
VVoorriigg  jjaaaarr  jjuullii  eeiinnddiiggddee  ddee  ccoonnssttrruuccttiieewweeddssttrriijjdd  vvoooorr  hheett
FFoorrmmuullaa  SSttuuddeenntt  RRaacciinngg  TTeeaamm  EEiinnddhhoovveenn  nnoogg  iinn  eeeenn
eennoorrmmee  aannttiicclliimmaaxx..  OOnnddaannkkss  vveeeell  bbllooeedd,,  zzwweeeett  eenn  ttrraanneenn
ssllaaaaggddee  mmeenn  eerr  nniieett  iinn  oomm  ddee  aauuttoo  rriijjkkllaaaarr  ttee  kkrriijjggeenn  vvoooorr  ddee
wweeddssttrriijjdd  iinn  EEnnggeellaanndd..  DDee  hhuuiiddiiggee  tteeaammmmaannaaggeerr  MMaarrttiijjnn
FFeerroonn,,  ssttuuddeenntt  WWeerrkkttuuiiggbboouuwwkkuunnddee,,  wwaass  eerr  ttooeenn  iinn  ddee
eeiinnddffaassee  ooookk  aall  bbiijj  oomm  ddiiee  bbiitttteerree  ppiill  ttee  mmooeetteenn  sslliikkkkeenn..  ““DDiitt
jjaaaarr  ssttaaaann  wwee  eerr  eecchhtteerr  rruuiimm  oopp  ttiijjdd  mmeett  eeeenn  kkaannssrriijjkkee  aauuttoo
eenn  rriijjddeenn  wwee  zzoowweell  iinn  jjuullii  iinn  EEnnggeellaanndd  aallss  iinn  sseepptteemmbbeerr  iinn
IIttaalliiëë””,,  aalldduuss  FFeerroonn..  
GGiisstteerreenn,,  wwooeennssddaagg  1177  mmeeii,,  vvoonndd  ddee  ooffffiicciiëëllee  pprreesseennttaattiiee
vvaann  ddee  rraacceeaauuttoo  ppllaaaattss  bbiijj  hheett  kkaasstteeeell  vvaann  HHeellmmoonndd..  FFeerroonn
wwaass  ttiieenn  mmaaaannddeenn  ggeelleeddeenn  ddee  eenniiggee  ddiiee  nnoogg  iinn  hheett  pprroojjeecctt
ggeellooooffddee..  ““IIkk  bbeeggoonn  hheelleemmaaaall  aalllleeeenn  eenn  hheebb  hhoonnddeerrddeenn

mmaaiillss  rroonnddggeessttuuuurrdd  oomm  mmeennsseenn  iinn  mmiijjnn  oommggeevviinngg  eenntthhoouu--
ssiiaasstt  ttee  kkrriijjggeenn..  DDaatt  lluukkttee..  IInn  ddrriiee  wweekkeenn  ttiijjdd  hhaadd  iikk  hheett  vviijjff--
kkooppppiiggee  mmaannaaggeemmeenntttteeaamm  ccoommpplleeeett  eenn  kkoonnddeenn  wwee  bbeeggiinn--
nneenn  mmeett  hheett  iinn  eellkkaaaarr  zzeetttteenn  vvaann  eeeenn  ttoottaaaall  nniieeuuwwee
rraacceeaauuttoo..””  WWaanntt  ddaatt  iiss  iinn  ddeezzee  ssttuuddeenntteennccoommppeettiittiiee,,  ddiiee
oonnddeerr  aauussppiicciiëënn  ssttaaaatt  vvaann  ddee  iinntteerrnnaattiioonnaallee  SSoocciieettyy  ooff
AAuuttoommoottiivvee  EEnnggiinneeeerrss  ((SSAAEE)),,  eeeenn  vveerreeiissttee::  eellkkee  aauuttoo  mmooeett
iieeddeerr  jjaaaarr  wweeeerr  vvaannaaff  ‘‘ssccrraattcchh’’  wwoorrddeenn  ooppggeebboouuwwdd,,
ccoommpplleeeett  mmeett  bbuussiinneessssppllaann  eenn  kkoosstteennvveerraannttwwoooorrddiinngg..
WWaanntt  ooookk  ddiiee  llaaaattssttee  ttwweeee  aassppeecctteenn  zziijjnn  vvaann  ggrroooott  bbeellaanngg
bbiijj  ddee  eeiinnddbbeeoooorrddeelliinngg,,  aalldduuss  FFeerroonn..  

LLeeeess  vveerrddeerr  oopp  ppaaggiinnaa  33..
FFoottoo::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee

Justitie 
vervolgt
SSRE-leden
Het Openbaar Ministerie
gaat de SSRE-leden ver-
volgen die vorige week
drie leden van het ESC-
dispuut Pael een nacht
lang gijzelden en mis-
handelden. Dat zegt de
Eindhovense politie. De
drie Pael-leden hebben
begin deze week aangifte
gedaan. 

Volgens de politie is de lijst
met gepleegde strafbare
feiten, afgaande op de aan-
giftes, niet mis: vrijheids-
beneming, gijzeling, mis-
handeling, bedreiging en
mogelijk ook openlijke 
geweldpleging.
Aanhoudingen van SSRE-
leden zijn niet uitgesloten.
Justitie zelf wil nog niet
zeggen wat het vervolg is in
deze zaak. Dit omdat het
politiedossier pas gisteren,
woensdag 17 mei, is aan-
gekomen bij het Openbaar
Ministerie in Den Bosch. 
Het College van Bestuur
(CvB) heeft naar aan-
leiding van de incidenten
tussen de twee studen-
tenclubs ook een onder-
zoek ingesteld, dat uit-
gevoerd wordt door de
BedrijfsHulpVerlening
(BHV). Het eerste doel is
om een duidelijk feiten-
relaas te krijgen. Naar ver-
wachting levert de BHV
vandaag, donderdagoch-
tend 18 mei, een rapport in
bij het bestuur. Of het 
onderzoek bedoeld is om te
bepalen of er sancties

komen en wat voor
sancties dat zouden kun-
nen zijn, wil het CvB niet
zeggen. “Maar dat we dit
sterk veroordelen, moge
duidelijk zijn”, aldus een
verder zwijgzame univer-
siteitssecretaris ir. Harry
Roumen.

Dialoog
SSRE-praeses Maarten
Wismans was woensdag-
middag nog niet op de
hoogte van het feit dat er
aangifte is gedaan of dat er
een justitieel onderzoek
komt. “Ik betreur het ten
zeerste dat het zo afge-
handeld wordt. Ik zou het
liefste hebben dat we er
met een dialoog uit
komen”, aldus de voor-
zitter. De communicatie
tussen de beide studenten-
clubs staat momenteel 
overigens even stil, in 
afwachting van het TU/e-
onderzoek. 
Wismans gaat er vanuit dat
zijn club nu ook aangifte
gaat doen van de vernie-
lingen aan de SSRE-socië-
teit door Pael-leden en 
-reünisten. De in het
weekend van 6 mei aange-
richte vernielingen waren
de aanleiding voor de ver-
geldingsactie van SSRE
waarbij de drie Pael-leden
gegijzeld werden. Wismans
neemt, ondanks de
commotie, geen afstand
van die vergelding: “Het
was gewoon een studen-
tikoze tegenactie”./.

Dubbel prijs voor extreem scenario TU/e-team
Een team bestaande uit
drie TU/e-studenten en
een TU/e-medewerker
heeft afgelopen week
zowel de prijs van de
vakjury als de publieks-
prijs gewonnen van een
scenariowedstrijd die
hoort bij de Petrovision-
conferentie in Rotterdam.
De Eindhovense ploeg wil
de petrochemische 
industrie in Nederland
onafhankelijk maken van
olie door de grondstoffen
elders te zoeken. Op een
heel onorthodoxe plaats:
in water en lucht. Met
kernenergie als drijvende
kracht.

Het Eindhovense team was
één van de drie teams die
op 10 mei hun toekomst-
visie gaven voor de proces-
industrie in de Rijn-/
Schelde-delta. De drie
ploegen waren geselec-
teerd uit zeven deel-

nemende teams, waar-
onder ook teams van 
bedrijven zoals Shell en
Haskoning. De presenta-
ties waren op de Petro-
vision, een jaarlijkse confe-
rentie van de chemische
procesindustrie. 
De bezoekers van de confe-
rentie kozen het plan van
het TU/e-team als winnaar.
De prijs: een studiereis
naar China. Ook de vakjury
vond het plan van studen-
ten Scheikundige Techno-
logie Chris Aldewereld en
Bart Dautzenberg, stu-
dente Technische Bedrijfs-
kunde Marte Guldemond
en scheikundig onder-
zoeker Johan Wijers het
beste. De prijs, tien-
duizend euro, moet het
team gaan inzetten om een
onderzoeksvoorstel en een
financieringsplan te schrij-
ven voor de verdere uit-
werking van hun idee.
De equipe uit Eindhoven

gaat uit van de basisstoffen
kooldioxide en waterstof.
Kooldioxide wil het team
winnen uit lucht. Aan-
gezien de CO2-concen-
tratie in de lucht erg laag is,
zijn er enorme winnings-
installaties nodig. Water-
stof moet uit water komen.
Met behulp van kern-
energie wordt water zo
heet gemaakt dat het uit-
eenvalt in waterstof en
zuurstof. Vervolgens wordt
de combinatie van water-
stof en kooldioxide omge-
zet tot methanol en
propeen. Die twee stoffen
zijn goede basismaterialen
voor de chemische indus-
trie die nu nog fossiele
brandstoffen gebruikt als
grondstof.
De plannen van het
winnende team zouden
grote investeringen vergen.
Om de huidige capaciteit
in de Rijn-/Schelde-delta
en van petrochemiebedrijf

Sabic (Geleen) te waar-
borgen, zouden acht grote
kerncentrales nodig zijn.
De restwarmte zou ingezet
kunnen worden voor elek-
triciteitsopwekking. De
CO2-winningsfabrieken,
ook acht stuks, zouden
ieder dagelijks vijftien
miljard kubieke meter
lucht moeten filteren met
behulp van honderden
meters hoge windtorens.
Volgens teamwoordvoer-
der Marte Guldemond is
het dan ook een ‘heel
extreme visie’. “Ik kan me
ook niet direct voorstellen
dat er over twintig jaar
zoveel kerncentrales in
Nederland staan. We
maken echter gebruik van
kerncentrales, omdat deze
niet afhankelijk zijn van
het weer, zoals zonne-
energie of windener-
gie.”/.
Het plan is te lezen op
students.chem.tue.nl/ifp16.
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Zwarte Doos 6 juni open
HHeett  ggrraanndd  ccaafféé  iinn  DDee  ZZwwaarrttee  DDooooss  ooppeenntt  oopp  ddiinnssddaagg  66  jjuunnii  ddee
ddeeuurreenn,,  oomm  hhaallff  nneeggeenn  ‘‘ss  oocchhtteennddss..  DDee  vveerrbboouuwwiinngg  vvaann  hheett
vvoooorrmmaalliiggee  TT--llaaaagg  iiss  ddaann  aacchhtteerr  ddee  rruugg..  HHeett  iiss  ddee  bbeeddooeelliinngg
ddaatt  oopp  ddiiee  ddiinnssddaaggoocchhtteenndd  nnaa  PPiinnkksstteerreenn  ooookk  hheett  tteerrrraass,,  mmeett
uuiittzzoocchhtt  oopp  ddee  DDoommmmeell,,  ooppeennggaaaatt..  
BBoouuwwkkuunnddiigg  ggeezziieenn  iiss  hheett  pprroojjeecctt  kkllaaaarr..  MMoommeenntteeeell  wwoorrddeenn
zzaakkeenn  aallss  ddee  bbaarr  eenn  kkeeuukkeennaappppaarraattuuuurr  ggeeppllaaaattsstt..  DDaaaarrnnaa
mmaagg  ccaatteerraaaarr  AAllbbrroonn  ddee  zzaaaakk  vveerrddeerr  iinnrriicchhtteenn..  
OOvveerriiggeennss  bbeettrreefftt  hheett  oopp  66  jjuunnii  eeeenn  ‘‘ssttiillllee  ooppeenniinngg’’..  DDee  
ooffffiicciiëëllee  aaffttrraapp  iiss  oopp  1122  sseepptteemmbbeerr,,  tteeggeelliijjkk  mmeett  ddee  ooppeenniinngg
vvaann  hheett  nnoogg  aaaann  ttee  lleeggggeenn  ‘‘vviijjvveerrkkuunnssttwweerrkk’’  SSttaatteess  ooff  NNaattuurree
aacchhtteerr  DDee  ZZwwaarrttee  DDooooss..  IInn  ddee  ddrriiee  ddaaggeenn  nnaa  1122  sseepptteemmbbeerr
hhoouuddtt  SSttuuddiiuumm  GGeenneerraallee  eerr  eeeenn  ffiillmmffeessttiivvaall,,  aallss  kkiicckk--ooffff  vvaann
ddee  ffiillmmpprrooggrraammmmeerriinngg  iinn  ddee  nniieeuuwwee  ffiillmmzzaaaall  vvaann  hheett  ccuullttuuuurr--
eenn  hhoorreeccaaggeebboouuww..  BBeehhaallvvee  bbiinnnneenn  zzaall  ddiiee  ddaaggeenn  ooookk  bbuuiitteenn
eellkkee  aavvoonndd  eeeenn  ffiillmm  vveerrttoooonndd  wwoorrddeenn..  HHeett  ffeessttiivvaall  wwoorrddtt  
aaaannggeekklleeeedd  mmeett  eetteenn  eenn  mmuuzziieekk..

EE-m-maiailltterrerreureur/8/8WWielielererccrrititereriumium/7/7

Raceteam haalt deadline ruim op tijd
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De week van/Lex

“Het gaat over het leren van
dingen”, vertelt Hendrix over de
basismotivatie om te jongleren.
Volgens hem is dat wat jong-
leurs gemeen hebben: de drive
om nieuwe dingen onder de
knie te krijgen. “Jongleurs, van
welk niveau dan ook, zijn altijd
nog bezig met nieuwe trucjes
leren.” De informaticastudent is
daar geen uitzondering op. Hij
geeft weliswaar zelf workshops
en heeft een website waarop 

allerlei trucs tot in detail staan
uitgelegd, maar toch probeert hij
doorlopend nieuwigheden. “Ik
ben nu bijvoorbeeld bezig te
oefenen om continu ballen
achter mijn rug te gooien.” Hij
denkt ook niet dat hij snel uit-
gekeken zal raken op het bal-
letjes gooien. “Ik dacht ooit dat
op een bepaald moment de
trucjes op zouden zijn, dat ik ze
allemaal zou kennen. Maar er
zijn oneindig veel trucjes.”
Volgens persberichten van
Hendrix’ jongleerstichting is
jongleren ‘de ideale hobby voor
studenten’. Het werkt bijvoor-
beeld stressverlagend en het
helpt tegen RSI. Het geeft je
zelfvertrouwen, doordat je op-
treedt in het openbaar. En het
leert je leren, vertelt Hendrix. “Je
merkt bijvoorbeeld dat je niet
zeven uur achter elkaar moet
oefenen, maar elke dag een
beetje. En dat je hulp moet
vragen aan mensen als je iets wil
leren.” Alsof dat niet genoeg is,
schijnt het ook nog eens zo te

zijn dat jongleren de groei van
de hersenen stimuleert. “Maar
ik heb mijn punten nog niet
omhoog zien gaan”, lacht de 
24-jarige student.
Wat zijn nou de typische eigen-
schappen van een jongleur?
Voor Hendrix is het een bijna
niet te beantwoorden vraag.
Slechts één ding schiet hem te
binnen: “Het zijn zelden
standaard mensen. Er zit wel
een klein beetje hippiecultuur in
het jongleren; doen wat je zelf
leuk vindt. En het is een beetje
artistiek”. Volgens hem is ieder-
een welkom op het Nederlands
Jongleerfestival, hoe goed of
slecht je ook bent. “De sfeer is
echt gemoedelijk. Je wordt niet
uitgelachen als je iets nog niet
kunt. Want we hebben allemaal
bij het begin moeten beginnen.”
Dat begin ligt voor Koen Hendrix
in het jaar 2003. Drie balletjes in
de lucht houden, dat kon hij al
langer. “Maar ik vond het pas
leuk toen ik mijn eerste trucje
leerde.” Dat gebeurde tijdens

een zeilweekend, waar hij enkele
jongleurs trof die allerlei trucjes
kenden. Toen begon het balletje
te rollen. Inmiddels zijn
Hendrix en zijn balletjes bijna
onafscheidelijk. Hij jongleert
elke week een uur of vijf,
waarvan twee tijdens de jong-
leerclubavond op maandag. En
tijdens pauzes kun je hem ook
vaak spelend aantreffen. Wat wel
eens tot vreemde blikken leidt,
maar dat deert de student niet.
Hij wil de vreugde van het
spelen met de balletjes dan ook
niet voor zichzelf houden. Je
mag zelfs spreken van een lichte
zendingsdrang, geeft Hendrix
toe. Zo nam hij een paar weken
terug bijvoorbeeld deel aan een
workshop aan de TU/e, als
cursist. Niet omdat hij er zelf
nog veel kon leren, maar in de
hoop dat hij er anderen nog wat
kon bijbrengen “en om ze hope-
lijk een beetje enthousiast te
maken”. En is de vonk eenmaal
overgeslagen, dan kunnen de
jongbakken jongleurs terecht op

Hendrix’ site balletjesgooien.nl,
om meer trucjes te leren.
Voor wie nu al zin krijgt, heeft
de jongleur wel een paar tips.
‘Gooi zorgvuldig’ is les één. Tip
twee is: ‘gooi met beide handen’.
De meeste beginners gooien
met de ene hand en vangen met
de andere. Dan nog een fout die
de meeste beginners maken:
naar voren lopen tijdens het
jongleren. “Maar als je voor een
muur gaat staan, dan leer je dat
wel af.”
Hoe het eruitziet als ‘echte’
jongleurs aan het gooien zijn,
kun je op warme maandag-
avonden in het Stadswandelpark
zien. Daar oefent Hendrix dan
met de jongleerclub. En hij is
altijd bereid zijn kunsten te
delen. “Kom maar langs, dan wil
ik het je best leren. Binnen een
uur heb je het onder de knie.”/.
Het Nederlands Jongleerfestival
(jongleerfestival.nl) vindt plaats in
Groesbeek van 25 tot en met 28 mei.

Ivo Jongsma
Foto: Bart van Overbeeke

Koen Hendrix (24) heeft een
website over jongleren, hij is

voorzitter van de stichting
Nederlands Jongleerfestival en

hij heeft vrijwel altijd drie 
balletjes bij zich. Gooien met

balletjes is volgens de student
Technische Informatica ‘een
verslaving’. De grote charme

van het goochelen met de
ballen: “Er zijn oneindig veel

trucjes”.

“Jongleren is de ideale hobby voor studenten”
Koen Hendrix

Lex van der Meer (23) is student
Bouwkunde, voorzitter Carmina Burana-

projectcommissie, koorcommissaris
Quadrivium en pianist bij de Carmina.

WWooeennssddaagg.. De dag begint met acht kilo-
meter hardlopen. Daarna ga ik naar het
STU om beurzen voor mijn stage naar
Exeter (UK) in september aan te vragen. 
‘s Middags schrijf ik met voorzitter Daan
een brief aan het College van Bestuur in
verband met het huisvestingsprobleem van
Quadrivium. Na een prettige orkest-
repetitie brengen we ‘s avonds het concert-
slagwerk naar Scala. Ondanks het 
lustrumfeestje ga ik vroeg naar huis.

DDoonnddeerrddaagg.. Vandaag werk ik aan de koor-
opstelling, de kleedkamerindeling, de 
podiumaankleding, de deelnemerslijst voor
het Muziekcentrum en de laatste toestem-
mingen voor cd-opname en de TU/e-
Lustrumflits. Daarna vind ik eindelijk tijd
om de stof voor het mondeling van vrijdag

door te nemen. ‘s Avonds drink ik met een
groep Q-ers (Quadrivium-leden) een aantal
witbiertjes op de Markt.

VVrriijjddaagg.. De dag begint op Plaza Vertigo met
een bakje koffie. Na twee uur voorbereiding
heb ik mondeling over de niet-
lineaire eindige elementenmethode. We
worden beoordeeld met een 7,5 en zijn
daarmee erg tevreden. Na een zonnige bui-
tenlunch werk ik samen met commissielid
Anna aan het definitieve concertdraaiboek.
‘s Avonds bezoek ik in Venlo met drie 
Q-ers een prachtig concert van Kamerkoor
Cantate, waarbij mijn vriendin Emmy
zingt. 

ZZaatteerrddaagg.. Na de koffie bij mijn ouders
thuis oefen ik op de vleugel nogmaals het
concertrepertoire. Terug in Eindhoven bel
ik de concertfotograaf, gevolgd door nog
meer gebel en gemail. In Weert luister ik
naar Kamerkoor Limburg, het projectkoor
waarin mijn vriendin ook meezingt.

Thuisgekomen ga
ik nog even naar
het huisfeest
van een
vriend. Erg
laat maak ik
het niet, want
ik wil wel fit
zijn op de 
concertdag!

ZZoonnddaagg.. De organisatie van de concertdag
verloopt soepel, mede dankzij de floor-
manager en vrijwilligers die de commissie
veel werk uit handen nemen. Na de
doorloop is er tijd om wat te eten, voor
velen een moment van ontspanning. Het
concert zelf gaat zeer goed, sommige 
onderdelen stijgen boven mijn verwachting
uit. De staande ovatie van duizend man
publiek is indrukwekkend! Na het oprui-
men en terugbrengen van het slagwerk
beland ik in de Tent, de bar van Scala, waar
we tot in de vroege uurtjes doorfeesten.
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Volgende week
geen Cursor
In verband met Hemel-
vaartsdag verschijnt er
volgende week, op 
donderdag 25 mei, geen
Cursor. De eerstvolgende
uitgave, Cursor 33, 
verschijnt op donderdag 
1 juni. 

TU/e-studente
wint baan 
bij ABN
Judy Senior, master-
studente Technology &
Policy, heeft de jaarlijkse
ABN AMRO recruitment
game gewonnen. De prijs
is een geheel verzorgd
weekend voor twee naar
de finish van de Volvo
Ocean Race zeilwedstrijd,
in Göteborg. Tevens biedt
de bank Senior een baan
aan. Ze mag na haar 
afstuderen, dit jaar, in
dienst komen als trainee.
De studente nam het
tijdens de drie dagen
durende wedstrijd op
tegen 39 concurrenten,
die net als zijzelf via
meerdere selectierondes
waren gekozen uit onge-
veer vierhonderd aanmel-
dingen. De deelnemers
kregen vijftien cases voor-
geschoteld. Aan de hand
van het thema ‘Volvo
Ocean Race’ werden ze
meegenomen door het
hele bankbedrijf. De
winnares houdt nog in het
midden of ze ook daad-
werkelijk bij de bank gaat
werken.

In ‘t kort

Ach en Wee

Spuiten met beton tegen zeildoek

Vijftig jaar geleden ont-
worpen, maar ook nu zou
het nog spraakmakend
zijn: het Philips-pavil-
joen dat Le Corbusier
ontwierp voor de Wereld-
tentoonstelling van 1958
in Brussel. Er zijn plan-
nen om het binnen een
paar jaar op Strijp-S te
laten herrijzen. Als voor-
schot daarop hebben drie
Bouwkundestudenten
een klein deel van het
gebouw daar al op schaal
nagebouwd. 

