der practica en
voor het daarvoor gebruiksklaar maken van het technisch-wetenschappelijk instrumentarium van het paviljoen, daarin naar vermogen
terzijde gestaan door de beschikbare - zij het nog kleine - admini·
stratieve en technische staf. In de uitvoerende sector van de technische hogeschool heeft in het bijzonder de secretaris van de
hogeschool veel aandacht besteed aan de opbouw en het doen
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functionereil van'. de· ~lgemene dieristeri~-. hi'e~in 'bi fgestaan door het
secretariaat, en door het hoofd van de centra le administratieve
dienst,de heer J. J.M. Senden, alsmede door de hiervoorreedsvermelde hoofden der overige centrale diensten.
In de loop van het cursusjaar werd de heer P.J. v.d. Burgh benoemd
tot directeur van de centrale technische dienst.
Een goede bezetting en een goed functioneren der algemene diensten
tot in elk detail, nu en in de toekomst, is voor de eigenlijke taak van
de hogeschool uitermate belangrijk.
Het komende jaar zal een nieuwe, nog . grotere krachtsinspanning
vragen - nu de ond~rwi i staak · vergroot is - om de voor september
1959 gereedkomende hallen tijdig in te richten en van de nodige
wetenschappelijke outillage te voorzien, deze voor te bereiden en te
installeren.
.

Dames en Heren,
Na onze terugbl ik op.. het afgelopen jaar mogen wi j thans de bi ik weer
vooruitrichten en. - o, wondere paradox ten opzichte van hetgeen ik
in de aanvang zeide over de waarde van het terugblikken op wat
achter ons ligt - ons weer instellen op het: "wie de hand aan de
ploeg wi I. slaan, zie niet om, maar strekke zich uit naar wat voor hem
ligt, het oog .gericht houdend op het doel".
Dit do.el is de opbouw en het doen functioneren van onze hogeschool
als e,en goed instituut van technisch hoger onderwijs en onderzoek.
En dit niet als een ,doel in zich zelf, maar gezien in het hogere doe I':
God .. en de. naaste te dienen met ons. ganse hart, met ons gehele
verstand en met alle. krachten, niet in een slavendienstbaarheid,maar
in.het licht van het nog hogere perspectief: God lief tehebben en de
naaste als ons zelven, waartoe de Waarheid ons dagelijks moge
vrijmaken.

Bijlage l bij de rede "Lotgevallen van de technische hogeschool te
Eindhoven in het eerste cursusjaar van hoar bestaan", gehouden op
19 september 1958.

Representaties:

De Techni sche Hogeschool werd vertegenwoordigd:

Op 18 september 1957 door de rector magnificus namens de senaat
bi i de pi echtigheden ter herdenking van de
bevrijding van Eindhoven.
Op 19 september 1957 door de rector magnificus bij de H. Mis in de
Catharinakerk ter gelegenheid van de opening
van de technische hogeschool Eindhoven.
Op 25 september 1957 door de rector magnificus bij het 110-jarig
bestaan van het Koninklijk lnstituut van
lngenieurs op de vergadering in het Kurhaus
te Scheveningen. De techni sche hogeschool
Ei ndhoven werd door de voorzitter van het
K.1.V.1., dr L. Neher, zeerhartelijk verwelkomd.
Op 25 september 1957 door prof. dr. ir. J.L.H. Jonker bij de opening
van de facuf teit voor wi s- en natuurkunde van
de R.K. Universiteit te Ni jmegen.
Op 26 september 1957 woonde de rector magnificus de wijdingssamenkomst bij ter gelegenheid van de interkerkelijke contactcommissie voor de technische
hogeschool Eindhoven.
Op 9 oktober 1957
werd de techni sche hogeschool Ei ndhoven
vertegenwoordigd op de Brabantse onderwijsdag te 's-Hertogenbosch.
Op 21 november 1957 vertegenwoordigde de rector . magnificus de
technische hogeschool Eindhoven bij de rede
ter gelegenheid van de 30·i arige herdenking
van de dies natal is van de R.K. Economi sche
Hogeschool te Ti Iburg en zat als gast van de
tilburgse senaat aan aan het daarop aansluitend senaatsdiner.
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Op 23 november 1957 woonde de rector magnificus op uitnodiging
van Prins Bernhard de bijeenkomst bij van de
Fondation Europeenne de la Culture in het
Concertgebouw te Amsterdam, alwaar onder
presidium van Z.K.H. Prins Bernard, toespraken
werden gehouden door dr. K. Adenauer en
mr. P. H. Spaak, waarna een concert werd gegeven door het Concertgebouw Orkest.
De rector woonde de recepties van de Gezanten van India en Pakistan
bij.
De rector magnificus en de secretaris van de senaat hebben de
technische hogeschool Eindhoven vertegenwoordigd op de 383e
herdenkingsdag van de Stichting van de Rijksuniversiteit te Leiden
De rector woonde een der zittingen van het Paascongres van de
Nederlandse Studentenraad bij.
De secretaris van de senaat :vertegenwoordigde de hogeschool bij
de diesvieringen van de Rijksuniversiteit te Utrecht en van de
Landbouwhogeschool te Wageningen.
De rector woonde een· der defens ie-orienteringsconferenties op de
"Bilderberg" bij.

