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Het doet het bestuur genoegen u voor het kornende vinterseizoen
1984 - 1985 de volgende lezingen te kunnen aanbieden :
Donderdag

*

l8 oktober 1981

Prof.Dr,M.W.van Hof (Afd. Fysio1ogie, Erasmus Universiteit R'dam )

:

FUNCTIONËEL HERSTEL NA HERSENBESCHAD1GING

*

Reeds in de 19e eeuw \,rerd onderzoek verricht naar de wijze waarop
de gevolgen van een hersenbeschadiging in de loop van de tiid

konden verm in deren . Enkele 19e-eeuwse opvattingen zullen besproken
worden.ln het begin van de 20e eeuw \rerden de theorieëri geènt op
inmiddels verworven kennis omtrent het functioneren van zenuwcellen en syn apsen . Eundamenteel verschillende theorieën werden gelanceerd.Besproken zal worden de vaak geponeerde stelling dat jonge
zenuwstelÀels beter bestand zijn tegen beschadiging dan oude.
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Prof.Dr. E. R.Groeneveld (Gerechtelijk Laboratorium, Rijswiik )

CRIMINALISTIEK ALs WETENSCHAP; soMs ALS KUNST

!? *

CriminaListiek omvat de \retenschap die zich bezighoudt met de toepassing van de natuurwetengchappen 1n het kader van de strafrechtpleging.De afgelopen 20 laar zlin getekend geweesL door een
sterke önt\dikkeLing van instrumentele analysetechnieken en de ont\,/ikkeling van nieuwe methoden.Met voorbeeLden zal dit worden toegeLicht,vaarbij ook de posltie van de veLdachte ten aanzien van de
objectieve i n forma tieverg aring aandacht zal krijgen.
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Prof. Dr. K. Ch. A. M. Luyben (Afd.
Scheik. Technologie, T. H. Delft)

B1O_TECHNOLOGIE

*

ln de voordracht zal het programma van de afdeling Bioprocesrechnologie van de T,H.De1ft aentraal staan,waarbij aandachï zal
worden besteed aan de plaatsing en benaderingswiizen van dit
nieuwe vakgebied binnen de moderne natuurweten schapPen '
Woensdag 16

januari

1985

*

:

Prof.Dr.H.N.A.Priem (21{O-Lab.

v.

Isotopengeologie, Amsterdam

)

TIJD IN DE GEOLOGIE *

In de geologie heeft men te maken met processen die vele miljoenell
dat men vril
laren És]aàn.Het is echter Pas sedert zo'n 25 jaar
nauwkeurig kan vaststellen hoeveel tijd gemoeid is geweest met de
ontwi k ke li;g sgeschi e denis van de planeet Aarde.Methoden van radiohebben in belangrijke mate bljgedragen lot specactieve tijdmeting
"ontwikÈelingen
in de geolàgische v,/etenschapPen gedurende
taculaire
de laatste decennia.

1i/oensoag 13

febi:uari

Faithfull, arts (Afd.Ànesthesie
"
Erasmus Universite:it, Rotte::dam)

1985

N S.

DE NARCOTISEUR IS ÀNESTHESlST

GEUORDSi{

ln de voordracht geeft de spreker een cverzicht van de gronoprincipes van de moderne narccse" De klinicus van weLeer heefi nu de
beschikking gekregen over eÉn breed scala van ,/etenschalpelijke
n arcose-methoden . Dit gegever! vereisl een andere, fieer weienschappelijke attitude waarop door Ce spreke): dieper zal ,/iorden iÍigFgaall.
DonderCag 21 .neart

I

1985

Prof.Dr.lr.G.Vossers (Afd.Trans-

portfysica,

!N DE

ONT}IIK(EI,lNGÉN

T.

H.

EinChoven

)

STROM1NGSLEER

De strom:ingsleer is een onderdeel van de klassieke,fe!roiitenoiogische
naluurkuncle; de grondbeginselen dateren reeds ui1 de t,reede heiit
van de 19e eeLrw.Nieuv/e waarnemingstechnieken (o.a. iaser-aoppler
sn elhe idmetingen ) en nieuwe berekenin-qsmethode. (ar,alytisch en numeriek) hebben in de Iaatste decennia tot veie nieuwe :inz-ichten oeleid.Deze ont\dikkeling zal geïllustreerd 1{orden rnet voorbeeiden rlit
de astronomie,geofysica,akoestrek,oceanoqrafie,fvsicLogie van rr!É:ns
en plantJ en met technische toepassingen i1l de Lucht-, ruimte- en
scheepvaart,\rerktuiebou\rkunde en chemische techniek.
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:

(A.fd. inforniÉ !iÉccn. Eac. Erasn,Js Llni.. "R'datn)

Prof.Dr.l,Verhoeff

ca

NAÀR EEN INFORMATTE-HAÀTSCHAPP{ OF NÀAR
GEGEyENS-WOESTIJN ?

*

EEN *

ledereen praat over de komende lnformaLiemaatschappij zonder zich
af te vragen wa1 informatie is, of zou moeten zijn. 1n deze iezirlg
zal getracht vorden de mogeliike technische ontwikkellngen af te
zelten tegen de behoeften van de menselijke natuur.

*** De Lezingen vot den gehouden in het gebouv, 'De Schakel'
,
Bachtensteene 1{ te Mjddelburg. Aanvàng : 20.C0 Jur."
*** Het lidmaatschap van het NATUURKUNDIc GEZELSCHp,P staat open
vooi iedeLe belangstellende.De contr:ibutie bedraagt f 1§,- per gelu,
(schoLieren f 3"50)
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