Tegen een membraan van
zeildoek, dat is opgespan-
nen in de gewenste vorm,
wordt beton gespoten.
Hiervoor is wel speciaal
beton nodig, dat wat
dunner is dan gewoon
beton en sneller uithardt.
De techniek is erg geschikt
om lastige vormen mee te
maken. 
Bij het project zijn studen-
ten Menno Afink, Toine

Bullens en Tiddo Folmer
betrokken, begeleid door
onderzoeker en docent ir.
Arno Pronk van de unit
Architectural Design and
Engineering. Op het ter-
rein van Strijp-S bouwden
zij twee modellen van een
deel van het oorspronke-
lijke Philips-paviljoen. Het
eerste is zeven meter hoog
en heeft opgespannen zeil-
doek als basis. Het tweede
is voorgevormd met gaas
en meet slechts twee meter
dertig. Op deze manier
proberen de studenten de
geschiktheid van tentzeil
en gaas voor het opzetten
van de basisvorm van 
betonstructuren met
elkaar te vergelijken. Afink
hoopt in zijn afstudeer-
verslag hiermee ook een
kostenraming te kunnen
maken voor de herbouw
van het paviljoen op ware
grootte. In het bestem-
mingsplan van Strijp-S is
hiervoor ruimte gereser-

veerd. Pronk: “Naar ver-
wachting liggen de kosten
met deze methode een
factor vier tot vijf lager dan
voor het origineel”.
Voordat ze op Strijp-S aan
de slag gingen, deden de
studenten verkennende
tests bij BAM Betontech-
nieken. “Daaruit kwamen
de bijzondere eigenschap-
pen van het spuitbeton
goed naar voren. Tegen een
verticale wand met zeil-
doek hadden we op een
gegeven moment een laag
beton van zo’n twaalf centi-
meter dik hangen, die
netjes op zijn plek bleef”,
aldus Afink.
Op zondag 18 juni vindt in
jongerencentrum Dynamo
een symposium plaats over
het Philips-paviljoen. Daar
worden ook de resultaten
gepresenteerd van het
haalbaarheidsonderzoek
naar de herbouw van het
paviljoen op Strijp-S./.
Foto: Bart van Overbeeke

Kamer: leerrechten
desnoods in oude wet
Alle kritiek ten spijt wil
de Tweede Kamer dat het
nieuwe bekostigings-
stelsel voor het hoger 
onderwijs in september
2007 van start gaat. Zelfs
als Ruttes nieuwe wet
nog niet af is. 

De leerrechtenplannen
van staatssecretaris Mark
Rutte en de daarbij 
benodigde verscherping van
toezicht en medezeggen-
schap moeten, als het echt
niet anders kan, tijdelijk
worden opgenomen in de
huidige wet op het hoger
onderwijs. Langer uitstel is
niet wenselijk, vindt een
meerderheid van de Twee-
de Kamer. Maar de Kamer
plaatst ook kanttekenin-
gen, bijvoorbeeld bij het
geringe draagvlak voor de
plannen. De PvdA wil op
korte termijn weten wat
Rutte de afgelopen maan-
den heeft gedaan om de 
instellingen en studenten-
bonden van zijn plannen te
overtuigen. 
CDA en PvdA vinden de
leerrechtenplannen van

Rutte te star. Ze dienden
eerder samen een alter-
natief plan in waarin stu-
denten hun leerrechten
per maand kunnen ver-
zilveren en universiteiten
en hogescholen in principe
per jaar worden bekostigd.
Volgens PvdA’er Jacques
Tichelaar kan ook worden
gekozen voor de optie om
beide instellingen van de
switchende student te 
bekostigen. 
VVD’er Arno Visser is
hierover minder enthou-
siast. Het dubbel bekos-
tigen kost volgens hem
geen tonnen, zoals de 
bedenkers stellen, maar
miljoenen. Bovendien zijn
de plannen in zijn ogen
veel te vrijblijvend. Visser
vindt nog steeds dat de
door het parlement bedon-
gen optie om studenten
niet anderhalf, maar twee
jaar uitlooptijd te gunnen
voor teveel verwatering
zorgt. “Anderhalf jaar is
voldoende als je zorgt dat
scholieren die een verkeer-
de keuze maken, vroeg in
het eerste jaar kunnen

stoppen met hun opleiding
zonder dat ze leerrechten
verliezen.” 
Rutte kan met beide plan-
nen leven. “Ik laat het
verder aan de Tweede
Kamer over wat ze ermee
doen, al moeten we wel
kijken in hoeverre de voor-
stellen invloed hebben op
de bureaucratie. Ook
moeten we nagaan of ze
geen onregelmatigheden
in de hand werken.”

Schakelprogramma’s
Op andere punten blijft de
bewindsman fel. Hij houdt
staande dat schakelpro-
gramma’s een contractacti-
viteit zijn die buiten de
normale bekostiging val-
len. Verder voelt Rutte nog
altijd weinig voor het stand-
punt van PvdA en CDA dat
studenten zelf mogen
weten hoe en wanneer zij
hun leer- en uitloop-
rechten verzilveren. 
De staatssecretaris kondig-
de nog een wijzigingsvoor-
stel aan en gaat daarna nog
een keer met de Tweede
Kamer in debat. (HOP)/.

“Ook uit de Formule 1
is veel interesse voor
deze wedstrijden”
Vervolg van voorpagina

Als op 8 juli het
Eindhovense raceteam
voor de eerste keer de strijd
aanbindt met zo’n zestig
andere teams -waaronder
een team van de TU Delft-
op het circuit Brunting-
thorpe bij het Engelse
Leicester, zijn uiteindelijk
zo’n zestig studenten en
medewerkers intensief 
betrokken geweest bij dit
project. Volgens team-
manager Martijn Feron
zijn met de financiering
van het project vele tonnen
gemoeid, waarvan de TU/e
een groot deel voor haar 
rekening neemt. Onder
meer in de vorm van de tijd
die de Gemeenschap-
pelijke Technische Dienst
(GTD) eraan spendeert.
“Maar het is sowieso ver-
bazend om te zien wat we
aan sponsorgelden binnen-
halen”, aldus Feron. “Dit
onderwerp leeft binnen het
bedrijfsleven. Ook uit de
Formule 1 is er veel interes-
se voor deze wedstrijden,
die over de hele wereld
plaatsvinden. Ze worden
dan ook gehouden in de
weken waarin ook de echte
Formule 1-races, zoals op
Silverstone en Monza,
worden verreden. Men wil
graag zien wat voor inno-
vatieve oplossingen er
bedacht zijn en of er 
mogelijk talenten rond-
lopen die in de toekomst
een plaats in een Formule
1-team zouden kunnen
krijgen.”

Het gaat bij de wedstrijd
overigens niet alleen om de
race zelf. Ook het busi-
nessplan, waaruit moet
blijken dat de raceauto
eventueel voor 21.000
euro te produceren zou
zijn, weegt voor tien
procent mee bij de eind-
beslissing. 

Kwalificaties
Vandaag, donderdag 18
mei, vinden de kwalifi-
caties plaats voor de
coureurs die de eer te beurt
valt om in de auto te mogen
rijden. “Zo’n vijfentwintig
mensen hebben zich er-
voor ingeschreven, onder
wie ikzelf”, zo vertelt
Feron. “We hebben vier
primaire coureurs nodig
en twee reserves. Zij
krijgen na hun uitver-
kiezing nog een intensieve
training met een kart.” 
Trots is de teammanager
op de noviteiten, die nu al
veel interesse opwekken
bij de concurrentie. “We
hebben voor deze auto een
uniek veringsysteem ont-
wikkeld, waarbij we aan
beide zijden met één appa-
raat beide wielen tegelijk
kunnen laten veren en
beter bestuurbaar maken
in de bochten. Ook zit er
een besturingssysteem in,
waarbij geen speling meer
optreedt bij de haakse over-
brenging van het stuur
naar de vooras.”/.
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We houden de
bomen graag
voor u open!
Lees: studenten,
wij verdienen
graag extra aan
jullie.

Ik ben er al jaren aan gewend dat
een reclame van KPN, een bank
of NS over een verbetering van
de service bij nauwkeurig lezen
bijna altijd een achteruitgang
blijkt te betekenen. 
Onze eigen TU/e kan het ook:
‘We houden de bomen graag
voor u open!’.
Het tegenovergestelde gebeurt
dus. Nu heb ik gelukkig wel een
pasje en sommigen (de studen-
ten) zullen zeggen dat ik dus niet
mag mopperen. Ik heb wel dege-
lijk diverse redenen om ontevre-
den te zijn. Die zal ik direct
vluchtig opnoemen, maar de
boodschap naar (toekomstige)
studenten vind ik echt onzalig.
Door ons onaantrekkelijk par-
keerbeleid gooit deze instelling
één van haar aantrekkelijke 
aspecten in één keer weg. Wij
zijn een kleinschalige instelling
in de provincie. De universiteiten
van Utrecht, Leiden enzovoorts
zijn veel groter. Als we nu tegen
de studenten uit de verdere regio
moeten gaan zeggen dat ze maar
met het openbaar vervoer
moeten komen, dan kunnen ze
net zo goed elders gaan studeren.

Ik zie echt niet in dat
zij parkeergeld
moeten betalen. Het
is niet bepaald de
meest kapitaal-
krachtige groep
binnen de instelling.

Zelf loop ik ook op allerlei 
momenten tegen dit onsympa-
thieke systeem aan. Wil je echt
dat de ouders van een promo-
vendus parkeergeld betalen?
Gisteren was een externe afstu-
deerbegeleider op bezoek. Het
secretariaat was onbemand en
blijkbaar zijn uitrijkaarten
moeilijk te krijgen. Etcetera.
Deze operatie heeft veel geld
gekost; geld waarmee diverse 
onderzoeksscholen nog jaren
goed werk hadden kunnen 
verrichten. En zijn de parkeer-
plaatsen nou duidelijk veel leger?
Niet dus. Ging het echt om die
hooguit vijf à tien mensen per
dag die hun auto voor het 
bestuurdersgedeelte van het
Hoofdgebouw zetten om daarna
de stad in te wandelen?
Ik houd mijn hart vast voor de
volgende operatie: het weghalen
van de restauratieve voorzienin-
gen uit diverse gebouwen. Welke
fraaie verdediging gaan we dan
horen voor het teloor van de 
collegiale en sociale contacten?

Henk van Tilborg, hoogleraar 
faculteit Wiskunde en Informatica

En ik vind...

Prijsvraag medewerkersdag

OOpp  wwooeennssddaagg  2211  jjuunnii  wwoorrddtt  hheett  lluussttrruumm  vvaann  ddee  TTUU//ee  ggeevviieerrdd
mmeett  ddee  mmeeddeewweerrkkeerrss  vvaann  ddee  uunniivveerrssiitteeiitt..  VVoooorr  ddee  ssppeellsshhooww
ddiiee  ddaann  ooookk  ggeehhoouuddeenn  wwoorrddtt,,  zziijjnn  ddee  kkoommeennddee  wweekkeenn  aall  
ffiinnaalleeppllaaaattsseenn  ttee  vveerrddiieenneenn  ddoooorr  hheett  oopplloosssseenn  vvaann  ppuuzzzzeellss
iinn  CCuurrssoorr..  OOpp  ddee  ddaagg  zzeellff  wwoorrddtt  uuiitt  ddee  ggooeeddee  iinnzzeennddiinnggeenn
vvaann  iieeddeerree  wweeeekk  eeeenn  wwiinnnnaaaarr  ggeelloooott,,  ddiiee  rreecchhttssttrreeeekkss  eeeenn
ppllaaaattss  kkrriijjggtt  iinn  ddee  ffiinnaallee,,  nnaaaasstt  ddee  wwiinnnnaaaarrss  vvaann  ddee
ssppeellsshhooww  oopp  ddee  ddaagg  zzeellff..  DDee  uuiitteeiinnddeelliijjkkee  ffiinnaalliisstteenn  ggaaaann
ssttrriijjddeenn  oomm  eeeenn  vvoolllleeddiigg  vveerrzzoorrggdd  wweeeekkeenndd  vvoooorr  ttwweeee
ppeerrssoonneenn  nnaaaarr  PPaarriijjss..

VVuull  ddee  bboovveennssttaaaannddee  ccooddee--ppuuzzzzeell  iinn..  IIeeddeerr  cciijjffeerr  sstteelltt  éééénn
lleetttteerr  vvoooorr..  GGeebbrruuiikk  ddee  rreeeeddss  iinnggeevvuullddee  lleetttteerrss  aallss  aaaannkknnoo--
ppiinnggssppuunntt..  DDee  lleetttteerrss  ddiiee  iinn  ddee  ggrriijjzzee  vvaakkkkeenn  ssttaaaann,,  vvoorrmmeenn
ssaammeenn  ddee  oopplloossssiinngg  vvaann  ddee  ppuuzzzzeell  vvaann  ddeezzee  wweeeekk..
DDee  oopplloossssiinngg  kkuunntt  uu  mmaaiilleenn  nnaaaarr  ttuuee--lluussttrruumm--22000066@@ttuuee..nnll,,
oonnddeerr  vveerrmmeellddiinngg  vvaann  uuww  nnaaaamm,,  iinntteerrnnee  tteelleeffoooonnnnuummmmeerr  eenn
ddee  ffaaccuulltteeiitt  ooff  ddiieennsstt  wwaaaarr  uu  wweerrkkzzaaaamm  bbeenntt..
OOpplloossssiinnggeenn  vvaann  aallllee  ppuuzzzzeellss  kkuunnnneenn  ttoott  eenn  mmeett  1199  jjuunnii
wwoorrddeenn  iinnggeessttuuuurrdd..  OOpp  2200  jjuunnii  wwoorrddeenn  aallllee  ggooeeddee  ooppllooss--
ssiinnggeenn  bbeekkeennddggeemmaaaakktt  oopp  wwwwww..ttuuee..nnll//nnll//5500__jjaaaarr__ttuuee//
aaccttiivviitteeiitteenn//mmeeddeewweerrkkeerrss__ffeessttiivvaall..

Daan Settels (19)
Tweedejaars student
Biomedische Technologie
NNeeee,,  zzeekkeerr  nniieett  vveerrwwiijjddeerreenn
vvaann  ddee  uunniivveerrssiitteeiitt..  DDiitt  iiss
vvoooorr  ssttuuddeenntteenn  eeeenn  ggeebbrruuii--
kkeelliijjkkee  aaccttiiee..  HHeett  sstteelleenn  vvaann
ssppuulllleenn  eenn  bbiijj  eellkkaaaarr  bbiinnnneenn--
vvaalllleenn  zziijjnn  ddee  nnoorrmmaaaallssttee
zzaakkeenn  vvaann  ddee  wweerreelldd..  HHeett  iiss
ddee  vveerraannttwwoooorrddeelliijjkkhheeiidd  vvaann
ddee  vveerreenniiggiinnggeenn  eenn  hheeeefftt
ggeeeenn  aassssoocciiaattiieess  mmeett  ddee  uunnii--
vveerrssiitteeiitt..
IIkk  vviinndd  hheett  eeeenn  pprraacchhttiiggee
aaccttiiee;;  zzoo  hhoooorrtt  hheett..  HHeett  ggaaaatt
iinn  DDeellfftt  eenn  aannddeerree  ssttuuddeenntteenn--
sstteeddeenn  ooookk  zzoo..  HHeett  iiss  iinn
EEiinnddhhoovveenn  mmeeeessttaall  eeeenn
bbeeeettjjee  llaaffjjeess  mmeett  hhiieerr  eenn  ddaaaarr
eenn  ppiieekkjjee..  DDiitt  iiss  zzoo’’nn  hhooooggttee--
ppuunnttjjee..  IIkk  zziitt  zzeellff  bbiijj  TThhêêttaa;;
wwiijj  sstteelleenn  ooookk  vvaaaakk  wwaaaarrddee--
vvoollllee  ssppuulllleenn  vvaann  aannddeerree  
vveerreenniiggiinnggeenn..  DDiiee  mmooggeenn  zzee
ddaann  mmeett  kkrraatttteenn  bbiieerr  tteerruugg--
kkooppeenn..  EErr  zziijjnn  nnaattuuuurrlliijjkk  wweell
ffaattssooeennssggrreennzzeenn  oonnddeerr  ssttuu--

ddeenntteenn..  MMaaaarr  ddiiee  lliiggggeenn
aannddeerrss  ddaann  iinn  ddee  ggeewwoonnee  
ssaammeennlleevviinngg..

Ir. Edwin
Verlangen (37)
Adjuct-opleidingsdirecteur
Scheikundige Technologie
DDiitt  zziijjnn  uuiittwwaasssseenn  vvaann  eeeenn
aannddeerr  ttiijjddppeerrkk;;  zzee  hhoorreenn  
bboovveennddiieenn  hheelleemmaaaall  nniieett  bbiijj
hheett  ssttuuddeenntteennlleevveenn  vvaann  EEiinndd--
hhoovveenn..  DDaaaarrbbiijj  ppaasstt  hheett  nniieett
bbiijj  ddee  uunniivveerrssiitteeiitt..  DDee  TTUU//ee
iiss::  rreessppeeccttvvooll,,  aaccttiieeff  iinn  
ggeezzoonnddhheeiidd  eenn  bbeeggaaaann  mmeett
hheett  mmeennsseelliijjkkee  aassppeecctt..  DDiitt
ssoooorrtt  wwaallggeelliijjkk  ggeeddrraagg  hhoooorrtt
nniieett  bbiijj  ddiiee  wwaaaarrddeenn..  JJee  mmooeett
aallss  uunniivveerrssiitteeiitt  zzeekkeerr  oovveerr--
ggaaaann  ttoott  hheett  vveerrwwiijjddeerreenn  vvaann
ddeezzee  mmeennsseenn  eenn  ddee  bbaannddeenn
mmeett  ddee  vveerreenniiggiinnggeenn  vveerr--
bbrreekkeenn..  ZZee  ppaasssseenn  hhiieerr  nniieett
eenn  bbeerrookkkkeenneenn  ooookk  nnoogg
sscchhaaddee..  IIkk  hhoooorr  vvaann  eexxtteerrnneenn
nnuu  aall  ddaatt  ddee  TTUU//ee  hhiieerrddoooorr

hheett  bbeeeelldd  oopprrooeepptt  vvaann  eeeenn
bbrraalllleerriiggee,,  eelliittaaiirree  uunniivveerr--
ssiitteeiitt..  AAllss  hheett  ssttuuddeenntteenn
zzoouuddeenn  zziijjnn  vvaann  ddee  ffaaccuulltteeiitt
SScchheeiikkuunnddiiggee  TTeecchhnnoollooggiiee,,
zzoouuddeenn  wwee  eerr  zzeekkeerr  oopp  
iinnzzeetttteenn  zzee  ttee  vveerrwwiijjddeerreenn..  AAll
bbeenn  jjee  nnaattuuuurrlliijjkk  bbeeppeerrkktt  iinn
ddee  jjuurriiddiisscchhee  mmooggeelliijjkkhheeddeenn..
WWee  zzoouuddeenn  hheett  iinn  eellkk  ggeevvaall
pprroobbeerreenn..

Joost Carpaij (22)
Vierdejaars Elektrotechniek
HHeett  iiss  vvoooorr  ddee  uunniivveerrssiitteeiitt
nniieett  ttoolleerreeeerrbbaaaarr,,  mmaaaarr  hheett
vveerrwwiijjddeerreenn  vvaann  ddee  ssttuuddeenn--
tteenn..  HHmmmm……  iikk  ttwwiijjffeell;;  ddiiee
ssttrraaff  iiss  ttee  rriiggoouurreeuuss..  OOpp  ddee
eeeerrssttee  ppllaaaattss  iiss  hheett  ttyyppiisscchh
eeeenn  aaccttiiee  vvaann  SSSSRREE..  DDiiee  cclluubb
hheeeefftt  mmeett  hheett  EESSCC  eeeenn  hhaaaatt--
lliieeffddeevveerrhhoouuddiinngg  wwaaaarriinn
aaccttiieess  aallss  ddeezzee  ppaasssseenn..  TToocchh
ggaaaatt  hheett  eecchhtt  ttee  vveerr::  hheett  iiss
eeeenn  aaccttiiee  tteeggeenn  iinnddiivviidduueenn
eenn  nniieett  tteeggeenn  ddee  vveerreenniiggiinngg,,

ddaatt  ggaaaatt  oovveerr  ggrreennzzeenn  hheeeenn..
HHeett  iiss  vvoooorraall  sscchhaaddeelliijjkk  vvoooorr
ddee  vveerreenniiggiinngg..  SStteeeeddss  mmeeeerr
mmeennsseenn  ddeennkkeenn::  zzee  zzooeekkeenn
hheett  mmaaaarr  uuiitt,,  ddiiee  kkaakkkkeerrss..
DDaaaarrbbiijj  sscchhaaaaddtt  ddee  aaccttiiee  ooookk
ddee  TTUU//ee..  DDaaaarr  mmaagg  ddee  uunniivveerr--
ssiitteeiitt  zzeekkeerr  eeeenn  ssttrraaff  oopp
zzeetttteenn,,  mmaaaarr  zzee  mmooeett  ggeeeenn
mmeennsseenn  vveerrwwiijjddeerreenn..  HHeett
mmooeett  eeeenn  lluuddiieekkee  aaccttiiee  zziijjnn
ddiiee  aaaannsslluuiitt  bbiijj  ddee  bbeelleevviinnggss--
wweerreelldd  vvaann  ddee  vveerreenniiggiinnggeenn..
EEeenn  ppuubblliieekkee  vveerrnneeddeerriinngg  
bbiijjvvoooorrbbeeeelldd..  EEeenn  vvoollggeennddee
ssttaapp  kkaann  zziijjnn  ddaatt  ddee  TTUU//ee  ddee
ffiinnaanncciiëëllee  bbiijjddrraaggee  aaaann  ddee
vveerreenniiggiinngg  iinnttrreekktt,,  aall  wweeeett  iikk
nniieett  ooff  ddaatt  eeeenn  ssuubbssttaannttiieeeell
bbeeddrraagg  iiss  wwaaaarrmmeeee  jjee  iinnddrruukk
mmaaaakktt..

Thijs
Schenkelaars (21)
Derdejaars Elektrotechniek
en president van Demos
OOnnzziinn,,  wweeggssttuurreenn  vvaann  ddee  uunnii--
vveerrssiitteeiitt  zzoouu  vveeeell  ttee  vveerr  ggaaaann..
DDee  vveerrhhaalleenn  ddiiee  ddee  rroonnddee
ddooeenn,,  zziijjnn  eerrggeerr  ddaann  ddee  wweerr--
kkeelliijjkkhheeiidd  iiss  ggeewweeeesstt..  HHeett
wwoorrddtt  ttoocchh  wwaatt  ooppggeebbllaazzeenn;;
ddaatt  wweeeett  iikk  oommddaatt  iikk  nnaattuuuurr--
lliijjkk  mmeeeerr  hhoooorr  ddaann  eerr  ttee  lleezzeenn
iiss..  NNaattuuuurrlliijjkk  ggaaaann  ddee  aaccttiieess
oovveerr  eeeenn  ggrreennss;;  jjee  kkuunntt  nniieett
bbiijj  eellkkaaaarr  iinnbbrreekkeenn  eenn
eellkkaaaarrss  eeiiggeennddoommmmeenn  
bbeesscchhaaddiiggeenn,,  mmaaaarr  ddaatt  iiss
eecchhtt  eeeenn  zzaaaakk  vvaann  ddee  ssttuuddeenn--
tteennvveerreenniiggiinnggeenn,,  nniieett  vvaann  ddee
uunniivveerrssiitteeiitt..  HHeett  pprroobblleeeemm
zzaall  hhooee  ddaann  ooookk  wwoorrddeenn  
ooppggeelloosstt..  HHooppeelliijjkk  lluukktt  hheett
ddee  vveerreenniiggiinnggeenn  zzeellff  oomm  hheett
ccoonnfflliicctt  ssnneell  uuiitt  ddee  wweegg  ttee
rruuiimmeenn..