Bijlage 2 bij de rede "Lotgevallen van de technische hogeschool te
Eindhoven gedurende het eerste cursusjaar van hoar bestaan",
gehouden op 19 september 1958.

Benoemingen en vertegenwoordigi_ngen:

1. Raad voor Technisch Hoger Onderwijs

Rector magnificus

2. Commissie Spreiding Technisch
Hoger Onderwi js

Rector magnificus

3. Commissie ter voorbereiding van een
reglement voor de technische
hogescholen

Rector magnificus

4. Interun ivers ita ir Contactorgaan

Rector magnificus (lid)
Secretaris senaat (plv. lid)

5. Rectorencol lege
6. Raad voor Z.W.O.

Rector magnificus
Secretaris senaat
Prof. dr. H.B. Dorgelo

7. lnteruniversitaire commissie voor
advies voor het Reaktorinstituut
Prof. dr C. Zwikker (lid)
Prof. dr. P .C. Veenstra (plv. lid)
8. Raad van Advies van het lnstituut voor
Radiopathologie en Stralenbescherming
Leiden

Prof. dr. H.B. Dorgelo

9. Hoofdcommissie Normalisatie Nederland Prof. dr. W.F. Brandsma
10. Subcommissie Boa van Hoofdcommissie Normaiisatie Nederland
11. Commissie Bedrijfsleven
Hoger Onderw i js
12. Centrale Stichting
Studentenhu is vesting
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Prof. dr. C.J. Bouwkamp
Prof. ir. J.G. Hoogland
Prof. ir. A.L.W. Seyffardt

13. Raad van Beheer 1.P.O.

Prof. dr. C. Zwikker

14. Raad van Beheer S.S.E.

Prof. dr. H.B. Dorgelo

15. Gemeenschappelijke voorlichtingscommissie Delft-Eindhoven
Prof. dr. ir.A.A.Th.M. van Trier
16. t~ederlands lnstituut
voor Efficiency

Prof. ir. C. de Beer (voor 3 jaar)

17. Stichting lnternationale Samenwerking
der Nederlandse Universiteiten
en Hogescholen

Prof. ir. J.G. Hoogland

18. Correspondent "Univers ite it
en Hogeschool"

Prof. dr. K. Posthumus

19. Bouwcoordinator
20. Instrumentadumcoord inator

21. Personeelscoordinator
22. Waarnernend studentendecaan
23. Co0rdinator der P- en K-examens

Prof. dr. P. v .d. Leed en
Prof. dr. C. Zwikker
Prof. dr. ir. J.l.H. Jonker
Prof. dr. K. Posthumus
Prof. dr. C. l<oningsberger