Studenten ontvoeren, knevelen en mishandelen leden van een
andere studentenvereniging. Wanneer burgers elkaar dit in het

gewone leven aandoen, staat er waarschijnlijk een gevangenisstraf
op. Daarbij geeft dit soort incidenten de TU/e mogelijk een slechte

naam en zullen aankomend studenten -of hun ouders- wellicht
besluiten af te zien van een studie in Eindhoven. Reden voor Vox

Populi om te stellen: de studenten die schuldig zijn aan de 
mishandelingen brengen de universiteit zoveel schade toe dat ze 

van de universiteit moeten worden verwijderd.

(Advertenties)

Buitensporttoernooi ESSF op 30 mei
De Eindhovense Studenten Sport
Federatie (ESSF) houdt op dinsdag 30
mei voor de zesde keer haar buiten-
toernooi, met als naam Van Lint
Outdoor. Locatie is het zogenoemde
TeMa-veld, het grasveld naast de
Dommel en voor Paviljoen-R. De 
organisatoren verwachten tussen de

honderd en tweehonderd deel-
nemers. Inschrijven, voor teams van
minimaal vijf deelnemers, kan tot
woensdag 24 mei bij de portier van
het sportcentrum. Kosten: vijf euro
per team. De deelnemende teams
gaan zich bezighouden met zes
sporten: voetbal, korfbal, frisbeeën,

volleybal, touwtrekken en een soort
strandtennisspel. Het thema is dit
jaar ‘beach’. Op de toernooilocatie
komt daarom een zandveldje met een
terras en een windsurfsimulator. Na
afloop zijn er een barbecue en een
feest in café De Stunt op Stratums-
eind. 
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Volksdans
Multiculturele studenten-
vereniging Mosaic houdt
op vrijdag 26 mei op het
TeMa-veld een volksdans-
festival met professionele
volksdansgroepen uit acht
verschillende landen:
Turkije, Marokko, China,
India, Indonesië, Oezbe-
kistan, Syrië en Noord-
Korea. Ook kunnen de
aanwezigen hapjes uit de
verschillende deelnemen-
de landen proeven.
Kaartjes kosten vijf euro,
het festival duurt van
14.00 tot 18.00 uur. Voor
meer informatie:
http://mosaic.stud.tue.nl/
folkdance.

TU/e-teams
in Nacht van
Eindhoven
Twee teams van studie-
vereniging GEWIS (Wis-
kunde & Informatica)
nemen vandaag, donder-
dag 18 mei, en morgen,
vrijdag 19 mei, deel aan
de Nacht van Eindhoven.
Tijdens deze nacht, een
initiatief van advies-
bureau CQM, gaan zeven
studententeams uit Eind-
hoven, Utrecht, Gronin-
gen en Tilburg een nacht
lang aan de slag met opga-
ven uit de consultancy-
praktijk. Statistiek en 
operations research staan
daarbij centraal. Het beste
team wacht een geldprijs
van 2000 euro; daarvan is
1500 euro voor de team-
leden en 500 euro voor de
kas van de vereniging. 

In ‘t kortHoger onderwijs
krijgt extra miljoenen
Het hoger onderwijs
krijgt vanaf 2010 struc-
tureel 173 miljoen euro
extra. Dat blijkt uit de
nieuwe voorjaarsnota.

Het kabinet heeft ver-
trouwen in de econo-
mische ontwikkelingen.
Tot 2010 gaat de begroting
in stappen omhoog, te 
beginnen met 43 miljoen
euro in 2007. Staats-
secretaris Mark Rutte van
Onderwijs wil het geld
vooral gebruiken om het
rendement te verbeteren
en excellent onderwijs te
stimuleren. Over de
precieze besteding volgt
nog overleg met de hoge-
scholen en universiteiten.
Volgens het ministerie is
meer dan één op de vijf stu-
denten ‘gedreven’: zij 
besteden voldoende tijd
aan hun studie en hun

voortgang is goed. Rutte
wil graag dat de instel-
lingen voor zulke stu-
denten intensievere stu-
dies en meer contacturen
aanbieden.
Aan de andere kant van het
spectrum bevinden zich de
uitvallers. Na tien jaar
verlaat ruim een derde van
de studenten het hoger 
onderwijs zonder diploma.
Nog niet de helft van alle
studenten rondt zijn 
opleiding in vier jaar af.
Zonde, vindt Rutte. Zo
blijft het aandeel hoog-
opgeleiden in de beroeps-
bevolking relatief laag,
terwijl de kenniseconomie
juist staat te springen om
hoogopgeleiden.
Het extra geld komt
bovenop de drie miljard
euro die jaarlijks naar het
hoger onderwijs gaat.
(HOP)/.

Eerste prototype veilige 
IC-brancard gereed

SSlleecchhttss  aacchhtt  zziieekkeennhhuuiizzeenn  iinn  NNeeddeerrllaanndd
hheebbbbeenn  eeeenn  ssppeecciiaallee  iinntteennssiivvee  ccaarree  ((IICC))  vvoooorr
kkiinnddeerreenn..  HHeeeefftt  eeeenn  kkiinndd  iinn  eeeenn  aannddeerr  zziiee--
kkeennhhuuiiss  iinntteennssiieevvee  zzoorrgg  nnooddiigg,,  ddaann  mmooeett  hheett
wwoorrddeenn  vveerrvvooeerrdd  nnaaaarr  éééénn  vvaann  ddiiee  aacchhtt  lloo--
ccaattiieess..  DDee  vveeiilliigghheeiidd  iinn  ddee  hhuuiiddiiggee  IICC--aammbbuu--
llaanncceess  iiss  eecchhtteerr  nnoogg  nniieett  ooppttiimmaaaall..  BBiijj  pplloott--
sseelliinngg  rreemmmmeenn  ooff  bboottssiinnggeenn  vvaann  ddee
aammbbuullaannccee  lleevveerrtt  zzoowweell  bbrraannccaarrdd  aallss  aappppaa--
rraattuuuurr  ggeevvaaaarr  oopp  vvoooorr  ppaattiiëënntt  eenn  ppeerrssoonneeeell..  
BBiinnnneenn  ddee  rreegguulliieerree  ggeezzoonnddhheeiiddsszzoorrgg  iiss
ggeeeenn  bbuuddggeett  oomm  ddeezzee  ssiittuuaattiiee  ttee  vveerrbbeetteerreenn..
DDaaaarroomm  hheeeefftt  ddee  ppaarrttiiccuulliieerree  CCeeddrriicc
PPaauulluusssseenn  SSttiicchhttiinngg  hheett  oopp  zziicchh  ggeennoommeenn,,
ssaammeenn  mmeett  hheett  AAccaaddeemmiisscchh  ZZiieekkeennhhuuiiss
MMaaaassttrriicchhtt,,  eeeenn  vveeiilliiggeerree  bbrraannccaarrdd  ttee  oonntt--
wwiikkkkeelleenn..  HHiieerrvvoooorr  sscchhaakkeellddee  pprroojjeeccttlleeiiddeerr
ddrr..  GGiijjss  VVooss,,  mmeeddiisscchh  hhooooffdd  vvaann  ddee
MMaaaassttrriicchhttssee  kkiinnddeerr--IICC,,  ddee  DDyynnaammiiccss  aanndd
CCoonnttrrooll  TTeecchhnnoollooggyy  GGrroouupp  vvaann  ddee  TTUU//ee--
ffaaccuulltteeiitt  WWeerrkkttuuiiggbboouuwwkkuunnddee  iinn..  SSttuuddeenntt
PPeetteerr  KKoolliijjnn,,  ddiiee  bbiinnnneenn  ddiiee  ggrrooeepp  aaffssttuu--

ddeeeerrddee,,  mmaaaakkttee  oonnddeerr  bbeeggeelleeiiddiinngg  vvaann  ddrr..iirr..
NNiicckk  RRoossiieellllee  hheett  bbaassiissoonnttwweerrpp..  AAaann  ddee  hhaanndd
vvaann  aaaannwwiijjzziinnggeenn  vvaann  ttooeekkoommssttiiggee  ggeebbrruuii--
kkeerrss  hheeeefftt  ddee  GGeemmeeeennsscchhaappppeelliijjkkee  TTeecchh--
nniisscchhee  DDiieennsstt  ((GGTTDD))  hheett  oonnttwweerrpp  uuiittggeewweerrkktt
eenn  aaaannggeeppaasstt  aaaann  ddee  iinn  ddee  lloooopp  vvaann  hheett
pprroojjeecctt  bbiijjggeesstteellddee  eeiisseenn..  ZZoo  iiss  bbiijjvvoooorrbbeeeelldd
eexxttrraa  ooppssllaaggrruuiimmttee  oonnddeerriinn  ddee  bbrraannccaarrdd  
ggeeccrreeëëeerrdd,,  wwaatt  nnaaddeelliiggee  ggeevvoollggeenn  hhaadd  vvoooorr
ddee  sstteevviigghheeiidd..  DDiiee  mmooeesstt  oopp  eeeenn  aannddeerree
mmaanniieerr  wweeeerr  wwoorrddeenn  ggeeccoommppeennsseeeerrdd..  VVaannuuiitt
ddee  GGTTDD  zziitttteenn  iinnmmiiddddeellss  aall  zzoo’’nn  ttwwaaaallff--
hhoonnddeerrdd  mmaannuurreenn  iinn  ddee  bbrraannccaarrdd,,  sscchhaatt
GGTTDD--pprroojjeeccttlleeiiddeerr  iirr..  EErrwwiinn  DDeekkkkeerrss..
DDee  bbrraannccaarrdd  iiss  iinnmmiiddddeellss  oovveerrggeebbrraacchhtt  nnaaaarr
hheett  AAccaaddeemmiisscchh  ZZiieekkeennhhuuiiss  MMaaaassttrriicchhtt,,
wwaaaarr  ddee  bbeennooddiiggddee  aappppaarraattuuuurr  wwoorrddtt  iinnggee--
bboouuwwdd..  IInn  jjaannuuaarrii  mmooeett  eeeenn  vveerrssiiee  ggeerreeeedd
zziijjnn  ddiiee  iieettss  ggrrootteerr  iiss  ddaann  ddeezzee  eenn  ddiiee  ddaaaadd--
wweerrkkeelliijjkk  iinn  eeeenn  IICC--aammbbuullaannccee  kkaann  wwoorrddeenn
ggeebbrruuiikktt..
FFoottoo::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee

Zijn TU/e-gebouwen museumstukken?
Het was vooral een voor-
zichtige eerste toenade-
ring tussen de TU/e en de
Eindhovense monumen-
tencommissie tijdens de
discussie ‘TU/e-monu-
menten?’, dinsdag 16 mei
in de Blauwe Zaal. De
eerste vraag was wat een
aantal gebouwen op de
campus monument-
waardig maakt. Die werd
echter overschaduwd
door de kwestie: wat zijn
de gevolgen van een 
beschermde status?

In de discussie rond de
eventuele plaatsing van
een aantal TU/e-gebouwen
op een gemeentelijke 
monumentenlijst, gaat het

uiteindelijk om de vraag
welke gevolgen dit heeft
voor sloop, verbouw of 
renovatie van de objecten.
De vrees is dat bij elke aan-
passing de commissie
moet worden geraadpleegd
en dat die club elk plan kan
dwarsbomen. 
Ir. Herman Rikhof, pro-
jectleider huisvestingsplan
‘Campus 2020’, hield
daarom een vurig betoog
waarin hij met actuele
voorbeelden aantoonde dat
de TU/e prima in staat is
met respect voor de 
geschiedenis gebouwen te
verbouwen en hergebrui-
ken. Vertigo, het Gaslab en
De Zwarte Doos bewijzen
volgens Rikhof dat de uni-

versiteit het ook prima
zonder de bemoeienis van
de monumentencommis-
sie kan. Daarbij moet de
komende jaren onwaar-
schijnlijk veel gebeuren
om de gebouwen van de
TU/e aan te passen aan de
huidige eisen. “En monu-
menten die we moeten 
behandelen als antiek en
museumstukken kunnen
we daarbij niet gebruiken.”
Ben van Veelen, voorzitter
van de monumentencom-
missie, zei aan de zijde van
de TU/e vooral angst en
zorg te horen, terwijl dat in
zijn ogen niet terecht is.
“Het idee bestaat dat 
monumenten bevroren
worden en dat er niks meer

aan mag gebeuren. Maar
dat is niet waar. In een
dialoog met de opdracht-
gever en de architect
komen we tot oplos-
singen.” Volgens Van
Veelen kan die oplossing
liggen tussen niets ver-
anderen en slopen.
De monumentencom-
missie als extra partij om
een dialoog mee aan te
gaan en die stelling kan
nemen in het hele
spectrum van sloop tot be-
vriezen? Het gezicht van
Rikhof verried dat hij aller-
minst gerustgesteld was
door Van Veelen./.

Het aan de man 
brengen van Mirthe
Spannende tijden voor
het TU/e-team dat het
morgen, vrijdag 19 mei,
in de Battle of the Univer-
sities moet opnemen
tegen twaalf andere 
universiteitsteams. In
Utrecht moet men een
jury ervan overtuigen dat
de ministroomfabriek
met de naam Mirthe door
hen het beste onder de
publieke aandacht
gebracht kan worden. 
De strijd gaat morgen om
één van de drie plaatsen
in de eindfinale op 1 juni
in Amsterdam.

“We moesten er eind
vorige week nog even
stevig aan trekken om het
boekje af te krijgen, waarin
we onze plannen voor de
jury uiteenzetten”, bekent
Marten Witkamp, één van
de teamleiders en student
Technologie Management.
“Maar het ziet er zeer
chique uit.”
Mirthe, een onderzoeks-
onderwerp van Erik Dels-
man, is een soort mini-
stroomfabriek waarin door
middel van microreac-
toren methanol wordt
omgezet in waterstof. Een
brandstofcel zet de water-
stof dan weer om in
stroom. Het ‘fabriekje’
levert tweeëneenhalf keer
zoveel energie als een
normale batterij en is 

gemakkelijk bij te vullen;
ideaal voor de energievoor-
ziening van bijvoorbeeld je
iPod of laptop.
Om in aanmerking te
komen voor de Acade-
mische Jaarprijs van hon-
derdduizend euro, waar-
om het uiteindelijk alle-
maal draait, bedacht het
TU/e-team een interactief
tentoonstellingsobject dat
een rondreis maakt langs
een groot aantal elektroni-
cazaken in Nederland. Het
object geeft in een uit-
vergrote vorm de techno-
logie van Mirthe weer. Zes
studenten van de faculteit
Industrial Design hebben
hieraan een belangrijke
bijdrage geleverd. Zo’n
vijftigduizend mensen,
onder wie vooral personen
die geïnteresseerd zijn in
innovatieve vindingen,
denkt het TU/e-team op
deze wijze direct te kunnen
bereiken. Van alle Neder-
landers moet uiteindelijk
tien procent van het object
en het onderzoek gehoord
hebben. 
Witkamp schat de kansen
voor zijn team hoog in. “Ik
denk dat we zo’n 75 procent
kans hebben om de finale
te halen”, zegt hij stellig.
“We hebben een erg goed
plan en zijn de afgelopen
maanden een super-
enthousiast team gewor-
den.”/. Inhaalslag op kamermarkt

Studentenhuisvesters
verenigd in Kences ver-
wachten in 2010 ruim 
negentienduizend 
studentenwoningen
gereed te hebben.
Daarvan zijn er al elf-
duizend klaar. Ze zijn
verdeeld over de grote
universiteitssteden
waaronder Amsterdam,
Utrecht en Groningen. 

Daarmee zouden de woon-
stichtingen het totale 
papieren kamertekort van

vijftienduizend ruim-
schoots hebben goed-
gemaakt. En dat terwijl de
stichtingen van Kences in
veel steden nog geen kwart
van de markt beheersen.
Maar volgens directeur
Remco de Maaijer is de 
kamernood nog niet opge-
lost. “Om te beginnen is
het kamertekort van vijf-
tienduizend een cijfer
waarmee minister Dekker
van ruimtelijke ordening
sinds 2003 werkt.
Niemand weet precies hoe

groot de kamermarkt is,
want de studentenpopu-
latie verandert constant in
omvang.”
Bovendien is een deel van
het ‘nieuwe’ kamerbestand
op korte termijn alweer rijp
voor de sloop. “Daarnaast
zijn bij 3500 van de ruim
achtduizend woningen die
we tot 2010 willen bouwen
de plannen nog niet hele-
maal rond.”
Zelfs als de huisvesters alle
onzekere plannen kunnen
realiseren en de nood-

woningen zijn vervangen,
is het werk nog niet
gedaan. “We hebben nog
behoorlijk wat flats uit de
jaren zestig en zeventig
staan. Ook die moeten een
keer worden vervangen.
Als je de bewoners ernaar
vraagt, zijn ze meestal wel
tevreden. Maar eerlijk
gezegd voldoen veel van
deze accommodaties niet
meer aan de eisen van deze
tijd.”(HOP)/.

Lustrumjump te winnen
Vijftig studenten en medewerkers maken kans op een
gratis ‘scad-dive’ op het TU/e-terrein. De scad-dive
behelst een vrije val vanaf vijftig meter hoogte in een
vangnet. TU/e’ers maken kans op de prijs door een
online quiz over de geschiedenis van de vijftigjarige uni-
versiteit in te vullen. De ‘Lustrumjump’-actie is in het
kader van het TU/e-lustrum opgezet door stagebemidde-
lingsbureau Integrand. De winnaars mogen hun prijs op
donderdagmiddag 1 juni ‘verzilveren’ wanneer de scad-
dive-opstelling op het grasveld tussen Vertigo en het
Hoofdgebouw staat. De meest ludieke jumper wint
tevens een weekendje weg voor vier personen in een 
bungalowpark. Zie op www.lustrumjump.nl.
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/Stef & De Ligny
SStteeff  &&  DDee  LLiiggnnyy  bbeeggoonnnneenn  iinn  22000000
aallss  aakkooeessttiisscchh  dduuoo..  HHuunn  mmuuzziieekkssttiijjll
wwoorrddtt  ‘‘AAmmeerriiccaannaa’’  ggeennooeemmdd,,  mmaaaarr
zzee  bbeeggeevveenn  zziicchh  ((vveerr))  ddaaaarrbbuuiitteenn..
AAllss  vveeeerrttiieennjjaarriiggee  bbeeggoonn  WWhhiittee  zziijjnn
eeeerrssttee  bbaanndd,,  iinn  11999999  kkwwaamm  eerr  eeeenn
eeiinndd  aaaann  zziijjnn  llaaaattssttee  SStteeff  WWhhiittee  &&
BBaanndd..  WWaanntt  bbiijj  éééénn  vvaann  zziijjnn  ooppttrree--
ddeennss  oonnttmmooeett  hhiijj  DDee  LLiiggnnyy..  DDee  
ssaammeennssmmeellttiinngg  vvaann  zzííjjnn  lliieeffddee  vvoooorr
ccoouunnttrryy,,  rrhhyytthhmm  &&  bblluueess  eenn  hháááárr
lliieeffddee  vvoooorr  ffoollkk,,  jjaazzzz  eenn  mmeellooddiisscchhee
ssoonnggss  zzoorrggtt  vvoooorr  eeeenn  zzeeeerr  eeiiggeenn
ggeelluuiidd..  HHeett  dduuoo  iiss  mmoorrggeenn,,  vvrriijjddaagg
1199  mmeeii,,  ttee  zziieenn  eenn  hhoorreenn  iinn  ccaafféé
KKrraaaaiijj  eenn  BBaallddeerr  ((SSttrriijjppsseessttrraaaatt))
vvaannaaff  2211..3300  uuuurr..  DDee  eennttrreeee  iiss  ggrraattiiss..

/Dans in park 
OOnnddeerr  ddee  nnooeemmeerr  ‘‘DDaannss  iinn  ddee
EEllzzeenntt’’  kkuunnnneenn  ddaannsslliieeffhheebbbbeerrss
vvaann  2244  ttoott  eenn  mmeett  2288  mmeeii  hhuunn  hhaarrtt
oopphhaalleenn  iinn  eenn  oomm  ddee  SSttaaddsssscchhoouuww--
bbuurrgg..  EErr  zziijjnn  ooppttrreeddeennss  vvaann  ddiivveerrssee
((iinntteerr))nnaattiioonnaallee  ggeezzeellsscchhaappppeenn,,
wwaaaarroonnddeerr  CCoonnnnyy  JJaannsssseenn  DDaannsstt,,
hheett  SSccaappiinnoo  BBaalllleett,,  IInnttrrooddaannss  eenn
hheett  NNeeddeerrllaannddss  DDaannss  TThheeaatteerr..  OOpp
zzoonnddaagg  2288  mmeeii  iiss  eerr  ddaannss  oopp  llooccaattiiee
iinn  hheett  SSttaaddsswwaannddeellppaarrkk,,  wwaaaarrvvaann
eeeenn  aaaannttaall  vvoooorrsstteelllliinnggeenn  oopp  ddee
ssppeecciiffiieekkee  llooccaattiiee  iiss  ggeebbaasseeeerrdd..  
ZZiiee  wwwwww..sscchhoouuwwbbuurrggeeiinnddhhoovveenn..nnll..

/Paradise now
TTwweeee  jjoonnggee  PPaalleessttiijjnneenn  wwoorrddeenn
‘‘uuiittvveerrkkoorreenn’’  oomm  eeeenn  zzeellffmmoooorrdd--
aaaannssllaagg  ttee  pplleeggeenn  iinn  IIssrraaëëll..  DDee  ffiillmm
‘‘PPaarraaddiissee  nnooww’’  vvoollggtt  hheenn  ttiijjddeennss  ddee
llaaaattssttee  aavvoonndd  ddiiee  zzee  mmeett  hhuunn
ffaammiilliiee  ddoooorrbbrreennggeenn  eenn  oopp  hhuunn
ttoocchhtt  nnaaaarr  hheett  bbeeooooggddee  ddooeell..  MMaaaarr
ttiijjddeennss  ddiiee  rreeiiss  vveerrlliieezzeenn  zzee  eellkkaaaarr
uuiitt  hheett  oooogg  eenn  mmooeetteenn  zzee  eellkk  hhuunn
eeiiggeenn  kkeeuuzzee  mmaakkeenn  óóff  eenn  hhooee  zzee
vveerrddeerrggaaaann..  ZZoonnddeerr  hheett  ggeewweelldd  ttee
wwiilllleenn  vveerrhheeeerrlliijjkkeenn,,  sscchheettsstt  rreeggiiss--
sseeuurr  HHaannyy  AAbbuu  AAssssaadd  mmeett    ‘‘PPaarraa--
ddiissee  nnooww’’  wwaaaarrttooee  eeeenn  uuiittzziicchhttlloozzee
ssiittuuaattiiee  eenn  oonnddeerrddrruukkkkiinngg  mmeennsseenn
kkuunnnneenn  lleeiiddeenn..  VVaannaavvoonndd,,  ddoonnddeerr--
ddaagg  1188  mmeeii,,  vvaannaaff  2200..3300  uuuurr  iinn  ddee
BBllaauuwwee  ZZaaaall  ((AAuuddiittoorriiuumm))..

/Micro-reactor
IInn  ddeezzee  lleezziinngg  vvaann  pprrooff..ddrr..iirr..  JJaaaapp
SScchhoouutteenn  ((TTUU//ee--ffaaccuulltteeiitt  SScchheeiikkuunn--
ddiiggee  TTeecchhnnoollooggiiee))  kkoommeenn  rreecceennttee
oonnttwwiikkkkeelliinnggeenn  iinn  ddee  cchheemmiisscchhee  
iinndduussttrriiee  aaaann  ddee  oorrddee,,  vvoooorraall  oopp  hheett
ggeebbiieedd  vvaann  mmiiccrroocchhiippss..  EEeenn  mmiiccrroo--
cchhiipp  iiss  eeeenn  cchheemmiisscchhee  ‘‘ffaabbrriieekk’’  oopp
eeeenn  cchhiipp  vvaann  eennkkeellee  vviieerrkkaannttee  cceenn--
ttiimmeetteerrss..  OOpp  zzoo’’nn  cchhiipp  wwoorrddeenn  ssttooff--
ffeenn  nnaaaarr  eellkkaaaarr  ttooee  ggeelleeiidd  iinn  bbuuiiss--
jjeess,,  ddiiee  zzoo  dduunn  zziijjnn  aallss  eeeenn  hhaaaarr,,
wwaaaarrddoooorr  hheett  mmeennggsseell  hheeeell  
bbeehheeeerrssbbaaaarr  --eenn  ddaaaarrmmeeee  ggooeedd--
kkooppeerr  eenn  vveeiilliiggeerr--  wwoorrddtt..  WWooeennssddaagg
2244  mmeeii,,  1111..4455  uuuurr,,  BBllaauuwwee  ZZaaaall,,
AAuuddiittoorriiuumm..

/Tweede huis
SSoommmmiiggee  NNeeddeerrllaannddeerrss  bbeesscchhiikk--
kkeenn  oovveerr  hheett  pplleezziieerriiggee  bbeezziitt  vvaann
eeeenn  ttwweeeeddee  hhuuiiss,,  hhiieerr  ooff  iinn  hheett  bbuuii--
tteennllaanndd..  VVlluucchhtteelliinnggeenn  nniieett;;  hhuunn
ttwweeeeddee  hhuuiiss  iiss  eeeenn  oonnzzeekkeerr
bbeessttaaaann  eenn  mmeeeessttaall  ggeeeenn  eeiiggeenn
bbeezziitt..  DDaatt  wwaass  hheett  uuiittggaannggssppuunntt
vvoooorr  vviijjff  NNeeddeerrllaannddssee  ffoottooggrraaffeenn
oomm  eeeenn  sseerriiee  ffoottoo’’ss  ttee  mmaakkeenn..  DDeezzee
wwoorrddeenn  tteennttoooonnggeesstteelldd  iinn  eeeenn
‘‘eeiiggeenn  hhuuiissjjee’’  ddaatt  ttuusssseenn  hheett
LLiimmbbooppaadd  eenn  hheett  AAuuddiittoorriiuumm  oopp  hheett
TTUU//ee--tteerrrreeiinn  ssttaaaatt..  DDee  eexxppoossiittiiee  iiss
ttee  zziieenn  vvaann  2299  mmeeii  ttoott  eenn  mmeett  2255
jjuunnii..

WWaatt  iiss  hheett??  
‘‘DDee  OOvveerrssllaagg’’  iiss  eeeenn  kkuunnsstteennaaaarrss--
iinniittiiaattiieeff  iinn  hheett  CCOOMMPPLLEEXX  ttee
EEiinnddhhoovveenn..  KKuunnsstteennaaaarrss,,  aarrcchhiitteecc--
tteenn  eenn  vvoorrmmggeevveerrss  kkuunnnneenn  bbiijj  DDee
OOvveerrssllaagg  vveerrbblliijjvveenn,,  wweerrkkeenn  eenn  hhuunn
rreessuullttaatteenn  pprreesseenntteerreenn..  DDee  OOvveerr--
ssllaagg  iiss  vvoooorraall  ggeeïïnntteerreesssseeeerrdd  iinn
ccrroossss--oovveerrss  vvaann  tthheeaatteerr,,  mmuuzziieekk,,  
aarrcchhiitteeccttuuuurr  eenn  ddeessiiggnn..  EErr  iiss  nniieett
éééénn  ccoonncceepptt,,  mmaaaarr  eeeenn  iinnttuuïïttiieevvee
kkooeerrss  oomm  aaccttuueellee  oonnttwwiikkkkeelliinnggeenn  ttee
ttoonneenn..  MMoommeenntteeeell  lloooopptt  ‘‘IInntteerr--
ffaacciinngg  SSppaaccee’’,,  ttee  zziieenn  ttoott  44  jjuunnii..
BBeeggiinn  mmeeii  bboouuwwddeenn  WWoouutteerr
OOsstteerrhhoolltt  eenn  EEllkkee  UUiitteennttuuiiss  hhuunn  
iinnssttaallllaattiiee,,  nnaa  vviieerr  mmaaaannddeenn  vvoooorr--
bbeerreeiiddiinnggeenn  iinn  hhuunn  RRootttteerrddaammssee
aatteelliieerr..  IInn  DDee  OOvveerrssllaagg  vveerrbbiinnddeenn  zzee

vveerrsscchhiilllleennddee  rruuiimmtteess  ((aatteelliieerrss))
ddoooorr  eeeenn  nneettwweerrkk  vvaann  ttrraappppeenn,,
ttuunnnneellss,,  hheelllliinnggssvvllaakkkkeenn  eenn
sslluuiizzeenn..

WWaaaarr  vviinndd  iikk  hheett??
IInn  TToonnggeellrree  ((GGeenneerraaaall  BBootthhaassttrraaaatt
77dd))..  DDee  ooppeenniinnggssttiijjddeenn  zziijjnn  oopp

wwooeennssddaagg  ttoott  eenn  mmeett  vvrriijjddaagg  vvaann
1122..0000  ttoott  1155..0000  uuuurr,,  ‘‘ss  zzoonnddaaggss  vvaann
1133..0000  ttoott  1177..0000  uuuurr,,  ooff  oopp  aaffsspprraaaakk..  

WWaatt  ddooee  iikk  eerr??
TTeennttoooonnsstteelllliinnggeenn  bbeekkiijjkkeenn,,  
pprreesseennttaattiieess  ooff  kklleeiinnee  ssyymmppoossiiaa
bbiijjwwoonneenn  eenn  mmeett  vvaakkggeennootteenn  eenn

aannddeerree  ggeeïïnntteerreesssseeeerrddeenn  pprraatteenn
oovveerr  hheett  ggeeëëxxppoosseeeerrddee  ooff  oovveerr
aaccttuueellee  oonnttwwiikkkkeelliinnggeenn  iinn  ddee
ddiivveerrssee  ddiisscciipplliinneess..

WWaatt  kkoosstt  hheett  mmee??
DDee  pprreesseennttaattiieess  zziijjnn  ggrraattiiss..  

HHeebbbbeenn  zzee  bbiieerr??
ZZeekkeerr,,  aall  iiss  ddee  kkeeuuzzee  bbeeppeerrkktt..  

AAll  mmeett  aall::  hhooee  ssttuuddeennttpprrooooff  oopp  eeeenn
sscchhaaaall  vvaann  ttiieenn??
DDoooorr  ddee  zzeeeerr  aaccttuueellee  mmaanniieerr  vvaann
wweerrkkeenn  eenn  ddee  ggeebbooddeenn  vveerrsscchheeii--
ddeennhheeiidd  ssccoooorrtt  DDee  OOvveerrssllaagg  zzeekkeerr
eeeenn  zzeevveenn..

FFoottoo’’ss::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee

Viri in TAC
EErr  iiss  wweelliisswwaaaarr  ggeeeenn  VViirruuss--ffeessttiivvaall  ddiitt  jjaaaarr,,  mmaaaarr
eerr  zziijjnn  wweell  ddiivveerrssee  VViirrii--aavvoonnddeenn  oomm  ttoocchh  ddee  
ccuullttuuuurrkkoooorrttss  ttee  ppaakkkkeenn  ttee  kkrriijjggeenn..  OOpp  zzaatteerrddaagg
2200  mmeeii  vvaannaaff  2200..3300  uuuurr  iiss  hheett  wweeeerr  zzoovveerr  iinn  hheett
TTeemmppoorraarryy  AArrtt  CCeennttrree  ((aaaann  ddee  VVoonnddeerrwweegg)),,  mmeett
oonnddeerr  aannddeerree  RRuubbyy  QQ,,  bbeessttaaaanndd  uuiitt  vviijjff  aaffssttuu--
ddeeeerrddeerrss  vvaann  ddee  TTiillbbuurrggssee  RRoocckkaaccaaddeemmiiee..  ZZee
ssppeelleenn  eelleemmeenntteenn  vvaann  rroocckk  ttoott  ttrriipphhoopp,,  vvaann
ooppeerraa  ttoott  ppssyycchheeddeelliiccaa  eenn  vvaann  ffuunnkk  ttoott  mmeelloo--
ddiieeuuzzee  bbrriittppoopp..  

HHeett  ZZwweeeeddssee  EEFF  bbrreennggtt  mmuuzziieekk  ddiiee  hheett  bbeesstt  ttee
vveerrggeelliijjkkeenn  iiss  mmeett  MMooggwwaaii  eenn  ddee  JJaappaannssee  bbaanndd
MMoonnoo..  DDee  oonnee--mmaann  bbaanndd  DDaarrkkeerr  wwoorrddtt  ggeevvoorrmmdd
ddoooorr  DDoonnnniiee  DDaarrkkeerr  aalliiaass  JJeeppss  SSaallffiisscchhbbeerrggeerr..  HHiijj
bbeesscchhrriijjfftt  zziijjnn  hhuuiiddiiggee  mmuuzziieekkssttiijjll  aallss  ‘‘DDoonnnniiee
DDaarrkkeerr  vvss..  PPllaacceebboo  vvss..  MMoouunnttaaiinn  GGooaattss  ++  eelleecc--
ttrroonniiccss  hheerree  aanndd  tthheerree’’..  ZZiijjnn  mmuuzziieekk  iiss  ddoonnkkeerr,,
eelleekkttrroonniisscchh,,  ffaasscciinneerreenndd  eenn  ssoommss  ddaannssbbaaaarr..
VVeerrddeerr  zziijjnn  eerr  ooppttrreeddeennss  vvaann  KKeevviinn  eenn  PPlleennttyy
PPaanntthheerr,,  eenn  iiss  eerr  eeeenn  DDaannssnneesstt;;  ddee  ggeelliijjkknnaammiiggee

oorrggaanniissaattiiee  zzeett  zziicchh  iinn  vvoooorr  ddee  aammaatteeuurr--ddaannsseerr..  
MMuuzziieekk  iiss  eerr  ooookk  vvaann  DDJJ  BBeerrccoovviiqq,,  oonnddeerrsstteeuunndd
ddoooorr  ddee  ttwweeee  VVJJ’’ss..  DDee  LLaarrss  eenn  WWiimm  SShhooww  bbeelloooofftt
eeeenn  vveerrzzaammeelliinngg  vvaann  uullttrraakkoorrttee  lliieeddjjeess,,  aallllee  iinn
hheett  NNeeddeerrllaannddss  eenn  aa  ccaappeellllaa..  MMaarriiaannnnee  SSpplliinntt
ddoooorrbbrreeeekktt  mmeett  ddee  ffoottoosseerriiee  ‘‘GGeelleeddeenn  WWoooonn--
kkaammeerrss’’  iiddyylllliisscchhee  aaddvveerrtteennttiieess::  zzee  llaaaatt  ddee
sshhoowwrroooommss  ddaaaaddwweerrkkeelliijjkk  bbeewwoonneenn  eenn  kkiijjkktt  
wwaatt  eerr  ggeebbeeuurrtt..
VVoooorr  mmeeeerr  iinnffoorrmmaattiiee  zziiee::  hhttttpp::////vviirrii..vviirruuss..nnll..

Carmina Burana
IInn  eeeenn  uuiittvveerrkkoocchhttee  zzaaaall  vvaann  hheett

MMuuzziieekkcceennttrruumm  FFrriittss  PPhhiilliippss  vvoonndd  zzoonnddaagg  
1144  mmeeii  ddee  uuiittvvooeerriinngg  vvaann  ddee  CCaarrmmiinnaa  BBuurraannaa

ppllaaaattss..  HHeett  ssttuukk  wweerrdd  ggeebbrraacchhtt  ddoooorr  
hhaarrmmoonniieeoorrkkeesstt  AAuulleetteess  eenn  ggeemmeennggdd  kkoooorr

VVookkoollllaaggee  vvaann  ssttuuddeenntteennmmuuzziieekkggeezzeellsscchhaapp
QQuuaaddrriivviiuumm..  DDee  vveerreenniiggiinngg  kkrreeeegg  ddaaaarrbbiijj  

mmuuzziikkaallee  oonnddeerrsstteeuunniinngg  vvaann  hheett  KKeemmppeennkkoooorr
eenn  hheett  HHeellmmoonnddss  VVooccaaaall  EEnnsseemmbbllee..  SSoolliisstteenn

wwaarreenn  ssoopprraaaann  KKiimm  SSaavveellssbbeerrgghh,,  
ccoouunntteerrtteennoorr  RRoobb  MMeeiijjeerrss  eenn  

bbaarriittoonn  IIggoorr  BBooggaaeerrtt..  
FFoottoo::  RRiieenn  MMeeuullmmaann

Willem Breuker Kollektief begeleidt ‘Faust’

Faust, een oude gedesillusio-
neerde wetenschapper (alche-
mist), sluit een pact met de
duivel om een middel te vinden
tegen de pest. De mensen
weigeren echter zijn medicijn te

slikken. Daarop biedt de duivel
Faust de eeuwige jeugd aan,
waarvan hij gretig profiteert.
Alles kan hij krijgen, behalve de
jonge integere Gretchen. Dat
gegeven is het begin van beider
ondergang.
‘Faust’ (1926) is één van de
beste films van de Duitse
cineast Frits Lang, die na het
maken hiervan werd uitge-
nodigd om in Hollywood te
gaan werken. Dat deed hij ove-
rigens pas nadat Hitler aan de
macht gekomen was, onder
meer om zijn meesterwerk

‘Metropolis’ te maken.
Het Willem Breuker Kollektief
is één van de bekendste jazz-
orkesten van Europa en staat al
jaren in de top vijf van het toon-
aangevende muziekblad
Downbeat. Het orkest com-
bineert jazz met klassieke 
invloeden, straat-, circus-, film-
en theatermuziek. Breuker
schreef speciaal voor ‘Faust’ een
partituur. Die volgt het verhaal
nauwgezet en wordt live uit-
gevoerd tijdens de vertoningen
van de film in theater Plaza
Futura (Leenderweg) op donder-

dag 25 en
vrijdag 26 mei.
Aanvang 20.30
uur, entree tien
euro (met 
Plazapas acht euro).
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HHeett  dduuuurrtt  sslleecchhttss  nneeggeenn
mmaaaannddeenn..  SSlleecchhttss..  EEnn  ddaatt
iiss  kkoorrtteerr  ddaann  iinn  hheett  bbeeggiinn
lliijjkktt..  VVaann  tteevvoorreenn  ddeennkk  jjee
ttoocchh  nniieett  zzoo  ggooeedd  oovveerr  nnaa
oovveerr  ddee  ttooeekkoommsstt..  JJee
bbeeggiinntt  eerr  ggeewwoooonn  aaaann..  JJee
ddooeett  hheett,,  zzooaallss  iieeddeerreeeenn
hheett  ddooeett..  EEeerrsstt  nnaattuuuurrlliijjkk
eeeenn  kklleeiinnee  kkeennnniissmmaakkiinngg..
VVeerrtteelllleenn  wwaatt  jjee  lleeuukk  vviinnddtt
oomm  ttee  ddooeenn  eenn  wwaatt  eerr  vvaann
jjoouu  vveerrwwaacchhtt  wwoorrddtt..  JJee
hheebbtt  iinn  ddee  lloooopp  ddeerr  jjaarreenn
wweell  wwaatt  kkeennnniiss  eenn  eerrvvaarriinngg
ooppggeeddaaaann  eenn  ddiiee  kkoommeenn  eerr
nnuu  iinn  éééénn  kkeeeerr  uuiitt..  FFllaattss!!  

PPaass  mmaaaannddeenn  llaatteerr  bbeesseeff  jjee
hheett..  EEnn  ddaann  iiss  eerr  ggeeeenn  wweegg
mmeeeerr  tteerruugg..  DDooee  iikk  hhiieerr  wweell
ggooeedd  aaaann??  EEiiggeennlliijjkk  zziiee  jjee
ddaann  ppaass  iinn  wwaatt  vvoooorr  ccoonnssee--
qquueennttiieess  hheett  aalllleemmaaaall  ggaaaatt
hheebbbbeenn..  SSttrraakkss,,  aallss  hheett  
rreessuullttaaaatt  zzoo  vvoooorr  jjee  lliiggtt,,
nnaaaakktt,,  oonnggeebboonnddeenn,,  ddaann
bbeeggiinntt  ddee  eelllleennddee  eeiiggeennlliijjkk
ppaass..  DDaann  wwoorrddtt  hheett
ggeewwoooonn  eeeenn  ffuullllttiimmee  bbaaaann..
MMeett  aall  zziijjnn  vveerraannttwwoooorrddee--
lliijjkkhheeddeenn..  DDooee  ddiitt,,  ddooee
ddaatt,,  mmaagg  ddiitt,,  mmaagg  ddaatt??  EEnn
ddaann  hheebb  iikk  hheett  nnoogg  nniieett
eeeennss  oovveerr  ddee  ffiinnaanncciiëëllee  
ggeevvoollggeenn..  JJaa,,  wwaanntt  ooookk  hheett
ffiinnaanncciiëëllee  ppllaaaattjjee  ggaaaatt  eerr
uuiitteerraaaarrdd  eeeenn  ssttuukk  aannddeerrss
uuiittzziieenn..  EEnn  jjee  ssttaaaatt  eerr  
hheelleemmaaaall  aalllleeeenn  vvoooorr..  IInn
hheett  bbeeggiinn  iiss  aalllleess  nnoogg  kkooeekk
eenn  eeii..  ZZoo’’nn  sscchheeppppiinngg
ccrreeëëeerr  jjee  nnaattuuuurrlliijjkk  nniieett
aalllleeeenn..  DDaaaarr  zziijjnn  ttwweeee
mmeennsseenn  vvoooorr  nnooddiigg..  MMaaaarr
ddaaaarr  hhoooorr  jjee  nnaa  nneeggeenn
mmaaaannddeenn  nniikkss  mmeeeerr  vvaann..
EEnn  ttiijjddeennss  ddiiee  nneeggeenn
mmaaaannddeenn  kkrriijjgg  jjee  vvaann  
iieeddeerreeeenn  aaddvviieess..  GGooeeddbbee--
ddooeelldd  aaddvviieess,,  mmaaaarr  ssoommss
wwoorrddtt  hheett  iieettss  ttee  vveeeell  vvaann
hheett  ggooeeddee..  DDaann  wwoorrdd  jjee
ssoowwiieessoo  hheelleemmaaaall  ggeekk  vvaann
ddee  ssttrreessss..  KKuunn  jjee  nniieett
wwaacchhtteenn  ttoott  hheett  eerroopp  zziitt..
HHeett  wwoorrddtt  ggeelluukkkkiigg  ggeeeenn
vvrrooeeggee  ooff  llaattee..  NNeeee,,
pprreecciieess  oopp  ttiijjdd..  PPrreecciieess
nneeggeenn  mmaaaannddeenn..  

IIkk  kkaann  nniieett  wwaacchhtteenn  ttoott  hheett
eerr  ddaaddeelliijjkk  aalllleemmaaaall  ooppzziitt..
NNoogg  eevveenn  ddee  llaaaattssttee  wweeeekk
ppuuffffeenn..  EEvveenn  sslliikkkkeenn,,
hhiijjggeenn,,  ppeerrsseenn  eenn  ppuuffffeenn,,
eenn  ddaann  iiss  hheett  ggeeddaaaann..  
JJaa,,  hheett  vvaalltt  nnoogg  nniieett  mmeeee,,
aaffssttuuddeerreenn!!

SSaannddeerr  vvaann  BBooxxtteell  iiss
ssttuuddeenntt  EElleekkttrrootteecchhnniieekk

En hoe is het in Davos?

Sinds begin februari ben
ik aan het werk in het AO
Research Centrum in
Davos, Zwitserland. Met
1560 meter is het de
hoogstgelegen stad van
Europa. In het begin is
dat zeker wennen, maar
dat neemt niet weg dat
nog grotere hoogtes op-
gezocht kunnen worden.
De stad heeft om zich
heen namelijk een vijftal
skigebieden en dan is het
natuurlijk leuk om in de

vrije tijd te gaan skiën. 
De Zwitserse werkdagen
bevallen me ook wel. Je
wordt geacht om 08.00
uur (of eerder) aanwezig
te zijn op het werk en te
blijven tot 18.00 uur
(maar meestal later),
maar dan heb je wel 
lunchpauze van 12.00 tot
14.00 uur. Dit omdat je
dan lekker even kunt
gaan sporten en soms
zelfs skiën. Deze manier
van werken is even wen-
nen, maar na een paar
maandjes wil je eigenlijk
niet anders, omdat je zo
midden op de dag toch
nog even buiten komt en
wat frisse lucht binnen-
krijgt.

Het werk dat ik doe, is
gericht op het verhelpen
van grote botdefecten
ontstaan door ziekte of
trauma. De doelstelling is
om kraakbeen te maken
via tissue engineering en
dat dan via het embryo-
nale systeem om te
zetten in bot; zoals ook

bij foetussen gebeurt. De
voordelen hiervan zijn
dat deze omvorming 
helemaal in het lichaam
kan plaatsvinden, dat
deze zichzelf op gang
houdt en uiteindelijk
zorgt voor een mooi 
geïntegreerd nieuw
stukje bot. Mijn onder-
zoek is erop gericht om te
kijken hoe we de grootte
van de scaffold (de poreu-
ze structuur waarop en
waarin men cellen laat
groeien, red.) kunnen
aanpassen en of het 
mogelijk is om ook bij
een grotere scaffold in
het midden levende
cellen te realiseren. Dit
doe ik door een vergelijk
te maken tussen het
direct zaaien van cellen
in een scaffold en het
eerst laten groeien van de
cellen, in een hydrogel,
tot een cluster cellen, om
deze daarna in eenzelfde
scaffold te zaaien.

Het werken hier aan het
AO Institute bevalt me

behoorlijk goed, want er
zijn een hoop jonge
mensen en het is een
mierenhoop van nationa-
liteiten. Doordat maar
weinig mensen hier
vandaan komen, merk je
dat alle internationale
mensen naar elkaar toe
trekken. Daar komt bij
dat de meeste buiten-
landse studenten samen
een verdieping delen in
het personeelshuis van
het ziekenhuis. Daar
hebben we samen een
huiskamer, zodat je nooit
een avond alleen op je

kamer zit, als je daar
geen zin in hebt. In de
weekenden wordt een
hoop ondernomen, dus
ik verveel me geen
moment. Zelfs nu het
skiseizoen is afgelopen,
heb ik elk weekend
genoeg te doen. Het
leuke is dat Davos zelfs
nu niet eens uitgestorven
is, maar dat er gewoon
nog steeds van alles
gebeurt.

Kitty ter Stege,
studente Biomedische
Technologie

Studenten van de TU/e gaan
steeds vaker voor hun

studie naar het buitenland.
Voor stage of voor het

verrichten van onderzoek,
omdat het verplicht is of

omdat ze het leuk vinden.
Cursorlezers kunnen iedere
week over de schouder van

een TU/e-student in het
buitenland meekijken.

Harmonieorkest
Quadrivium 
luidt noodklok

Informatieavond over Japanse vechtsporten
Judo, karate en aikido zijn
de sporten die woens-
dagavond 24 mei centraal
staan in de Blauwe Zaal
van het Auditorium. De
Japanse cultuurvereni-
ging Kinjin en budoclub
Samourais houden er die
avond een budogala, waar-
bij leden van de Samourais
demonstraties geven.
Mensen van Kinjin geven

korte lezingen over de drie
sporten. Ze gaan onder
meer in op de geschiede-
nis van de sporten en de
verschillen tussen de bele-
ving ervan hier en in
Japan. Verder zullen
typisch Japanse attributen
te zien zijn, zoals Japanse
kledij.
Behalve informatie geven
over de sporten willen de

twee clubs zich met de
avond in de kijker spelen
van Eindhovense studen-
ten. De toegang tot het
‘martial arts spektakel’ is
gratis, aanmelden is niet
nodig. Het budogala
begint om 18.45 uur en
duurt tot uiterlijk 21.00
uur./. 

Tien kilometer extra 
voor jarige TU/e 

OOmmddaatt  ddee  TTUU//ee  vviijjffttiigg  jjaaaarr  bbeessttaaaatt,,  bbeesslloooott
SSqquuaaddrraa  VVeellooccee,,  ddee  wwiieelleerr--  eenn  ttrriiaattlloonn--
vveerreenniiggiinngg,,  oomm  zzaatteerrddaagg  1133  mmeeii  ttiijjddeennss  hhaaaarr
jjaaaarrlliijjkkssee  wwiieelleerrccrriitteerriiuumm  iinn  ddee  ssttuuddeenntteenn--
kkllaassssee  eerr  ttiieenn  kkiilloommeetteerr  eexxttrraa  aaaann  ttee
ppllaakkkkeenn..  DDaatt  bbrraacchhtt  ddee  aaffssttaanndd  oopp  vviijjffttiigg  
kkiilloommeetteerr..  HHeett  ppaarrccoouurrss  wwaass  uuiittggeezzeett  aacchhtteerr
oopp  hheett  TTUU//ee--tteerrrreeiinn  eenn  ddee  vviieerreennttwwiinnttiigg
ddeeeellnneemmeerrss  mmooeesstteenn  iinn  ttoottaaaall  3388  rroonnddjjeess
oomm  ddee  kkeerrkk..  MMeenn  ddeeeedd  ddaatt  mmeett  eeeenn  ggeemmiidd--
ddeellddee  ssnneellhheeiidd  vvaann  zzoo’’nn  3388  kkiilloommeetteerr  ppeerr
uuuurr..  TTwweeee  wwiieellrreennsstteerrss  uuiitt  AAmmsstteerrddaamm

ddeeddeenn  mmeett  zzoo’’nn  3355  kkiilloommeetteerr  ppeerr  uuuurr  nnaauu--
wweelliijjkkss  oonnddeerr  vvoooorr  hhuunn  mmaannnneelliijjkkee  ccoonnccuurr--
rreenntteenn..  RRoobb  LLookkaattee  vvaann  ddee  DDeellffttssee  wwiieelleerr--
cclluubb  WWTTOOSS  wwaass  oopp  ddee  mmeeeett  ddee  ssnneellssttee,,
ggeevvoollggdd  ddoooorr  EErrwwiinn  ddee  JJoonngg  vvaann  ddee
EEiinnddhhoovveennssee  ssttuuddeenntteennsscchhaaaattssvveerreenniiggiinngg
IIssiiss..  VVoooorr  oopp  hheett  ddrreessssooiirr  vvaann  ddee  wwiinnnnaaaarr
wwaass  eerr  eeeenn  vveerrgguulldd  kkeettttiinnggbbllaadd  mmeett  vviijjffttiigg
ttaannddjjeess..

FFoottoo::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee

De nood is hoog gestegen
bij Auletes, het harmo-
nieorkest van de Eindho-
vense studentenmuziek-
vereniging Quadrivium.
Als na de zomervakantie
geen fatsoenlijke oefen-
ruimte wordt gevonden,
komen de optredens die
in het nieuwe studiejaar
gepland zijn, zwaar in de
knel. In een open brief
vraagt Quadrivium-voor-
zitter Daan van Eck het
College van Bestuur om
hulp.

Het probleem is simpel: in
Scala, het cultuurcomplex
aan de Kanaalstraat, is op
dit moment geen ruimte
beschikbaar om de zestig
leden van harmonieorkest
Auletes op een adequate
wijze te laten repeteren.
Voor de repetities van
‘Carmina Burana’, dat
zondag 14 mei werd op-
gevoerd, kon Auletes door
tussenkomst van Studium
Generale enige tijd terecht
in de Blauwe Zaal in het
Auditorium. De Dienst
Interne Zaken wil volgens
voorzitter Van Eck echter
dat dit na de zomervakan-
tie stopt, omdat het tot
gevolg heeft dat andere 
activiteiten vanwege de 
geluidsoverlast gestaakt
moeten worden. De voor-
zitter ziet echter geen
andere mogelijkheden; al
helemaal niet omdat alle
alternatieven inmiddels
zijn onderzocht en afge-
vallen. Van Eck durft ook
niet vooruit te lopen op een
eventuele huisvesting van
de cultuurverenigingen in
de Bunker. In de brief wijst

hij erop dat die plannen
nog moeten worden goed-
gekeurd en dat de Bunker
dan ook nog moet worden
aangepast aan de eisen van
de cultuurverenigingen.
Bij het niet op tijd vinden
van een goede oefenruimte
komt het programma van
Auletes voor komend stu-
diejaar zwaar onder druk te
staan, zo waarschuwt Van
Eck. Het gaat dan om twee
concerten in de Blauwe
Zaal, een concert in het
Muziekcentrum Frits
Philips en een concertreis
naar Florence. 

Geen toezeggingen
TU/e-secretaris ir. Harry
Roumen laat weten dat
men op zoek is naar een 
oplossing, maar op dit
moment kan men nog
geen concrete toezeggin-
gen doen. Eind mei rondt
ing. Marten Dijkshoorn
van de Dienst Huisvesting
het rapport af over een
eventuele verhuizing van
de cultuurverenigingen
naar de Bunker. Volgens
hem levert het qua vier-
kante meters geen proble-
men op, maar is het de
vraag of het financieel
haalbaar is. “Als het
College van Bestuur
akkoord gaat met de plan-
nen, kunnen we na de 
zomervakantie aan de slag
en op zijn vroegst zouden
de verenigingen die er 
positief over gestemd zijn,
er begin 2007 in kunnen”,
aldus Dijkshoorn. Over de
kosten kan hij op dit
moment nog geen uit-
spraak doen./.
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Slaaf van de eleSlaaf van de ele

E-mail heeft een stevige
plaats veroverd in ons 
dagelijks werk. Sterker

nog: het is er niet meer
weg te denken. Slechts
weinigen gebruiken 
e-mail echter nog zoals

het oorspronkelijk
is bedoeld: als

elektronische
post.

Ontstaan in de jaren zestig in de
Verenigde Staten, waar gebruikers van
grote mainframecomputers elkaar kleine
elektronische berichtjes konden sturen,
vormt een e-mailprogramma als Outlook
nu voor veel werkenden de basis, die ook
fungeert als adressenboek en agenda. Voor
sommigen vervangt het zelfs bijna de 
telefoon. Bijna iedereen heeft daarom zijn
e-mailprogramma continu aanstaan, waar-
door elk nieuw berichtje dat binnenkomt
een signaal afgeeft. Als dit vervolgens
meteen wordt gelezen, kan dit erg afleiden
van de activiteit waarmee je net lekker 
geconcentreerd bezig was. Je zou Outlook

natuurlijk kunnen afsluiten, maar dat
doen we niet, omdat het bekijken van 
e-mail ook iets verslavends heeft.
Mensen zijn van nature nu eenmaal
nieuwsgierig. 
Volgens een onderzoek van computer-
beveiliger Symantec, eind vorig jaar,
onder werknemers van bedrijven in

Europa, besteedt meer dan de helft van de
werknemers dagelijks meer dan twee uur
aan het lezen en beantwoorden van 
e-mails. Driekwart vindt e-mail verslavend
en 21 procent geeft aan daadwerkelijk 
verslaafd te zijn. Het aantal e-mails van de
ondervraagden was het afgelopen jaar toe-
genomen met gemiddeld 47 procent. 
Ook aan de TU/e is nog altijd een toename

van het e-mailverkeer te zien. Een paar
maanden terug werden nog twee nieuwe
mailservers in gebruik genomen. Deze
moeten ervoor zorgen dat e-mails geen
vertragingen meer oplopen. Het totale
mailverkeer aan de TU/e wordt geschat op
honderdduizend e-mails per dag.

Timemanagement
Niet louter rozengeur en maneschijn dus,
die e-mail. Omdat gebruikers van Outlook
soms door de bomen het bos niet meer
zien, geeft het Centre for Mathematical
Applications and Software van de TU/e de
cursus MS Outlook 2003. Volgens docent
ir. Ruud van Vliet gaan veel gebruikers uit
zichzelf nog met e-mail om alsof het echte
post is. Ze schenken alle berichten relatief
veel aandacht. Van Vliet: “Terwijl je vaak al
aan de afzender of het subject kunt zien of
een e-mailtje ‘bras’ is. Dan kun je dat
bericht dus ook binnen een paar seconden
kwijt zijn”. Het komt allemaal neer op 
timemanagement, benadrukt hij. “Ik krijg
vaak klachten dat Outlook zo ingewikkeld
is, maar eigenlijk zou de gebruiker
moeten bepalen wat Outlook doet.”
Aan de cursus doen vooral secretaresses
mee. Zij zijn immers vaak de spin in het
web van bijvoorbeeld een capaciteitsgroep.
Maar ook studenten melden zich soms aan
om meer uit het omvangrijke mail-
programma te leren halen. In de cursus
van in totaal drie halve dagen wordt veel
geoefend met het mailprogramma.
Cursisten bootsen de werkelijkheid na
door elkaar mailtjes te sturen. Ook gaan ze
aan de slag met de meer geavanceerde
mail-handling zoals het instellen van
regels. Hiermee kan worden ingesteld 
dat Outlook bijvoorbeeld berichten met
het woord ‘notulen’ in de onderwerpregel 
automatisch in een apart mapje zet.
Het mailprogramma hoeft natuurlijk ook
niet altijd open te staan. Veel mensen laten
zich snel afleiden door elk binnenkomend
berichtje, dat zich meldt met een pop-up-
scherm, een alarmerend bliepje of een
treiterend klein envelopje rechtsonder in
beeld. Zelf heeft Van Vliet Outlook altijd
aanstaan. “Aan de hand van het onderwerp
schat ik in of ik snel moet reageren of dat
ik het kan laten wachten. Maar mensen die
snel afgeleid zijn, kunnen Outlook beter
helemaal uitzetten en op gezette tijden
hun e-mail checken.”
Eén ander groot
probleem met 
e-mail is spam.
Deze ongewenste
reclame-mails
kunnen voor een
deel ondervangen
worden door een
gratis software-
pakket, genaamd
SpamBayes (de nieuwste
versie ervan is gratis te
downloaden vanaf 
http://spambayes.
sourceforge.net/index.html).
Het programma werkt samen
met Outlook en is lerend, wat
wil zeggen dat het met het
gebruik ervan steeds beter gaat
filteren. Daarvoor moet de gebruiker
het hem wel vertellen als een bericht in
de inbox spam is of andersom, als een
goede e-mail abusievelijk in de vuilnis-
emmer is terechtgekomen. Op den duur
zorgt SpamBayes ervoor dat foute mails
linea recta in de folder junkmail verdwij-
nen.
Maar nog beter is spam te voorkomen.
Vul om te beginnen nooit je mailadres in
op een internetsite. En kan het een keer
niet anders, overweeg dan gratis een

nieuw e-mailadres aan te maken bij 
bijvoorbeeld Gmail of Yahoo. Helaas levert
ook dat je niet de absolute verlossing van
spam. “Veel mensen, onder wie ikzelf,
hebben voor hun werk hun e-mailadres op
een website staan. Vroeger of later kun je
dan spam verwachten”, aldus Van Vliet. 

Workshops
In het e-mailgedrag van
mensen is nog weinig
verbetering te bespeu-
ren. Dat zegt Robert
Venstra, directeur van
eCom-On, een
Nederlands bedrijfje
dat work-
shops geeft
over het
beter omgaan
met onder meer
e-mail.
“Ergens is dat
ook wel begrij-
pelijk, want er is
ook nooit verteld
hoe je eigenlijk moet
omgaan met elektro-
nische post. De
teneur was
altijd: ‘Als je
kunt typen, kun je ook
e-mailen’.” Niet terecht
dus. Volgens Venstra
snappen velen ook niet
dat e-mail eigenlijk een
asynchroon instrument is. Oorspronkelijk
was het niet raar dat het een dag duurde
voordat je antwoord kreeg op je verzonden
bericht. “Het heen en weer pingpongen
van berichtjes
kan nooit 
effectief
zijn.

E-mailterreur/
Illustraties/

Kijk eens om je heen. Ken je iem
níet de hele dag aan heeft

rechtsonder in beeld verschijn
zich niet bedwingen en schiete
het berichtje te lezen. Vaak nie
bezig was met een klusje. Maa

voor het beter om

Hoe gebruiken TU/e’ers
hun e-mail?

DDrrss..  DDaavviidd  EErrnnsstt,,  mmeeddeewweerrkkeerr  vvaann  SSttuuddiiuumm
GGeenneerraallee,,  iiss  eerrgg  bblliijj  mmeett  ddee  uuiittvviinnddiinngg  vvaann  ddee
eelleekkttrroonniisscchhee  ppoosstt..  ““IIkk  kkaann  bbiijjnnaa  wweerrkkeenn
wwaaaarr  iikk  wwiill,,  ooff  iikk  nnuu  iinn  eeeenn  AAppppllee--ssttoorree  iinn  NNeeww
YYoorrkk  zziitt  ooff  iinn  eeeenn  ccaafféé  kkaann  ffrreeee--rriiddeenn oopp  ddee
nniieett  bbeevveeiilliiggddee  ddrraaaaddlloozzee  vveerrbbiinnddiinngg  vvaann  eeeenn
aannddeerr..””  HHiijj  ggeeeefftt  zzeellffss  ddee  vvoooorrkkeeuurr  aaaann  ccoomm--
mmuunniicceerreenn  vviiaa  ddee  ee--mmaaiill  bboovveenn  ddee  tteelleeffoooonn..
““LLiivvee  lluulllleenn  hheeeefftt  nnaattuuuurrlliijjkk  mmiijjnn  aabbssoolluuttee
vvoooorrkkeeuurr,,  mmaaaarr  iikk  bbeenn  nniieett  zzoo’’nn  bbeelllleerr..  HHeett
kklliinnkktt  mmiisssscchhiieenn  rraaaarr,,  mmaaaarr  iikk  bbeenn  BBrraabbaannddeerr
eenn  iikk  vveerrmmooeedd  ddaatt  ddaatt  aacccceenntt  ttoocchh  aallttiijjdd  eeeenn
bbeeeettjjee  mmiinnddeerr  ggooeedd  oovveerrkkoommtt..””  HHiijj  mmeerrkktt  wweell
ddaatt  hhiijj  iinn  zziijjnn  ee--mmaaiillccoonnvveerrssaattiieess  jjuuiisstt  wweeeerr
wwaatt  ttee  ggeemmaakkkkeelliijjkk  ssllaanngg  ggeebbrruuiikktt..
SSlleecchhttss  eeeenn  ppaaaarr  kkeeeerr  ppeerr  ddaagg  zziijjnn  ee--mmaaiill
cchheecckkeenn,,  zziieett  EErrnnsstt  nniieett  zziitttteenn..  VVaannwweeggee  zziijjnn
wweerrkk  eenn  hheett  ffeeiitt  ddaatt  hhiijj  vveeeell  tthhuuiiss  wweerrkktt,,  
rreeaaggeeeerrtt  hhiijj  oopp  pprraakkttiisscchh  eellkk  mmaaiillttjjee..  ““MMiijjnn
iinnbbooxx  iiss  oopp  mmiijjnn  eeiiggeenn  kkwwaalliitteeiitteenn  nnaa  ddee
ggrroooottssttee  ttooooll iinn  mmiijjnn  wweerrkk..  IIkk  rruuiimm  wweeiinniigg  oopp
oommddaatt  mmiijjnn  aaddrreesssseenn  eenn  ccoorrrreessppoonnddeennttiiee
eerriinn  zziitttteenn..””  DDuuss  bbiinnnneennkkoommeennddee  mmaaiillttjjeess
lleeeess  jjee  mmeetteeeenn??  ““JJaa,,  iikk  bbeenn  ooookk  ggeewwoooonn  vveeeell
ttee  nniieeuuwwssggiieerriigg..  EEnn  iinnddeerrddaaaadd  sscchhuuiivveenn  ddee
ggrrootteerree  pprroojjeecctteenn  wwaaaarraaaann  iikk  oopp  eeeenn  ddaagg
wweerrkk,,  ddaann  wweell  eeeennss  wwaatt  oopp..””
NNiieett  ttee  sspprreekkeenn  iiss  EErrnnsstt  oovveerr  ddee  bbeeppeerrkkttee  
ccaappaacciitteeiitt  vvaann  ddee  iinnbbooxxeenn  aaaann  ddee  TTUU//ee..
BBeehhaallvvee  zziijjnn  TTUU//ee--mmaaiill  ggeebbrruuiikktt  hhiijj  ddaaaarroomm
ooookk  GGmmaaiill,,  hheett  ggrraattiiss  mmaaiillpprrooggrraammmmaa  vvaann
GGooooggllee  mmeett  eeeenn  ccaappaacciitteeiitt  vvaann  ttwweeeeëënnhhaallvvee

ggiiggaabbyyttee..  ““DDaatt  iiss  eeeenn  vveerrbbeetteerriinngg,,  wwaanntt  aallllee
bbiinnnneennkkoommeennddee  ee--mmaaiill  wwoorrddtt  aauuttoommaattiisscchh
ggeeoorrddeenndd  nnaaaarr  aaffzzeennddeerr..  JJee  hhooeefftt  zzeellff  
nnaauuwweelliijjkkss  mmeeeerr  ttee  sscchhuuiivveenn..””  

IIeemmaanndd  ddiiee  vvaannwweeggee  zziijjnn  ffuunnccttiiee  eerrgg  vveeeell  
ee--mmaaiillss  ttee  vveerrwweerrkkeenn  kkrriijjggtt,,  iiss  uunniivveerrssiitteeiittss--
sseeccrreettaarriiss  iirr..  HHaarrrryy  RRoouummeenn..  ZZiijjnn  sseeccrreettaa--
rreessssee  TTooooss  RRiikkmmaannss  sscchhaatt  hheett  aaaannttaall  oopp  zzoo’’nn
vviijjffttiigg  ppeerr  ddaagg..  ““HHaarrrryy  hhoouuddtt  zzeellff  zziijjnn  ee--mmaaiill
bbiijj..  HHiijj  kkiijjkktt  oovveerrddaagg  rreeggeellmmaattiigg  ddoooorr  wwaatt  eerr
bbiinnnneennkkoommtt,,  mmaaaarr  aalllleeeenn  ddee  uurrggeennttee  zzaakkeenn
hhaannddeelltt  hhiijj  mmeetteeeenn  aaff..  DDee  rreesstt  vvaann  ddee  mmaaiillss
ssppaaaarrtt  hhiijj  oopp  oomm  ddiiee  ’’ss  aavvoonnddss  ooff  iinn  hheett
wweeeekkeenndd  aaff  ttee  wweerrkkeenn..  OOvveerrddaagg  kkoosstt  ee--mmaaiill
hheemm  eeeenn  hhaallff  uuuurr,,  mmaaaarr  tthhuuiiss  iiss  hhiijj  eerr  ooookk  nnoogg
wweell  wwaatt  uuuurrttjjeess  zzooeett  mmeeee..””  DDaatt  ee--mmaaiill  eeeenn
bbeellaannggrriijjkk  mmeeddiiuumm  iiss  vvoooorr  RRoouummeenn,,  bblliijjkktt  uuiitt
hheett  ffeeiitt  ddaatt  hhiijj  eeeenn  zzooggeehheetteenn  BBllaacckkbbeerrrryy
hheeeefftt,,  wwaaaarrmmeeee  hhiijj  mmoobbiieell  zziijjnn  ee--mmaaiill
bbeekkiijjkktt..
HHooeewweell  RRiikkmmaannss  ooookk  iinnzzaaggee  hheeeefftt  iinn  ddee
mmaaiillbbooxx  vvaann  ddee  uunniivveerrssiitteeiittsssseeccrreettaarriiss,,
rreeggeelltt  ddeezzee  zziijjnn  ee--mmaaiillvveerrkkeeeerr  dduuss  zzeellff..  ““HHeett
lliijjkktt  oonnss  dduubbbbeell  wweerrkk  aallss  iikk  zziijjnn  ee--mmaaiillss  zzoouu
lleezzeenn,,  ddee  rreelleevvaannttee  vveerrvvoollggeennss  zzoouu  uuiitt--
pprriinntteenn  eenn  aaaann  hheemm  zzoouu  ggeevveenn””,,  aalldduuss
RRiikkmmaannss..  ““DDaatt  kkoosstt  ooookk  vveeeell  ppaappiieerr  eenn  ddaatt
wwaass  uuiitteeiinnddeelliijjkk  nniieett  ddee  bbeeddooeelliinngg  vvaann  
ee--mmaaiill..  AAllss  iieemmaanndd  eeeenn  aaffsspprraaaakk  wwiill  mmaakkeenn
mmeett  HHaarrrryy,,  ffoorrwwaarrdd  hhiijj  ddaatt  bbeerriicchhttjjee  nnaaaarr  mmiijj
eenn  rreeggeell  iikk  hheett  vveerrddeerr..””  
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ektronische postektronische post

Mensen zijn tegenwoordig soms bijna 
verontwaardigd als je niet binnen een uur
reageert op een e-mail. Ik heb mezelf daar
ook wel eens op betrapt. Onzin natuurlijk;
het is voldoende om je e-mail drie à vier
keer per dag te checken. Dan draai je de
zaken om en word je weer baas over je 
e-mail, in plaats van een slaaf ervan.” Elke
keer moet de inbox dan ook echt schoon
zijn. Berichten dienen te worden afgehan-
deld en waar dat niet mogelijk is in een

speciale map te worden geplaatst. Venstra:
“Die inbox moet leeg. Je gooit post die je
hebt geopend toch ook niet terug op de
mat?”.
De workshop van eCom-On tracht deel-
nemers in een dagdeel een spiegel voor te
houden. Met een beetje humor wordt aan-
getoond dat het e-mailgebruik van de 
cursisten meestal inefficiënt is. Venstra:
“Er is een mentaliteitsverandering nodig.
E-mail wordt té vaak fout gebruikt.
Mensen vertonen waanzinnig kopieer-
gedrag: zowat alle berichten worden 
ge-cc’d naar collega’s. Of er gaan kopieën
naar de baas om te laten zien hoe druk je
wel niet bezig bent geweest. Andere val-
kuil: gevoelige onderwerpen aansnijden
die je één op één niet zou aandurven. En
pas op met humor. Door cultuurverschil-
len kan dat helemaal verkeerd vallen”.
Verder komt in de cursus van eCom-On
aan de orde dat e-mail helemaal niet 
geschikt is om vertrouwelijke informatie
mee te versturen. Het elektronische 
berichtje gaat over het internet en wie
kwaad in de zin heeft, kan het er met wat
moeite vanaf halen om het te bekijken.
Venstra: “Vergelijk het met een briefkaart
over de post. Wat je daar niet op zou
zetten, zou je ook niet via de e-mail
moeten versturen”.
Wat spam betreft; die ziet Venstra niet

afnemen. Daarnaast wordt
phishing steeds populairder.
Dat is het hengelen naar 
vertrouwelijke gegevens van
mensen met behulp van 
nagemaakte kopieën van
echte en betrouwbare sites.
Waar spam vervelend en
soms hoogst irritant
kan zijn, is phishing
ronduit
crimineel./.

/Jim Heirbaut
/David Ernst
mand die zijn e-mailprogramma
t staan? Als het envelopje
nt, kunnen de meeste mensen
en ze meteen naar Outlook om
et erg effectief als je net lekker
ar inmiddels zijn er cursussen

mgaan met e-mail.

Tien tips om je e-mail-leven 
te beteren

!!WWeeeess  ssppeecciiffiieekk..  HHeett  ggeebbrruuiikk  vvaann  hheett
ssuubbjjeecctt  iiss  bbeellaannggrriijjkk..  ZZoorrgg  ddaatt  hheett  vveerrwwiijjsstt
nnaaaarr  ddee  iinnhhoouudd  vvaann  jjee  ee--mmaaiill..  AAllss  hheett  ttee
ccrryyppttiisscchh,,  ttee  aallggeemmeeeenn  ooff  ttee  vvaaaagg  iiss,,  bbeessttaaaatt
ddee  kkaannss  ddaatt  jjee  bbeerriicchhtt  ppaass  vveeeell  llaatteerr  ooff  
hheelleemmaaaall  nniieett  wwoorrddtt  ggeelleezzeenn..
!!GGeebbrruuiikk  ggeeeenn  ccoommppuutteerr--ssllaanngg ooff  ssmmss--
ttaaaall..  HHooee  hhiipp  ‘‘CC  UU  ll88eerr’’  eerr  ooookk  mmaagg  uuiittzziieenn,,  iinn
eeeenn  wweerrkkoommggeevviinngg  kkoommtt  hheett  vvoooorraall  kkiinnddeerr--
aacchhttiigg  oovveerr..  EEnn  vveerrggeeeett  nniieett  ddaatt  jjee  wweerrkktt  mmeett
mmeennsseenn  vvaann  vveerrsscchhiilllleennddee  ggeenneerraattiieess;;
oouuddeerree  ccoolllleeggaa’’ss  bbeeggrriijjppeenn  jjee  mmooddeerrnnee  
aaffkkoorrttiinnggeenn  mmiisssscchhiieenn  nniieett  eeeennss..
!!WWeeeess  bbeekknnoopptt..  HHeett  lleezzeenn  vvaann  ee--mmaaiillss
vvrreeeett  ttiijjdd,,  dduuss  ddooee  ddee  lleezzeerr  vvaann  jjee  eeppiisstteell  eeeenn
llooll  eenn  hhoouudd  hheett  kkeerrnnaacchhttiigg..  LLeezzeenn  vvaann  eeeenn
bbeeeellddsscchheerrmm  iiss  aall  zzoo  vveerrmmooeeiieenndd..  HHeett  iiss  nniieett
vvoooorr  nniieettss  ddaatt  mmeennsseenn  ggeeeenn  bbooeekkeenn  lleezzeenn
vvaann  ccoommppuutteerrsscchheerrmmeenn..
!!MMaaaakk  jjee  bbeerriicchhtteenn  ggooeedd  lleeeessbbaaaarr..
GGeebbrruuiikk  rreeggeellss  wwiitt  eenn  bbuulllleettss oomm  jjee  tteekksstt  oopp
ttee  ddeelleenn  iinn  hhaappkkllaarree  bbrrookkkkeenn..
!! IIss  jjee  bbeerriicchhtt  aaff??  LLeeeess  hheett  nnaa..  KKiijjkk,,  vvoooorrddaatt
jjee  jjee  bbeerriicchhtt  ddee  wwiijjddee  wweerreelldd  iinnssttuuuurrtt,,  hheett
nnoogg  eevveenn  ddoooorr::  ssttaaaatt  eerr  iieettss  llooggiisscchh,,  ggaaaatt  ddee
oonnttvvaannggeerr  hheett  bbeeggrriijjppeenn  ooff  oonnttbbrreekkeenn  eerr
mmiisssscchhiieenn  eesssseennttiiëëllee  ddeettaaiillss??
!!HHoouu  hheett  zzaakkeelliijjkk..  IInn  eeeenn  ggeesscchhrreevveenn
bbeerriicchhtt  oonnttbbrreekkeenn  ssuubbttiieellee  zzaakkeenn  aallss  
iinnttoonnaattiiee  eenn  lliicchhaaaammssttaaaall,,  dduuss  wwaatt  jjiijj  hhaadd
bbeeddooeelldd  aallss  ggrraappppiigg  ooff  ssaarrccaassttiisscchh,,  zzoouu  bbiijj

ddee  oonnttvvaannggeerr  wweell  eeeennss  kkuunnnneenn  oovveerrkkoommeenn
aallss  bbeelleeddiiggeenndd  ooff  ggrrooff..
!! JJee  bbeerriicchhtt  ggaaaatt  nnaaaarr  eeeenn  mmeennss  vvaann  vvlleeeess
eenn  bbllooeedd..  HHeett  iiss  ssoommss  vveerrlleeiiddeelliijjkk  oomm  eeeenn
wwaatt  hhaarrddeerree  ttoooonn  aaaann  ttee  ssllaaaann  iinn  eeeenn  ee--mmaaiill
ddaann  iinn  eeeenn  eecchhttee  ccoonnvveerrssaattiiee..  BBeeddeennkk  jjee
ddaann::  zzoouu  iikk  ddiitt  ooookk  zzoo  iinn  iieemmaannddss  ggeezziicchhtt
zzeeggggeenn??
!!WWiiee  sscchhrriijjfftt,,  ddiiee  bblliijjfftt..  DDaatt  ggeellddtt  ooookk  vvoooorr
ee--mmaaiill..  OOookk  aall  vveerrwwiijjddeerr  jjee  eeeenn  ggeesscchhrreevveenn
bbeerriicchhtt,,  kkooppiieeëënn  eerrvvaann  zzwweerrvveenn  rroonndd  oopp
bbaacckk--uuppsscchhiijjvveenn  ooff  iinn  mmaaiillbbooxxeenn  vvaann  
ggeeaaddrreesssseeeerrddeenn..  WWaatt  jjee  vvaannddaaaagg  hheebbtt  
ggeesscchhrreevveenn,,  kkaann  oopp  eeeenn  ddaagg  bbiijj  jjee  tteerruugg--
kkoommeenn..  SScchhrriijjff  dduuss  nnooooiitt  eeeenn  ee--mmaaiill  wwaannnneeeerr
jjee  kkwwaaaadd  bbeenntt..  KKooeell  eeeerrsstt  aaff  eenn  sscchhrriijjff  ddaann
ppaass  jjee  bbeerriicchhttjjee..
!!FFoorrwwaarrddeenn  ooff  nniieett  ffoorrwwaarrddeenn,,  ddaatt  iiss  ddee
vvrraaaagg..  SSttuuuurr  ggeeeenn  bbeerriicchhtteenn  ddoooorr  zzoonnddeerr  nnaa
ttee  ddeennkkeenn..  HHeett  kkaann  zzoowweell  bbiijj  ddee  oonnttvvaannggeerr
aallss  bbiijj  ddee  oooorrsspprroonnkkeelliijjkkee  ooppsstteelllleerr  ttoott  
iirrrriittaattiieess  lleeiiddeenn..
!!EEeenn  bbeelllleerr  iiss  ssnneelllleerr..  EEnn  vvaaaakk  ooookk  ddiirreecctteerr
eenn  ppeerrssoooonnlliijjkkeerr..  WWee  ee--mmaaiilleenn  vvaannddaaaagg  ddee
ddaagg  ssoommss  mmeennsseenn  ddiiee  iinn  ddeezzeellffddee  rruuiimmttee
zziitttteenn..  IIss  ddaatt  ddee  bbeeddooeelliinngg??  OOff  wwiilllleenn  wwee  ooookk
eecchhtt  eeeenn  bbaanndd  ooppbboouuwweenn  mmeett  oonnzzee  ccoollllee--
ggaa’’ss??  DDaaaarrbbiijj::  aallss  jjee  aalllleeeenn  nnoogg  mmaaaarr  mmaaiilltt
vvoooorr  eecchhtt  bbeellaannggrriijjkkee  zzaakkeenn,,  zzuulllleenn  jjee  
ee--mmaaiillss  ooookk  bbeetteerr  ggeelleezzeenn  wwoorrddeenn..
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Challenge your ambition at
mckinsey.nl/room207

Preparing a decisive board presentation 
to turn around a major telecom player. 



Universiteitsberichten /11
Cursor 18 mei 2006

Promoties
Ir. S.J.F. Erich verdedigt op woensdag 24
mei zijn proefschrift en stellingen tegen
de bedenkingen van een commissie. Dit
gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 4 van het
Auditorium. De titel van het proefschrift
luidt ‘NMR imaging of curing processes
in alkyd coatings’. Erich promoveert aan
de faculteit Technische Natuurkunde. De
promotoren zijn prof.dr.ir. K. Kopinga en
prof.dr. G. de With.

Ir. A.A.E. Stevens verdedigt op maandag
29 mei zijn proefschrift en stellingen
tegen de bedenkingen van een commis-
sie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 5
van het Auditorium. De titel van het
proefschrift luidt ‘Shining a light on sili-
con etching’. Stevens promoveert aan de
faculteit Technische Natuurkunde. De
promotoren zijn prof.dr. H.C.W.
Beijerinck en prof.dr.ir. M.C.M. van de
Sanden.

Ir. G.B.W.L. Ligthart verdedigt op dins-
dag 30 mei zijn proefschrift en stellingen
tegen de bedenkingen van een commis-
sie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 4
van het Auditorium. De titel van het
proefschrift luidt ‘Complementary
Quadruple Hydrogen Bonding’. Ligthart
promoveert aan de faculteit Scheikun-
dige Technologie. De promotor is prof.dr.
E.W. Meijer.

R. Minero verdedigt op donderdag 1 juni
zijn proefschrift en stellingen tegen de
bedenkingen van een commissie. Dit
gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 5 van het
Auditorium. De titel van het proefschrift
luidt ‘Local Defect Correction for Time-
Dependent Problems’. Minero promo-

veert aan de faculteit Wiskunde &
Informatica. De promotor is prof.dr.
R.M.M. Mattheij.

Drs. W.J.M. Mulder verdedigt op donder-
dag 1 juni zijn proefschrift en stellingen
tegen de bedenkingen van een commis-
sie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 4
van het Auditorium. De titel van het
proefschrift luidt ‘Lipid-based nanoparti-
cles for magnetic resonance molecular
imaging - Design, Characterization, and
application’. Mulder promoveert aan de
faculteit Biomedische Technologie. De
promotoren zijn prof.dr. K. Nicolay en
prof.dr. A.W. Griffioen.

Afscheid
Na 37 jaar werkzaam te zijn geweest aan
de TU/e-faculteit Scheikundige
Technologie neemt ir. H.W. Piepers op
donderdag 1 juni afscheid van ons. Graag
nodigen wij u uit om ter gelegenheid van
dit afscheid samen met hem een hapje
en drankje te nuttigen. U bent van harte
welkom vanaf 15.30 uur in de Pantry van
het gebouw Helix.

Bouwkunde
Symposium
‘Waarde door partnerselectie’ is de titel
van het Value Development in Construc-
tion Management (VDCM)-symposium
2006 op donderdag 8 juni.
In een steeds complexere bouwwereld
zijn er nauwelijks bedrijven die alle
benodigde competenties bezitten om een
bouwproject succesvol af te ronden. Dit
betekent dat men gebruik zal moeten
maken van de kennis en kunde van
externe partijen en dat deze partijen in
het proces betrokken moeten worden.

In de markt zijn vele partijen te vinden,
maar welke partij is de beste? Het derde
symposium in de VDCM-reeks sluit aan
bij deze vraag en behandelt verschillende
facetten die aan bod komen bij het selec-
teren en wegen van de beste partner. 
De organisatie van het symposium is in
handen van docenten van de master-
opleiding Construction Management and
Engineering in samenwerking met 
studievereniging ‘of CoUrsE’ en NS
Project Consult. Het symposium vindt
plaats in de Blauwe Zaal van het
Auditorium. Zie voor meer informatie en
aanmelding www.symposiumcme.com.

GEWIS
Open studentenfeest
’t Lempke op Stratumseind is op woens-
dag 24 mei het toneel voor het open 
studentenfeest van de EersteJaars-
Commissie van studievereniging GEWIS
(Wiskunde & Informatica). Het feest, dat
gehuld is in Oosterse sferen, begint om
20.30 uur; de entree is gratis, bier kost
een euro.

CTT
Proficiency test in English
The next RE-TEST will take place on
June 16. You can register via the
Studyweb (OT650). Registration will
close on June 6. Contact CTT office, De
Hal 1.39, for additional information.

Eindhovense 
Studenten Kerk
Enneagramweekend
Het enneagram staat voor het begrijpen

van negen persoonlijkheidstypen en hun
varianten. Het helpt je om je eigen per-
soonlijkheid beter te kennen en zicht te
krijgen op vragen als ‘wie ben ik, wat
drijft mij, wat maakt me onvrij en wat
geeft me perspectief?’. Uitgangspunt is:
ieder mens is uniek, maar ieder ‘huist’
ook in een type. Elk type heeft een eigen
drijfveer en een eigen manier om zich-
zelf en de wereld waar te nemen. Dit ont-
dekken is de eerste stap tot zelfkennis en
groei. 
De training bestaat uit kennismaking
met de methode, je eigen type vinden en
de daarin verscholen kwaliteiten en
dwangmatigheden. Weekend van vrijdag
16 juni vanaf 18.00 uur tot zaterdag 17
juni 17.00 uur op het kasteel te Gemert.
Begeleiding: Elisabeth Fricker, Martin
van Moorsel en Arnoud Rigter.
Deelname kost 20 euro voor studenten
en 45 euro voor niet-studenten.
Aanmelden kan tot eind mei via
esk@tue.nl of tel. 040-2472627.

Student-assistent gezocht
De ESK is op zoek naar een nieuwe stu-
dent-assistent. Hij of zij zou dan nog dit
voorjaar kunnen kennismaken met de
pastores en kunnen bijdragen aan het
programma voor het komend najaar. Op
dit moment is Rinske de Waard onze
student-assistent. Voor vragen omtrent
wat het student-assistentschap bij de
ESK inhoudt, is ze bereikbaar via
r.j.d.waard@student.tue.nl. 

AMiCUS-groep
Seminar
‘The origin of universe. Voorbedacht of
toeval?’ Dit is het onderwerp van twee
lezingen die de AMiCUS-studenten-
groep Eindhoven op maandag 29 en
dinsdag 30 mei houdt aan TU/e. Spreker
is prof. Mart de Groot, voormalig direc-

teur van Sterrenwacht Armagh in Noord-
Ierland. Meer weten? Dan moet je ook
komen. De lezingen hebben plaats in
collegezaal 2 van het Auditorium van
19.30 tot 21.00 uur. De toegang is gratis.

Technicus (V34.261), Evenwicht en
Transport in Plasma’s, faculteit
Technische Natuurkunde (1.0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 7 cao Nederlandse universiteiten
bijlage 1 (1879 t/m 2539 euro).

Post Doc ‘Study of competitive transport
through inorganic micro-porous mem-
brane’ (V37.567), Process Development,
department of Chemical Engineering
and Chemistry (1.0 fte). Tijdelijk dienst-
verband, salaris maximaal schaal 10 cao
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(2252 t/m 3554 euro).

PhD ‘Biomass torrefaction for the 
production of biofuels from wastes’
(V37.568), the Environmental Technology
Group, department of Chemical
Engineering and Chemistry (1.0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 27 cao Nederlandse universiteiten
bijlage 1 promovendus (1933 t/m 2472
euro).

Voor meer informatie ga naar:
http://vacatures.tue.nl.

Mensen

Faculteiten

Studentenleven

Diversen

Vacatures

UUnniivveerrssiitteeiittssbbeerriicchhtteenn  mmooggeenn
mmaaxxiimmaaaall  115500  wwoooorrddeenn  llaanngg  zziijjnn  eenn
mmooeetteenn  oopp  ddee  wwooeennssddaagg  éééénn  wweeeekk

vvoooorr  ppllaaaattssiinngg  bbiinnnneenn  zziijjnn..  ZZee
kkuunnnneenn  wwoorrddeenn  ggeemmaaiilldd  nnaaaarr  

uunniivveerrssiitteeiittssbbeerriicchhtteenn@@ttuuee..nnll..  

Come and join the TU Delft Master's lunches: every 2nd Thursday of the month. Information about all our Master's programmes. Dates: 8 June • 13 July • 10 August • 14 September • 12 October • 9 November • 14 December

www.masteryourfuture.nl

Geomatics is the science and technology of three-dimensional measurement, 
mapping, visualisation and navigation. Using techniques such as remote sensing,
laser scanning and GPS, the geomatician creates geo-information and renders it
applicable for use. Geo-information is a vital tool in managing natural disasters, 
controlling large infrastructure projects, traffic management and many other areas.

Get to grips with one of the most fascinating subjects there is - the Earth
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Jongleurs gezocht
Control Engineer Precision Instruments (IMC1)     Process Control Engineer (IMC2)     Flow and Structural Dynamics Engineer (IMC3) 

Business Unit Industrial Modeling and Control 
Je komt een Business Unit versterken die werkt 

aan uitdagende problemen voor de internationale 

proces- en hightech industrie. De projecten die wij 

uitvoeren, kenmerken zich veelal door een multidis-

ciplinair karakter. Onze kracht is gebaseerd op de 

combinatie van fysische modelvorming, experimen-

tele validatie en systeemrealisatie.

Jouw profiel
• ambitieuze academicus

• sterke communicator en teamworker

• gedreven, enthousiast en resultaatgericht

• ondernemend met een klantgerichte instelling

• 0 - 3 jaar werkervaring

Meer informatie?
Spreekt deze fascinatie van TNO je aan en wil je sol-

liciteren? Mail je korte motivatie en cv naar Wilma 

Hanskamp, recruiter afdeling HRD. E-mailadres: 

instroom-ient@tno.nl, o.v.v. IMC1, IMC2 of IMC3.

Wil je meer informatie over de inhoud van 

deze functie, neem dan contact op met Machteld 

de Kroon voor IMC1 (machteld.dekroon@tno.nl), 

Peter-Paul van ’t Veen voor IMC2 

(peter_paul.vantveen@tno.nl) of Richard Braal 

voor IMC3 (richard.braal@tno.nl).

Nieuwe producten, nieuwe materialen, sneller ontwerpen en ontwikkelen en efficiënter produceren zijn voor de internationale proces- en maakindustrie belangrijke 

voorwaarden om concurrerend te blijven produceren. Het kerngebied TNO Industrie en Techniek heeft op dit terrein veel kennis en ervaring in huis: van 

materiaaltechnologie tot procesinnovatie, van productontwikkeling tot procesmodellering, van nieuwe voertuig- en transportsystemen tot optische instrumentatie.

standplaats Delft, Eindhoven of Apeldoorn

Betaald ontdekken
wat je leuk vindt?

Breijer Bouw en Installatie biedt je de mogelijkheid om in de keuken te kijken van

een veelzijdig bedrijf en aansluitend een traineeship aan te gaan.

Heb je je diploma of studeer je binnenkort af op een HBO in de richtingen

Bouwkunde, Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek of Bedrijfskunde,

kijk dan op: www. breijer.nl
voor meer informatie over onze masterclass.

VEELZIJDIGHEID DAADKRACHT MEESTERSCHAP

cursor-breijer 060428.indd    1 15-05-2006    11:36:06

Zoek je een universitaire master? 
Wil je naar een voorlichtingsdag? 
www.universitairemasters.nl

D E  E N I G E  O F F I C I Ë L E  M A S T E R S I T E , V E R Z O R G D  D O O R  
DE  VEERT IEN  NEDERLANDSE  UN IVERS ITE I TEN

Word nu lid van Unicef
Bel 0800 1133

Help mee 
in de strijd tegen 
kindersterfte
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In short
No Cursor 
next week
In connection with
Ascension Day there will
be no Cursor next week,
on Thursday 25 May. The
next Cursor will appear on
Thursday 1 June. 

TU/e lucky
twice in NWO
subsidies round
The TU/e will receive two
subsidies from the NWO
program for medium-
sized investments in
chemical science. The uni-
versity will get 337,000
euros, to be spent on 
research equipment. The
group of prof.dr. Bert
Meijer will receive
207,000 euros, which
sum is to be supple-
mented by the TU/e by
69,400 euros. The total
amount will be used for a
new facility to study the
mechanisms of aggre-
gation of both synthetic
and natural molecules,
using spectroscopic tech-
niques. An amount of
120,000 euro will go to
the group of prof.dr.ir.
Jaap Schouten, supple-
mented by 106,000 euros
of the university itself.
This money will be used to
improve the equipment
for the analysis of petrol
production.

Folk dance 
festival
On Friday 26 May Mosaic
will organize a folk dance
festival featuring profes-
sional folk dance groups
from eight different
countries: Turkey,
Morocco, China, India,
Indonesia, Uzbekistan,
Syria and North-Korea.
There will also be a chance
to sample food from some
of these countries. Tickets
are five euros. Location:
TeMa-veld, TU/e. Time: 2
till 6 p.m. For more infor-
mation and registration:
http://mosaic.stud.tue.nl/
folkdance.

Second Relax &
Meet chair
The recently positioned
chair ‘Relax & Meet’ at De
Zwarte Doos is getting
company. The TU/e has
decided to place a second
copy of the chair, because
its design is based on the
idea that several copies
will be placed together so
that people can meet.
Student of Architecture,
Building and Planning
Alexander Suma, who has
designed this artistic
object, hopes that the
second chair will be there
before 4 July, the Super
TU/esday of Architecture,
Building and Planning.

The English Page is
written by Elke van Cassel.
She can be reached at 
engcursor@tue.nl.

‘Mobstacles’ faze non-EU students
With its restrictive and compli-
cated procedures, steep fees and
slow processing the Immigration
and Naturalization Bureau (IND)
is making life very difficult for
non-EU students. What ‘mob-
stacles’ -mobility obstacles- do
students face when applying for
a residence or work permit in the
Netherlands?

Even though the IND has an acce-
lerated procedure for students, the
organization’s enormous backlog
frequently causes processing
delays. It can take up to six months
to get a residence permit. Before
coming to the Netherlands non-EU
students have to apply for an au-
thorisation for temporary stay
(MVV), a visa that allows them to
stay in the Netherlands up to three
months. Once they arrive they
apply for a temporary residence
permit, which is valid up to one
year. “Last year I had to wait for my
residence permit for half a year”,
says Yi Zhang, a master student in
Chemical Engineering. “One of
my friends even had to wait for it
for seven months, so when he got
it, it had already expired. What a
stupid thing.”
Without a residence permit
students are not allowed to travel
outside the Netherlands. They
cannot take a trip or visit their 
families. Dr. Karen Ali, head of the
Education and Student Service
Center (STU) and the Interna-
tional Relations Office (IO), notes:
“Currently the residence permit is
valid for one year. Why don’t they
make it valid for the entire time of
your studies? That would make
much more sense and it would also
solve the problem of people not
being able to leave the country”.
STU aids students wherever
possible. “We set strict deadlines to
allow enough time for the appli-
cations and we make sure students
know about them”, says Ali. “We
explain everything about the appli-
cation procedure during the intro-
duction, which is compulsory for
all international students, and we
urge students to come and see us if
there are any complications. If
there are problems we mediate. We
call and write to the IND. So far we
have always managed to fix any
problem that has come along.”
STU also helps students by trans-
lating IND correspondence, which
is consistently in Dutch.

Deportation
Sunil Srinivasan, a master student
in Chemical Engineering, had a
great scare when he got a letter
from the IND saying that he would
be deported to India because his
application was incomplete.
“Apparently the official at the town
hall forgot to take photocopies of
my visa. The IND sent me a letter

about the missing copies, but it
was in Dutch and I didn’t realize
that it was important. When my
friends received their residence
permits after four months and I
didn’t, I realized that something
was wrong. I sent in the copies, but
I still received a letter threatening
deportation. I went to one of my
professors and to STU and they
called the IND and everything was
sorted out.” Srinivasan was
surprised by the red tape he en-
countered: “I would have expected
this in India, but not in the
Netherlands”.
Students also complain about the
IND’s steep fees. While students
from EU countries pay only 30
euros for an ID card, non-EU
students have to pay 250 euros for
the MVV, 188 euros for the tem-
porary residence permit and
another 52 euros for each exten-
sion.
Ali notes that at the international
education fairs the TU/e visits
students always have lots of
questions about the immigration
regulations. “They are very focused
on that and when they hear about
the complicated procedures they
become doubtful.” Internationa-
lization policy advisor drs.
Leonique Vis adds: “Because of the
lengthy IND procedures they have

to decide whether they want to
come to the Netherlands at a very
early stage. That is a limitation”.

Work permit
Students who want to stay in the
Netherlands to gain some work 
experience after completing their
studies encounter an entirely 
different set of problems. In recent
years the Netherlands has intro-
duced a new selective immigration
policy. “I have been applying for
jobs ever since I started my
master’s thesis”, says a student in
the Computer Science and
Engineering program, “but I have
had no luck so far. Everything goes
well until they find out about my
immigration status. The problem
is that the employer has to apply for
the work permit. The procedure
takes five to twelve weeks and he
has to show that you are the best
candidate for the job, better than
any Dutch or EU candidates. Most
employers don’t want to go
through such a lengthy proce-
dure”.
A recent TU/e graduate had a
similar experience: “It is impossi-
ble, or almost impossible, to obtain
a work permit here unless you’re
going for the university or a very
big international company like
Philips. I lost a number of really

great job opportunities because the
companies could not arrange for a
work permit. One of the HR ma-
nagers actually asked me: ‘Why
don’t you just get married to a
Dutch guy?’. I found it humi-
liating, really. Another consultant
from a head hunting agency said:
‘There are so many people on the
market with their papers in order,
why should I waste my time on
you?’”.
In 2004 the government intro-
duced a special regulation for
knowledge migrants, which is
supposed to attract highly
educated immigrants from outside
the EU. In order to qualify for the
accelerated IND procedure,
however, you have to make at least
33,000 euros a year. For recent gra-
duates, this is an unrealistic salary.
An average starter salary in a
technical or ICT profession is
26,000.
The IND recently announced that
it has eliminated most of its
backlog. Hopefully, this means
that the processing delays will soon
be a thing of the past. It seems
likely, however, that the negative
experiences of many non-EU
students will continue to haunt
Dutch higher education for years
to come./.
Illustration: Jeannette Bos

Guarantee for international students
IInn  aa  ccooddee  ooff  ccoonndduucctt  wwhhiicchh  bbeeccaammee  ooppeerraattiioonnaall  11  MMaayy,,  tthhee  DDuuttcchh  iinnssttiittuuttiioonnss
ooff  hhiigghheerr  eedduuccaattiioonn  aanndd  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  hhaavvee  eessttaabblliisshheedd  aa  nnuummbbeerr  ooff
ggrroouunndd  rruulleess  ffoorr  rreeccrruuiittiinngg,,  sseelleeccttiinngg  aanndd  ccoouunnsseelliinngg  ssttuuddeennttss  ffrroomm  nnoonn--EEUU
ccoouunnttrriieess..  BBeeccaauussee  iitt  ooffffeerrss  cceerrttaaiinn  gguuaarraanntteeeess,,  tthhee  IINNDD  hhaass  pprroommiisseedd  ttoo
ssppeeeedd  uupp  aanndd  ssiimmpplliiffyy  tthhee  iimmmmiiggrraattiioonn  pprroocceedduurree  ffoorr  iinnssttiittuuttiioonnss  tthhaatt  ssiiggnn
tthhiiss  ccooddee  ooff  ccoonndduucctt..
AAlltthhoouugghh  ssttuuddeennttss  wwiillll  ssttiillll  hhaavvee  ttoo  uunnddeerrggoo  aann  iinnddiivviidduuaall  cchheecckk,,  tthhee  IINNDD  wwiillll
nnoo  lloonnggeerr  mmaakkee  sseeppaarraattee  iinnqquuiirriieess  aabboouutt  tthhee  hhoosstt  iinnssttiittuuttiioonnss..  DDrr..  KKaarreenn  AAllii,,
hheeaadd  ooff  tthhee  EEdduuccaattiioonn  aanndd  SSttuuddeenntt  SSeerrvviiccee  CCeenntteerr  ((SSTTUU))  aanndd  tthhee  IInntteerrnnaattiioonnaall
RReellaattiioonnss  OOffffiiccee  ((IIOO)),,  nnootteess  tthhaatt  tthhee  ccooddee  ooff  ccoonndduucctt  wwiillll  nnoott  ssoollvvee  tthhee
eexxiissttiinngg  bbuurreeaauuccrraattiicc  pprroobblleemmss::  ““OOnnee  ooff  tthhee  pprroobblleemmss  iiss  tthhaatt  tthhee  IINNDD  pprroo--
cceedduurreess  aarree  nnoott  aattttuunneedd  ttoo  tthhee  aaccaaddeemmiicc  yyeeaarr..  IInn  oorrddeerr  ffoorr  aa  ssttuuddeenntt  ttoo  bbee

aabbllee  ttoo  aappppllyy  ffoorr  aann  eexxtteennssiioonn  wwee  hhaavvee  ttoo  rreeppoorrtt  oonn  hhiiss  ssttuuddyy  pprrooggrreessss  iinn
MMaayy,,  wwhhiicchh  iiss  vveerryy  eeaarrllyy  iinn  tthhee  aaccaaddeemmiicc  yyeeaarr..  TThhee  IINNDD  pprroommiisseess  ttoo  ddeeaall  wwiitthh
tthhee  aapppplliiccaattiioonn  pprroocceedduurreess  aass  qquuiicckkllyy  aass  ppoossssiibbllee,,  bbuutt  tthheeyy  hhaavvee  nnoott
pprroommiisseedd  ttoo  aaddjjuusstt  tthhee  pprroocceedduurreess..  AAnndd  iiff  yyoouu  ddoonn’’tt  ssiiggnn  tthhee  ccooddee  ooff  ccoonndduucctt,,
yyoouu  wwoonn’’tt  bbee  aalllloowweedd  ttoo  rreeccrruuiitt  ssttuuddeennttss  ffrroomm  oouuttssiiddee  tthhee  EEUU  aatt  aallll””..
BByy  ssiiggnniinngg  tthhee  ccooddee  iinnssttiittuuttiioonnss  gguuaarraanntteeee  ttoo  pprroovviiddee  iinntteerrnnaattiioonnaall  ssttuuddeennttss
wwiitthh  aaccccuurraattee  iinnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  pprrooggrraammss  tthheeyy  ooffffeerr..  IIff  tthheeyy  ooffffeerr
ccoouurrsseess  iinn  EEnngglliisshh,,  ffoorr  eexxaammppllee,,  iinnssttrruuccttoorrss  sshhoouulldd  bbee  pprrooffiicciieenntt  iinn  tthhee
llaanngguuaaggee..  AAllii  nnootteess  tthhaatt  tthhee  TTUU//ee  aallrreeaaddyy  mmeeeettss  tthhee  ccooddee’’ss  rreeqquuiirreemmeennttss  aanndd
wwaass  tthhee  ffiirrsstt  uunniivveerrssiittyy  ttoo  ssiiggnn  iitt::  ““TThhee  ffaacctt  tthhaatt  wwiitthh  tthhiiss  ccooddee  ooff  ccoonndduucctt  aallll
iinnssttiittuuttiioonnss  ccoommmmiitt  tthheemmsseellvveess  ttoo  cceerrttaaiinn  ggrroouunndd  rruulleess  wwiillll  bbeenneeffiitt  
rreeccrruuiittmmeenntt  aanndd  iimmpprroovvee  tthhee  iimmaaggee  ooff  DDuuttcchh  hhiigghheerr  eedduuccaattiioonn  aabbrrooaadd””..
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De machine als virtuele coach  

Het is zo’n onderzoeksgebied waarvoor pas
recent de piketpaaltjes zijn geslagen die het
afbakenen. Eind 2002 kwam Stanford-
wetenschapper BJ Fogg met het standaard-
werk: ‘Persuasive Technology: Using
Computers to Change What We Think and
Do’. Persuasive technology is kort samen-
gevat technologie met als doel het gedrag
en/of de houding van mensen te ver-
anderen. 
Een reden voor de korte geschiedenis van
het vak is het multidisciplinaire karakter;
kennis van psychologie, techniek en design
is noodzakelijk om tot resultaten te komen,
en die disciplines hebben elkaar lange tijd
niet kunnen vinden. Zo moeten de onder-
zoekers weten wat nodig is om mensen uit
hun gedragspatronen te halen. Dat is een
onderwerp waarmee de psychologie zich al

decennialang bezighoudt en waarvoor geen
handzame, universele methode geformu-
leerd kan worden. Daarnaast moet 
persuasive technology de technieken 
ontwikkelen waarmee gegevens uit de 
omgeving kunnen worden opgepikt en
geïnterpreteerd. Daarmee moeten ver-
volgens, op de gewenste tijd en de 
gewenste plaats, de boodschappen worden
gegeven die iemand motiveren tot een
gewenst gedrag dat zonder de techniek niet
zou zijn vertoond. Die communicatie kan
bijvoorbeeld met geschreven en gesproken
tekst, met beelden, met een stripfiguurtje
of mens op een beeldscherm, maar ook
met minder expliciete signalen zoals een
geluid, trilling of kleur. De belangrijkste
voorwaarde is dat het door de ontvanger
wordt geaccepteerd.

Persuasive technology/Chriz van de Graaf
Wel de wil om regelmatig een uur te hardlopen, maar niet de 
discipline om het daadwerkelijk te dóen. Onmiskenbaar de

wens om minder te eten en af te vallen, maar niet de daadkracht
om ook echt dag in dag uit de trek te trotseren. Het zijn 

misschien wel de meest slepende gevechten die een mens met
zichzelf kan voeren. Wanneer de eerste schaamte is

overwonnen, wordt vaak de hulp van een partner of vriend 
ingeroepen. Een volgende stap is een lotgenotengezelschap of

een persoonlijke coach. Die laatste boekt vaak goede 
resultaten, maar kost ook een aardige duit. De voor de hand

liggende oplossing: een elektronische coach, overal en altijd tot
uw beschikking. En daar wordt door wetenschappers aan

gewerkt. De belangrijkste uitdaging: mensen verleiden tot een
gedragsverandering, zonder aversie op te wekken.

Kijken naar het voortschrijdende front in opdrogende verf
Nothing is as dull as watching paint
dry. Dit Engelse gezegde is de eerste
regel in het proefschrift van ir. Bart
Erich (28). Een knipoog, want het is
precies wat de promovendus de afge-
lopen vier jaar deed: bekijken wat er
nou precies in verf gebeurt wanneer die
uithardt. Erich bouwde daarvoor een
NMR-scanner om, naar eigen ontwerp.
En hij verfde een heleboel glasplaatjes.

Verf is bijna net zo oud als de menselijke
beschaving. De oudste muurschilderin-
gen zijn zo’n dertigduizend jaar oud en
sindsdien heeft de mens de verfkwast niet
meer losgelaten. Wereldwijd gaat er jaar-
lijks vijftig miljard euro om in de verf- en
coatingindustrie. En toch is er van alles
nog onbekend wat verf betreft, weet Bart
Erich, aio bij de groep Transport in
Permeabele Media van de faculteit
Technische Natuurkunde. “Verven zijn
heel complex. De chemische reacties die
bijvoorbeeld in alkydverf plaatsvinden,
zijn tot heden niet volledig begrepen.” 
Erich ging daarom aan de slag met een
techniek die nog niet eerder gebruikt is
voor het bestuderen van drogende verf:
Nuclear Magnetic Resonance (NMR).

Daarvoor moest hij wel een MRI-scanner
-MRI staat voor Magnetic Resonance
Imaging, red.- totaal verbouwen. Met als
hoofddoel: de resolutie opschroeven naar
vijf micrometer. Dit zodat hij op elke
diepte in het slechts honderd micrometer
dikke verflaagje kon bekijken hoe het
staat met het uithardingsproces.
Het NMR-apparaat bekijkt de status van
het droogproces door te meten hoe
‘mobiel’ de in de verf aanwezige water-
stofkernen zijn. Die kernen krijgen door
het sterk magnetische veld in de NMR-
opstelling een soort tollende beweging.
Door er vervolgens radiogolven op af te
sturen, raakt die tolbeweging uit het lood
geslagen en zenden de kernen een
signaal uit. Is de verf nog nat, dan duurt
het wel even voordat de tolbeweging terug
in het gelid is en het bijbehorende signaal
uitdooft. Is de verf hard, dan herstelt de
oorspronkelijke draaiende beweging zich
daarentegen razendsnel en is het signaal
dus ook vrijwel meteen verdwenen. En
precies dat verdwijnen van het signaal
kan Erich met zijn apparaat meten.
Anderhalf jaar duurde het voordat de
NMR-opstelling gebruiksklaar was. In die
tijd had de 28-jarige onderzoeker inmid-

dels ook een kwestie uitgekozen waar het
nieuwe instrument zijn waarde kon 
bewijzen: de zoektocht naar een nieuwe
katalysator voor alkydverf. Kobalt wordt
daarin nu meestal gebruikt als kataly-
sator, maar die stof is hoogstwaarschijn-
lijk kankerverwekkend. Erich bekeek of
mangaan een goede vervanger voor kobalt
zou kunnen zijn. Met zijn nieuwe meet-
inrichting stelde de onderzoeker vast dat
alkydverf op een heel andere manier
uithardt als mangaan de plaats inneemt
van kobalt. Met kobalt vindt de uit-
harding, een polymerisatieproces waar-
voor zuurstof nodig is, alleen plaats aan
een front, dat langzaam door de verflaag
heen trekt. Boven het front is alles uit-
gehard, eronder nog helemaal niks. 
De verklaring: zuurstof komt niet door
het front heen, maar wordt aan dat front
juist helemaal opgebruikt in de polymeri-
satiereactie. Bij mangaan daarentegen
komt de zuurstof wel overal in de verf,
waardoor die op alle dieptes tegelijk
uithardt. Waarmee nog niet gezegd is dat
mangaan ook een sterkere verflaag 
oplevert; het aspect ‘hardheid’ heeft Erich
niet onderzocht.
Mooie inzichten. Je zou bijna vergeten dat

er een hele hoop handwerk bij komt
kijken. Zoals het zo egaal mogelijk 
beschilderen van een eindeloze reeks 
flinterdunne glasplaatjes en die vervol-
gens netjes neerleggen in de meetopstel-
ling. “Veel gepruts”, lacht Erich achteraf,
die in het begin menig glasplaatje brak of
druipnat in de meetopstelling liet vallen. 

Steun
Ondanks de nieuwe inzichten en de 
mogelijkheden van zijn nieuwe NMR-
apparaat verwacht Erich dat het nog wel
even duurt voordat een dergelijk apparaat
standaard is in verflaboratoria. Enerzijds
omdat het simpelweg nog te duur is, 
anderzijds omdat de techniek nog niet
uitgekristalliseerd is. Maar de interesse
van de verfindustrie is wel gewekt door
zijn werk. Deed Erich zijn werk nog met
financiële steun van de TU/e en TNO, de
volgende aio die aan de slag gaat met het
verfonderzoek doet dit met subsidie van
het bedrijf Akzo Nobel en TNO./.
Bart Erich verdedigt woensdag 24 mei zijn 
dissertatie, vanaf 16.00 uur, in het Auditorium.

OOpp  ddoonnddeerrddaagg  1188  eenn  vvrriijjddaagg  1199  mmeeii  vviinnddtt
aaaann  ddee  TTUU//ee  eeeenn  ccoonnffeerreennttiiee  oovveerr  ddee  
vveerrlleeiiddeennddee  tteecchhnnoollooggiiee  ppllaaaattss..  IInniittiiaattiieeff--
nneemmeerrss  zziijjnn  ddrr..  WWiijjnnaanndd  IIJJsssseellsstteeiijjnn  eenn  ddrr..iirr..
YYvvoonnnnee  ddee  KKoorrtt  vvaann  ddee  ggrrooeepp  MMeennss  TTeecchhnniieekk
IInntteerraaccttiiee  vvaann  ddee  ffaaccuulltteeiitt  TTeecchhnnoollooggiiee
MMaannaaggeemmeenntt,,  ddiiee  ssaammeenn  mmeett  pprrooff..ddrr..  CCeeeess

MMiiddddeenn  vvaann  ddiieezzeellffddee  ggrrooeepp  eenn  pprrooff..ddrr..iirr..
BBeerrrryy  EEggggeenn  eenn  ddrr..  EElliissee  vvaann  ddeenn  HHoovveenn  vvaann
ddee  ffaaccuulltteeiitt  IInndduussttrriiaall  DDeessiiggnn  ddiitt  eevveenneemmeenntt
oorrggaanniisseerreenn..  VVoooorrhheeeenn  kkwwaammeenn  tteecchhnnoo--
llooggeenn,,  ppssyycchhoollooggeenn  eenn  ddeessiiggnneerrss  llooss  vvaann
eellkkaaaarr  ssaammeenn  oopp  ccoonnffeerreennttiieess  oomm  ddee  ssttaanndd
vvaann  zzaakkeenn  bbiinnnneenn  hhuunn  vvaakkggeebbiieedd  ttee  bbeesspprree--

kkeenn..  DDeezzee  ccoonnffeerreennttiiee  iiss  ddee  eeeerrssttee  ddiiee  aallllee
ddiisscciipplliinneess  rroonnddoomm  ddiitt  oonnddeerrwweerrpp  bbiijjeeeenn--
bbrreennggtt..  BBeehhaallvvee  ddee  aallggeemmeennee  iinnvvaallsshhooeekkeenn
ppssyycchhoollooggiiee,,  ddeessiiggnn  eenn  tteecchhnnoollooggiiee  kkoommeenn
ddrriiee  ssppeecciiaallee  tthheemmaa’’ss  aaaann  bboodd::  ddee  eetthhiieekk
vvaann  hheett  oonnddeerrzzooeekk,,  aammbbiieenntt  iinntteelllliiggeennccee  eenn
ggeerroonntteecchhnnoollooggiiee  ((oonnddeerrzzooeekk  ggeerriicchhtt  oopp
hheett  wwaaaarrbboorrggeenn  vvaann  eeeenn  ggooeeddee  ggeezzoonnddhheeiidd,,
mmaaaattsscchhaappppeelliijjkkee  ppaarrttiicciippaattiiee  eenn  zzeellffssttaann--
ddiigghheeiidd,,  ttoott  oopp  eeeenn  hhooggee  lleeeeffttiijjdd))..
VVoollggeennss  ddee  oorrggaanniissaattoorreenn  iiss  ddee  ccoonnffeerreennttiiee
eeeenn  sscchhoott  iinn  ddee  rrooooss..  IIJJsssseellsstteeiijjnn::  ““AAllss  jjee  hheett
iiddeeee  ooppvvaatt  ddiitt  ttee  ddooeenn,,  wweeeett  jjee  nnoogg  nniieett  ooff

mmeennsseenn  zziicchh  iinn  hheett  oonnddeerrwweerrpp  hheerrkkeennnneenn..
NNuu  bblliijjkktt  ddaatt  hheett  zzeeeerr  ssnneell  rroonndd  zzooeemmtt  eenn
mmeennsseenn  mmeetteeeenn  wweetteenn  ooff  zzee  bbiinnnneenn  hheett  vvaakk--
ggeebbiieedd  aaccttiieeff  zziijjnn””..
EEéénn  vvaann  ddee  sspprreekkeerrss  iiss  BBJJ  FFoogggg  ddiiee  mmeett  hheett
ssttaannddaaaarrddwweerrkk  ‘‘PPeerrssuuaassiivvee  TTeecchhnnoollooggyy::
UUssiinngg  CCoommppuutteerrss  ttoo  CChhaannggee  WWhhaatt  WWee  TThhiinnkk
aanndd  DDoo’’  ddee  ggrroonnddlleeggggeerr  iiss  vvaann  hheett  vvaakk--
ggeebbiieedd..  

MMeeeerr  iinnffoorrmmaattiiee  oovveerr  ddee  ccoonnffeerreennttiiee::
wwwwww..ppeerrssuuaassiivveetteecchhnnoollooggyy..oorrgg..

Een proefpersoon joggend op adaptieve muziek tijdens een experiment in het Studentensportcentrum
vorig jaar. Adaptieve muziek kan zich aanpassen aan het loopritme van de jogger, maar ook sturend
werken door bijvoorbeeld het tempo van de muziek iets te verhogen of te verlagen, afhankelijk van de
hartslag. Op zijn lichaam draagt hij apparatuur voor het meten van de hartslag en stapsnelheid en het
weergeven van muziek. Inmiddels draait de software op een pocket-pc.
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IInnddrruukkwweekkkkeenndd,,  oonnddoooorrggrroonnddeelliijjkk;;  
ddee  TTUU//ee--llaabboorraattoorriiaa  ssttaaaann  vvooll  mmeett  aalllleerrlleeii

aappppaarraattuuuurr..  WWaaaarrvvoooorr  ddiieenntt  hheett  eenn  wwiiee  
ggeebbrruuiikktt  hheett  wwaaaarrvvoooorr??  

CCuurrssoorr  nneeeemmtt  iieeddeerree  wweeeekk  
oonnddeerrzzooeekkssaappppaarraattuuuurr  

‘‘OOnnddeerr  ddee  LLooeepp’’..

HHeeeefftt  uu  eeeenn  ttiipp  vvoooorr  ddeezzee  sseerriiee??
MMaaiill  ddaann  nnaaaarr  ccuurrssoorr@@ttuuee..nnll..

““AAffggeellooppeenn  mmaaaannddaagg  ssttoonnddeenn  zzeekkeerr  ddeerrttiigg
mmaann  oonnddeerr  hheett  ggeennoott  vvaann  eeeenn  bbiieerrttjjee  ttee
kkiijjkkeenn  nnaaaarr  ddee  vvoooorrsstteelllliinngg””,,  vveerrtteelltt  iirr..  RReennss
ZZiijjllmmaannss..  DDee  ggeelleeggeennhheeiidd  wwaass  ddee  iinnggeebbrruuiikk--
nnaammee  vvaann  SSOOLLAARRIISS::  ddee  nniieeuuwwee  ppllaassmmaa--
rreeaaccttoorr  vvaann  ddee  ccaappaacciitteeiittssggrrooeepp  EEvveennwwiicchhtt  &&
TTrraannssppoorrtt  iinn  PPllaassmmaa’’ss  vvaann  ddee  ffaaccuulltteeiitt
TTeecchhnniisscchhee  NNaattuuuurrkkuunnddee..  DDee  vvoooorrsstteelllliinngg
bbeettrrooff  ddee  ssppeeccttaaccuullaaiirree  lliicchhttsshhooww  ddiiee
ggeeppaaaarrdd  ggaaaatt  mmeett  hheett  iinnjjeecctteerreenn  vvaann  eeeenn
ggeeïïoonniisseeeerrdd  ggaass  iinn  hheett  rreeaaccttoorrvvaatt..
PPrroommoovveenndduuss  ZZiijjllmmaannss  iiss  zziicchhttbbaaaarr  iinn  zziijjnn
nnooppjjeess  mmeett  hheett  tteecchhnniisscchhee  hhooooggssttaannddjjee  vvaann
ddee  GGeemmeeeennsscchhaappppeelliijjkkee  TTeecchhnniisscchhee  DDiieennsstt..
““HHiieerrmmeeee  wwiilllleenn  wwee  oonnttddeekkkkeenn  wwaatt  eerr
ggeebbeeuurrtt  mmeett  ddee  ssaammeennsstteelllliinngg  vvaann  eeeenn
ppllaassmmaa  aallss  hheett  iinn  ccoonnttaacctt  kkoommtt  mmeett  eeeenn  
ooppppeerrvvllaakk””,,  lliicchhtt  ZZiijjllmmaannss  ttooee..  ““OOpp  ddeezzee  
aaffddeelliinngg  wwoorrddeenn  ppllaassmmaa’’ss  mmeeeessttaall  ggeebbrruuiikktt
oomm  bbiijjvvoooorrbbeeeelldd  ooppppeerrvvllaakkkkeenn  ttee  eettsseenn  ooff
dduunnnnee  llaaggeenn  ttee  ggrrooeeiieenn,,  mmaaaarr  wwiijj  wwiilllleenn  jjuuiisstt
wweetteenn  wwaatt  ddee  iinnvvllooeedd  vvaann  eeeenn  ddeerrggeelliijjkk
ccoonnttaacctt  oopp  hheett  ppllaassmmaa  zzééllff  iiss..””  

DDaaaarrttooee  wwoorrddtt  eelleekkttrriisscchhee  ssttrroooomm  ddoooorr  ggrroottee
hhooeevveeeellhheeddeenn  ggaass  ggeevvooeerrdd  zzooddaatt  eelleekkttrroonneenn
lloosskkoommeenn  vvaann  hhuunn  aattoommeenn..  DDaatt  ggeeïïoonniisseeeerrddee
ggaass,,  zzoo’’nn  ttiieenndduuiizzeenndd  ggrraaddeenn  hheeeett,,  wwoorrddtt

mmeett  hhooggee  ssnneellhheeiidd  ddee  rreeaaccttiieekkaammeerr  iinnggee--
ssttuuuurrdd..  DDiiee  ppllaassmmaassttrraaaall  bboottsstt  hhaallvveerrwweeggee
oopp  eeeenn  kkooppeerreenn  ooppppeerrvvllaakk  eenn  ssppuuiitt  vveerrvvooll--
ggeennss  aallllee  kkaanntteenn  oopp..  MMeett  bbeehhuullpp  vvaann  eeeenn  
aaffsstteellbbaarree  lleennss  ‘‘kkiijjkktt’’  eeeenn  ssppeeccttrroommeetteerr  ddoooorr
eeeenn  vveennsstteerr  nnaaaarr  ddee  aaffggeebbooggeenn  ssttrraaaall,,  oomm  zzoo
ddee  ssaammeennsstteelllliinngg  vvaann  hheett  ppllaassmmaa  ttee  aannaallyy--
sseerreenn..  ““ZZoowweell  ddee  pprroodduuccttiiee  vvaann  hheett  ppllaassmmaa
aallss  hheett  mmeeeettpprroocceess  iiss  nnuu  vvoolllleeddiigg  ggeeaauuttoommaa--
ttiisseeeerrdd””,,  vveerrtteelltt  ZZiijjllmmaannss  ttrroottss..  ““MMeett  éééénn
ddrruukk  oopp  ddee  kknnoopp  kkuunnnneenn  wwee  bbiijjvvoooorrbbeeeelldd  ddee
ssaammeennsstteelllliinngg  vvaann  ddee  iinnggaannggssggaasssseenn  wwiijjzzii--
ggeenn..””  EEnn  ddaatt  hheeeefftt  mmooooiiee  ggeevvoollggeenn..  WWaannnneeeerr
ZZiijjllmmaannss  bbiijjvvoooorrbbeeeelldd  oovveerrsscchhaakkeelltt  oopp  eeeenn
mmeennggeell  vvaann  ssttiikkssttooff  eenn  zzuuuurrssttooff,,  kklleeuurrtt  ddee
rruuiimmttee  aacchhtteerr  hheett  kkooppeerreenn  llaaaaggjjee  ddiieeppggrrooeenn,,
tteerrwwiijjll  ddee  rruuiimmttee  eerrvvóóóórr  ppaaaarrss  oopplliicchhtt..  ““DDiiee
kklleeuurr  vveerrtteelltt  oonnss  iieettss  oovveerr  ddee  ssaammeennsstteelllliinngg
vvaann  hheett  ggaass””,,  aalldduuss  ddee  oonnddeerrzzooeekkeerr..  ““DDee
ggeellee  ggllooeedd  ddiiee  jjee  jjuuiisstt  bboovveenn  hheett  kkooppeerreenn  
ooppppeerrvvllaakk  zziieett,,  iiss  vveerrggeelliijjkkbbaaaarr  mmeett  ddee  ggllooeedd
ddiiee  eeeenn  ssppaacceesshhuuttttllee  oommggeeeefftt  wwaannnneeeerr  hhiijj
tteerruuggkkeeeerrtt  iinn  ddee  aattmmoossffeeeerr..””

TTeekksstt::  BBrraamm  VVeerrhheeeess
FFoottoo::  BBrraamm  SSaaeeyyss

De artistieke kant van nanotechnologie 
Nog net geen hype misschien, maar
toch op zijn minst een buzz word: 
nanotechnologie. Om de haverklap word
je met de term om de oren geslagen.
Maar wat is het nu eigenlijk? En moeten
we er blij mee zijn, of dienen we er ook
een beetje bang voor te zijn? Daarin
probeert de Super TU/esday van
dinsdag 23 mei wat duidelijkheid te
scheppen. Niet met een symposium,
maar met een even kunstzinnige als
educatieve dag in het Auditorium.

De organisatoren van de dag zijn duide-
lijk anders te werk gegaan dan die van de
voorgaande ‘superdinsdagen’. Men heeft
de traditionele vorm van het symposium
volledig losgelaten. In plaats daarvan gaat
de deur wijd open voor lagere en middel-
bare scholieren, het midden- en klein-
bedrijf en kunstliefhebbers. En voor alle
anderen, die nu eens eindelijk willen
weten wat de technologie van de nano-
schaal -één nanometer is een miljoenste
millimeter, red.- ons kan brengen.
“Die keuze is bewust”, aldus organisator
prof.dr. Bert Koopmans van de faculteit
Technische Natuurkunde. “Bij de vijftig-
ste verjaardag van de TU/e leek het ons

leuk om eens te proberen een breder
publiek te bereiken en met name ook de
jeugd op te zoeken.” Hij hoopt dat
daarmee ook meer media-aandacht op
gang komt dan bij een traditioneel sym-
posium dat zich alleen op de specialisten
uit het vakgebied zou richten. Koopmans:
“Na het brainstormen is het nu op een
leuke manier uit de klauwen gelopen”.
De dag is grofweg ingedeeld in drie

blokken. ’s Ochtends
zijn zes ‘groepen acht’
van lagere scholen uit
de regio te gast. Zij
worden vermaakt door
het Natuurkunde-
circus en doen mee
aan een ‘Hoe?Zo!’-
achtige quiz. Ook
mogen ze zelf aan de
slag met proefjes op
een interactieve
markt. ‘s Middags
krijgen acht groepen
middelbare scholieren
een uitvoerige rond-
leiding door de
Nanotruck. Deze is in
het leven geroepen

door de Duitse overheid om de ook daar
bestaande onbekendheid bij een breed
publiek van ‘nano’ te verkleinen. De truck
is ’s ochtends en ’s avonds voor iedereen
vrij toegankelijk. Hoogtepunt van het
middagprogramma is een multime-
diashow waarin dj Lady Aïda, vj Halina
Witek en buikdanseres Laetana samen
hun artistieke associaties met het thema
‘nano’ de vrije loop laten.

De volwassen bezoekers van de dag kun-
nen de liveshow ’s avonds nog twee keer
aanschouwen. Met daartussenin een 
forumdiscussie geleid door natuurkun-
dige en voormalig minister Jan Terlouw.
In het forum zit onder anderen de gere-
nommeerde nanowetenschapper prof.dr.
Cees Dekker van de TU Delft. Een drietal
onderwerpen komt aan de orde. Om te
beginnen een inleiding in de materie; wat
ís nanotechnologie eigenlijk? En is het 
eigenlijk niet alleen maar een hype?
Vervolgens komen mogelijke risico’s aan
bod. Waar liggen de grenzen van het
haalbare nu precies en waar gaat ‘science’
over in ‘fiction’? Tenslotte blikken de 
forumleden vooruit; waar gaat het heen
met nanotechnologie en kan het voor ons
kleine landje economisch interessant zijn
om erin uit te blinken?
Gedurende de hele dag presenteren 
onderzoeksgroepen die iets met nano-
technologie doen, zich in de
Senaatszaal./.
Meer info is te vinden op 
www.50jaartue.nl/supertuesdays. 
Ook kunt u zich daar aanmelden voor het bijwonen
van de discussie.

en steunpilaar
Het bekendste voorbeeld van persuasive
technology is WorkPace, een computer-
programma om RSI te voorkomen. De
software registreert het toetsenbord- en
muisgebruik en meldt zich wanneer te
lang en/of te intensief aan de computer
wordt gewerkt. Het programma adviseert
dan om de activiteiten te staken en biedt
oefeningen waarmee overbelasting van
pezen en spieren wordt voorkomen.
WorkPace heeft bewezen dat het werkt,
want veel gebruikers vertrouwen de 
informatie en volgen de instructies op.
“Je kunt de adviezen op het beeldscherm
wegklikken, maar ze komen terug en
worden steeds harder”, zegt dr.ir. Yvonne
de Kort, universitair docent omgevings-
psychologie en werkzaam bij de groep
Mens Techniek Interactie van de faculteit
Technologie Management. “Het program-
maatje wordt chagrijnig en geeft je een
schuldgevoel. Heel vreemd, maar je wilt
het toch tevreden houden.”

Streven
Met sociale signalen kan een machine
ons dus bewegen ons gedrag te veran-
deren. En hoe beter de machine ons kent,
hoe effectiever ze kan helpen. Daarom
maken onderzoekers de programma’s
steeds intelligenter en worden deze
steeds meer afgestemd op de individuele
gebruiker. Zo’n slimme elektronische
coach kent iemands huidige gedrag en
weet wat zijn of haar streven is. Het biedt
een realistisch en haalbaar programma
aan, dat de progressie analyseert en de lat
telkens iets hoger legt.
“We doen samen met Philips onderzoek
naar een apparaat dat helpt bij het hard-
lopen”, vertelt dr. Wijnand IJsselsteijn,
opgeleid als neuropsycholoog en 
gepromoveerd bij Technische Innovatie-
wetenschappen aan de TU/e. “We
koppelen een mp3-speler, een stappen-
teller en een hartslagmeter om het
looptempo met muziek te beïnvloeden.
Het veranderen van het tempo van het
geluid kan de snelheid van de stappen
verhogen. Dat doen we zo dat de loper het
niet opmerkt.” Binnenkort lopen proef-
personen over de TU/e-campus om de 
apparatuur te testen. IJsselsteijn
verwacht dat zo’n type loopcoach op korte
termijn te koop is. Daar ziet hij naar uit,
niet in het minst omdat hij naar eigen
zeggen zelf een echte couch potato is die
graag meer wil gaan bewegen.

Eén methode waarmee iedereen kan
worden verleid tot een gedragsveran-
dering is er helaas niet. IJsselsteijn 
onderzocht samen met collega en levens-
gezel De Kort op welk type mens welke
aanpak het meeste effect heeft. Op een
beeldscherm toonden ze de foto van een
echte mens die instructies geeft.
IJsselsteijn: “We hebben verschillende
types uitgezocht die door de proefperso-
nen op het eerste oog gelijk werden 
beoordeeld wat betreft hun betrouwbaar-
heid en kennis van zaken. We hadden de
coaches gedifferentieerd op geslacht en
hun manier van motiveren: directief of
democratisch. Het bleek dat dominante
mensen zich meer laten sturen door een
dominante coach en minder dominanten
beter regeren op democratische moti-
vering. Met betrekking tot het geslacht
hadden we verwacht dat vrouwen liever
een vrouw voor zich zouden hebben en
mannen een man. De opmerkelijke
uitkomst was dat de dominante vrouw
door niemand wordt gewaardeerd. Dat
type is voor man en vrouw een feeks”.

Ethische overwegingen
De machine als middel om ons te helpen
in het verwezenlijken van onze ambities
en wensen. Wanneer het bewezen werkt,
lijkt het accepteren ervan zo evident als
het gebruik van een boodschappentas of
kruiwagen. Toch is het onderzoek
omgeven met ethische overwegingen. De
Kort: “Mensen willen volledige controle
over hun eigen leven en wanneer ze
moeten toegeven dat een machine een 
gedragsverandering teweeg kan brengen,
zetten ze hun stekels op”. Om die reden
spreken de onderzoekers ook liever van
motiverende of verleidende technologie
dan van persuasive -overtuigende, over-
redende- technologie.
Buiten de discussie over de benaming
van het vakgebied is er een veel belang-
rijkere vraag: waar zet je gedragsbeïn-
vloedende technologie voor in? IJssel-
steijn: “Ze moet ten dienste staan van het
welzijn van de mens. Wanneer ze bijvoor-
beeld wordt ontwikkeld om mensen aan
te zetten tot het kopen van producten,
dan doen wij niet mee. We werken aan
applicaties die we zelf willen gebruiken of
die mensen kunnen helpen. Noem het
idealisme”./.



Effe zeuren
/Fred Steutel
Wat vinden wij van het ‘praktijkhoogleraarschap’ van
Pieter van Vollenhoven in Twente, of vinden we daar
niks van? Ik vind dat er inderdaad van: helemaal niks! 
Geen kwaad woord over Pieter overigens: een vriende-
lijke man, bezorgd over onze veiligheid en een verdien-
stelijk jazzpianist, maar waarom moet hij in godshere-
naam professor worden? We hebben er al zo veel:
duizenden! 
Google staat bol van de klaagzangen over ‘bijzondere’
hoogleraren, door sommigen operetteprofessoren of
Albert Heijn-professoren genoemd. Onder de kop ‘De
etalageprofessor’ laat De Groene Amsterdammer (1996)
sceptici aan het woord. Psycholoog Willem Koops noemt
een rijtje extra-ordinarii op: Jan Pronk, Frans Andries-
sen, Wisse Dekker en Arie van der Zwan. Ook Lubbers
en Pim Fortuyn passeren de revue. Filosoof Chris Lorenz
spreekt van ‘titulaire feestneuzen’. Vincent Icke maakt
zich boos over ruimtevaarder ‘Wubbels of Wockels’.
Toen ik op 27 april het cortège gadesloeg in de Catharina-
kerk, moest ik denken aan het recente boek van Gérard
van Tillo: ‘Dit volk siert zich met de toga’. Van Tillo is
uiterst kritisch over het functioneren van de universi-
teiten en niet alleen in verband met bijzondere hoog-
leraren: ‘het vergaren van geld als het belangrijkste 
criterium voor de beoordeling van medewerkers’. En:
‘Door de genoemde kenmerken hebben de grote univer-
siteiten bepaalde karakteristieken gemeen met maffia-

organisaties, ...’.
Een ander onderwerp van Van Tillo betreft
eredoctoraten, waarbij ‘meer de eer van de
universiteit dan van de beoogde eredoctor
wordt nagestreefd’. Het eredoctoraat van de
Universiteit Utrecht voor Winnie Mandela
strekte niemand tot eer. In 1986 kreeg Shell-
topman Wagner een eredoctoraat van onze
universiteit. Tijdens de plechtigheid werd
daartegen, buiten het Auditorium, luid-
ruchtig gedemonstreerd door studenten. Ik
heb de indruk dat de TU/e dit jaar een goede
hand heeft gehad bij haar keuze van de ere-
doctores.
Had de UT in Enschede Pieter van Vollen-
hoven beter een eredoctoraat kunnen
verlenen? Ik denk van niet; een gastdocent-
schap had misschien meer voor de hand
gelegen. 
In een interview suggereert Van Tillo aan
alle togadragers: ‘Draag de toga als boete-
kleed’. Ik was op 27 april heel tevreden met
mijn plek langs de zijlijn.
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SekSeksdsdaaggenen
Het was een pittig stuk in de TH-berichten van 
28 november 1969. Ieder mens is biseksueel, zei
de Eindhovense Studenten Werkgroep Homo-
seksualiteit in een ingezonden mededeling. Het
bericht kort samengevat: onze repressieve cultuur
onderdrukt de homoseksuele component, met als
resultaat: oorlog, kapitalisme en vaderlandsliefde.
Doel van de werkgroep: bevrijding hiervan, en dan
krijgen we een wereld als een ‘great community’
waar iedereen vrij en onafhankelijk van autoriteit
zichzelf kan zijn.
Wat een verbluffend ideaal en wat een analyse. Na
het lezen van het stuk op het vergeelde papier van
de TH-berichten van 1969 besloot ik op zoek te
gaan naar de schrijver ervan. Na wat gegoogle
volgde een mail naar de ondertekenaar: Reijer C. Boon. Er kwam een
antwoord: ‘Dat was wel een verrassing voor mij, zo opeens herinnerd
te worden aan mijn ver verleden! (…) Als ik het stuk nu zou schrijven,
zou de essentie vermoedelijk niet veel anders zijn. (…) Namen van
leden van de werkgroep kwamen zojuist weer naar boven met hulp
van mijn vrouw, mijn toenmalige vriendin. Hoorde ik dan eigenlijk
niet thuis in die werkgroep? Zeker wel, maar ik heb het geluk gehad
de goede mensen in mijn leven tegen te komen’.
Een telefonisch onderhoud met Boon over de werkgroep volgde. Die
werkgroep had een kort bestaan gehad, vertelde hij. Ze waren radi-
caal, wilden de zaak opengooien, seksualiteit was taboe en dat moest
veranderen. Ze organiseerden bijvoorbeeld seksdagen waarop infor-
matie werd uitgewisseld, zogenoemde sekslessen. Er kwamen zeven-

honderd man op af. Boon verspreidde met een
vriend passages uit het werk van Gerard van het
Reve waarin homoseksuele handelingen werden
beschreven. En ze werden bij de rector op het
matje geroepen met de vraag of ze wilden stoppen
met het maken van reclame voor homoseksua-
liteit. De vader van Boon heette ook R.C. Boon. Hij
was een gereformeerd man, werkzaam aan de fa-
culteit Technische Natuurkunde. De werkgroep
homoseksualiteit had geen eigen kamer en dus
kwamen belangstellenden tijdens hun zoektocht
al snel bij vader Boon terecht. Alle telefoontjes en
bezoekjes moeten een drama zijn geweest voor
hem.
Natuurlijk komt de vrouw van Reijer Boon ter

sprake. “Ik heb het er met haar over gehad en ik heb besloten om
vrijuit met u te spreken; ik schaam me helemaal niet voor mijn
verleden. Al is het soms niet handig om aan iedereen te vertellen hoe
het allemaal in elkaar zit. Ik heb namelijk een vrouw, maar ik heb ook
een vriend in het buitenland, die ook weer een vrouw heeft. Ik zie hem
met enige regelmaat en mijn vrouw weet dit. Die vrijheid hebben we
met elkaar kunnen vinden. Zonder problemen. Ik kwam toevallig de
vrouw tegen met wie ik wilde zijn. Het had ook een man kunnen zijn,
maar bij haar wist ik dat ik goed zat. Ze heeft van mijn biseksualiteit
nooit een punt gemaakt. Ik ook niet.” Was deze vrijheid niet exact uw
streven, zevenendertig jaar geleden? “Geloof het wel, ja.” Hoeveel
mensen hebben in zulke weerbarstige materie zo hun idealen
kunnen verwezenlijken? “Tja, eigenlijk best bijzonder, hè?”

In mei kruipt de zomer uit z’n ei
AAll  zzoo’’nn  ttwweeee  wweekkeenn  aacchhtteerreeeenn  rreeiikktt  hheett
kkwwiikk  iinn  EEiinnddhhoovveenn  ttoott  bboovveenn  ddee  ttwwiinnttiigg
ggrraaddeenn..  EEnn  nneett  aallss  aallllee  lluuxxee  wweenntt  ooookk
ddeezzee  rriijjkkddoomm  ssnneell..  JJee  zzoouu  bbiijjnnaa  vveerrggeetteenn
ddaatt  wwee  ddrriiee  wweekkeenn  ggeelleeddeenn  ddee  ttiieenn--
ggrraaddeennssttrreeeepp  nnoogg  nniieett  hhaaaallddeenn  --  oopp
KKoonniinnggiinnnneeddaagg  nnoottaa  bbeennee..  
EEeenn  wwaaaarrsscchhuuwwiinngg,,  vvaassttggeeppllaakktt  oopp  ddee
sscchhuuiiffddeeuurreenn  vvaann  ddee  ffiieettsseennkkeellddeerr  vvaann
hheett  HHooooffddggeebboouuww,,  ppllaaaattssttee  oonnss  ddeezzee
wweeeekk  eevveenn  rruuww  eeeenn  mmaaaannddjjee  ooff  ttwweeee
tteerruugg  iinn  ddee  ttiijjdd..  ‘‘LLeett  oopp,,  vvaalllleennddee
ssnneeeeuuww’’  lluuiiddddee  ddee  bbooooddsscchhaapp..  EEeenn  ggoollff
vvaann  kkiippppeennvveell  sscchhoooott  oovveerr  hheett  lliicchhaaaamm  --
hheett  zzaall  ttoocchh  nniieett??  NNeeee,,  nnaattuuuurrlliijjkk  nniieett,,
wwaass  ddee  ggeeddaacchhttee  ddiirreecctt  ddaaaarrnnaa,,  tteerrwwiijjll
eeeenn  wwoollkk  wwaarrmmee  lluucchhtt  nnaaaarr  bbiinnnneenn  vviieell
ddoooorr  ddee  ooppeennggaaaannddee  sscchhuuiiffddeeuurreenn..  
HHeett  mmooeett  ooookk  wweell  hheeeell  vvrreeeemmdd  llooppeenn
wwiilllleenn  eerr  ttoocchh  vvllookkkkeenn  nnaaaarr  bbeenneeddeenn
ddwwaarrrreelleenn  nnaa  ddee  IIJJsshheeiilliiggeenn..  HHeett  kkwwaamm
wweellggeetteelldd  éééénn  kkeeeerr  vvoooorr  ddeezzee  eeeeuuww,,
wweeeett  hheett  KKNNMMII..  OOpp  1177  mmeeii  11993355  nnaammeenn
ddee  mmeetteeoorroollooggeenn  iinn  ddee  BBiilltt  zzeeeerr  lliicchhttee
ssnneeeeuuwwvvaall  wwaaaarr..  DDuuss  ddee  kkaannss  ddaatt  hheett
ppllaakkkkaaaatt  iinn  hheett  HHooooffddggeebboouuww  iinnddeerr--
ddaaaadd  eeeenn  vvaalliiddee  wwaaaarrsscchhuuwwiinngg  ggeeeefftt,,  
iiss  ssttaattiissttiisscchh  ggeezziieenn  vveerrwwaaaarrlloooossbbaaaarr..
GGooeedd,,  hheett  iiss  nnaattuuuurrlliijjkk  ffllaauuww  oomm  eeeenn

ppoosstteerr  oopp  ddee  hhaakk  ttee  nneemmeenn  ddiiee  eerr  aall
ggeerruuiimmee  ttiijjdd  hhaannggtt..  DDee  mmaakkeerr  eerrvvaann  hhaadd
eeeenn  hhaallff  jjaaaarr  tteerruugg  vvaasstt  ggooeeddee  bbeeddooee--
lliinnggeenn..  MMaaaarr  ddee  vvrraaaagg  iiss::  wweellkkee  ddaann??
SSnneeeeuuww  iiss  eeeenn  ffeennoommeeeenn  ddaatt  dduuiiddeelliijjkk
zziicchhttbbaaaarr  iiss,,  dduuss  wwaaaarroomm  mmeennsseenn  wwaaaarr--
sscchhuuwweenn  vvoooorrddaatt  zzee  nnaaaarr  bbuuiitteenn  ggaaaann??
JJee  zzoouu  nneett  zzoo  ggooeedd  ddee  mmeeddeeddeelliinngg  ‘‘lleett
oopp,,  hheett  rreeggeenntt’’  kkuunnnneenn  oopphhaannggeenn,,  eeeenn

wwaaaarrsscchhuuwwiinngg  ddiiee  iinn  NNeeddeerrllaanndd  aaaann--
zziieennlliijjkk  vvaakkeerr  vvaann  ttooeeppaassssiinngg  iiss..  MMaaaarr
ooookk  wweeeerr  nniieett  aallttiijjdd..  DDee  bbeessttee  oopplloossssiinngg
wwaatt  oonnss  bbeettrreefftt,,  wwiill  jjee  ddaatt  vveerrttrreekkkkeennddee
ffiieettsseerrss  zzoo  ssnneell  mmooggeelliijjkk  zziieenn  wwaatt  ddee
mmeetteeoorroollooggiisscchhee  oommssttaannddiigghheeddeenn  zziijjnn::
ggeeeenn  ppoosstteerrss  oopp  ddee  rraammeenn  ppllaakkkkeenn..

FFoottoo::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee


