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TABEL: TUSSENSTAND OP 8 JUNI 96,
(vooraanmeldingen voltijd, vergeleken met 10-06-95)

8-6-96 verlies(%) idem, 19 april
RU Leiden 2883 - 7,5 -11,1
RU Groningen 3844 + 1,8 + 1,1
Un Utrecht 4985 - 9,9 -13,2
EU Rotterdam 2411 + 1,4 - 0,9
TU Delft 2096 -11,2 -13,1
TU Eindhoven 963 + 2,2 + 2,4
Un Twente 1038 -19,7 -20,5
LU Wageningen 777 + 5,9 + 5,3
Un Maastricht 2275 - 1,5 2,1
Un Amsterdam 4048. - 6,0 - 8,8
VU Amsterdam 2421 - 3,1 - 4,9
KU Nijmegen 2440 - 9,5 -11,3
KU Brabant 1147 + 3,3 + 1,6

Landelijk, W.O 31328 - 5,15 - 7,1

tink, hoofd studievoorlichting in
Twente, komt deze daling na en-
kele jaren waarin zijn universiteit

voltijdstudie. Dat is nog maar 5,2
procent minder dan vorig jaar om
deze tijd. Volgens het Centraal
Bureau Aanmelding en Plaatsing
in Groningen profiteren alle uni-
versiteiten van het herstel, dat
wordt toegeschreven aan de nei-
ging van studenten om steeds
langer te wachten met hun defini-
tieve studiekeus. Wageningen
blijft koploper, met een winst van
bijna zes procent. En ook Tilburg,
Eindhoven en Groningen vertonen
lichte groei. Rotterdam heeft zich
nu eveneens aan de goede kant
van de streep genesteld. De Uni-
versiteit Twente, die al sinds ja-
nuari een scherpe daling ziet
aankomen, heeft die positie de
laatste maanden niet noemens-
waardig kunnen verbeteren: hier
is het verlies nog steeds zo’n twin-
tig procent. Volgens Hans Lammer-

het juist uitzonderlijk goed heeft
gedaan. ‘Nu zijn we weer terug op
ons oude marktaandeel. Wij heb-
ben de tik gewoon wat later gekre-
gen dan elders.’

door
Paul van den
B roek
HOPOPOPOPOP

De universiteiten kunnen in
september meer nieuwe studen-
ten verwelkomen dan tot voor kort
werd verwacht. Het totale aantal
eerstejaars wordt wel lager dan
een jaar geleden, maar de daling
blijft beperkt tot enkele procen-
ten. Dat blijkt uit nieuwe cijfers
over de vooraanmeldingen. Net als
eerder dit jaar staat Wageningen
er het beste voor, Twente blijft op
zwaar verlies staan.
In januari lag de animo voor een
universitaire studie nog bijna
twaalf procent achter bij een jaar
daarvoor. Maar die achterstand is
al meer dan gehalveerd. Tot 8 juni
hadden zich in totaal 31.238
belangstellenden gemeld voor een

Lichte groei vooraanmeldingen TUE

88

Een jaar geleden bood
Christel Grimbergen in haar
eerste actie haar universiteit te
koop aan, vanaf 29 juni is ze
voorzitter van de landelijke
studentenvakbond, de LSVb.

De Intro-commissie stelt
eind augustus weer alles in
werking om de aankomende
eerstejaars een onvergetelijke
tijd te bezorgen. Dit jaar ver-
andert er wel een en ander.

Stedebouwkundige pla-
noloog prof.dr. Harry Timmer-
mans verwacht op korte ter-
mijn geen oplossing voor de
stroom files, hooguit een rem
op die groei door technische
maatregelen en een selectie-
ver gebruik van de auto. .
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Drie universiteiten, waaronder de TUE, en ne-

gen hogescholen hebben vorige week gehoord

dat hun ‘kwaliteitsplannen’ niet voldoen aan

de eisen van de onderwijsinspectie. Direct is

ook het touwtrekken over de gevolgen van

deze afkeuring gestart. Minister Ritzen en de

betrokken instellingen proberen die conse-

quenties te beperken. Bij de studentenbonden

en in de Kamer stuit dat op stevige weerstand.

Strijd barst los over afkeuring kwaliteitsplannen
zijn afkeuringen. En aan die kri-
tiek valt moeilijk tegemoet te
komen zonder nieuwe, uitge-
breide overlegrondes.
De TUE is echter al druk bezig
met herziening van het plan. TUE-
voorzitter Henk de Wilt: ‘Wij
denken het resterende stuk snel
beschikbaar te hebben, omdat we
al bestaand materiaal hebben.’
Volgende week praat de TUE met
de inspectie, waarbij al nieuw
materiaal zal worden aangeboden.
De TUE zal niet de lijn van de VU
volgen, aldus De Wilt.

Draagvlak
De VU weigert onder het juk door

te gaan en tekent in een brief aan
Ritzen bezwaar aan tegen het
inspectie-oordeel. Volgens de VU
heeft Ritzen eerder toegezegd dat
diagnose per opleiding niet nodig
is als een recente visitatie een
positief oordeel heeft opgeleverd;
daar heeft de VU zich aan gehou-
den. Ook het verwijt over het ont-
brekende ‘draagvlak’ voor de plan-
nen zou onterecht zijn. Het
VU-bestuur bestrijdt daarom de
conclusies van de inspectie en
dreigt minister Ritzen zelfs met
een juridische procedure, als hij
niet alsnog tot ‘positieve besluit-
vorming’ komt.
Met die positieve besluitvorming
doelt de VU op de pot voor verbe-

terprojecten, waaruit minister
Ritzen deze zomer maximaal 66
miljoen gulden beschikbaar zal
stellen. Voor die toewijzing gelden
echter twee voorwaarden. De in-
spectie moet het kwaliteitsplan
van de instelling goedkeuren. En
daarna moet de commissie-Wij-
nen nog de door faculteiten inge-
diende projecten goedkeuren. Die
oordelen, over in totaal zo’n dui-
zend projecten, worden op 1 juli
verwacht. Volgens eerste berichten
worden er zo’n 200 afkeuringen
verwacht.

Zie verder op pagina 3

nig over het oordeel van de inspec-
tie.

Herkansing
Tot nu toe heeft de inspectie al-
leen zeer summiere oordelen
bekend gemaakt. De precieze
kritiek wordt nog op schrift gezet.
Toch hadden de betrokken bestu-
ren hun reactie dezer dagen met-
een klaar. De afkeuring zou louter
gebaseerd zijn op vorm- en
procedurekwesties; de kwaliteit
van hun plannen was niet in het
geding. Dus wordt er gezinspeeld
op de snelle herkansing (vóór 15
september), waartoe de minister
inmiddels besloten heeft. ‘We
moeten maar door die hoepel
springen’, zei een Leidse bestuur-
der tegen het universiteitsblad
Mare. En ook de TUE mikt op
snelle herschrijving van het kmp,
volgens de richtlijnen van de in-
spectie.
Toch is het de vraag of die snelle
herschrijving veel kans zal ma-
ken. Want hoe summier en vol-
gens sommigen bureaucratisch de
kritiek van de inspectie ook is, de
reparatie is niet per se makkelijk.
Zo was vooraf bekend dat de plan-
nen gebaseerd moesten zijn op
een ‘diagnose op opleidings-
niveau’, en dat ze voldoende
‘draagvlak’ moesten hebben bij
studenten en faculteiten. Juist op
die punten baseert de inspectie nu

Verder zweten voor Oranje
De tentamenperiode zit
er bijna op. Voetbal-
liefhebbers kunnen nu
ongestoord gaan
genieten van de
verrichtingen van
Oranje op het EK in
Engeland. Alhoewel?
Gezien het desastreuze
resultaat tegen het
gastland op dinsdag-
avond is het peentjes
zweten nog niet van de
baan. Foto: Bram Saeys

Het touwtrekken begint al met
de vraag wat het oordeel van de
inspectie eigenlijk betekent. Vol-
gens VU-bestuurder mr. J. Donner
is er zelfs ‘geen sprake van afkeu-
ring’. Toch neemt de Vrije Univer-
siteit de zaak wel zo hoog op dat
zij bezwaar aantekent tegen de
gang van zaken. In een brief aan
minister Ritzen dreigt de VU zelfs
met een proces als hij niet alsnog
tot ‘positieve besluitvorming’
komt. Behalve de VU in Amster-
dam kregen ook de universiteiten
in Leiden en Eindhoven vorige
week bericht dat de inspectie hun
kwaliteitsmanagementplan (kmp)
niet kon goedkeuren. In het HBO
trof naar verluidt negen hogescho-
len hetzelfde lot. Daaronder zijn
de HES-Rotterdam en de Amster-
damse Hogeschool voor de Kun-
sten. Andere hogescholen deden
begin deze week nog geheimzin-

van
D e
R edactie
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Colofon

Sollicitatietrainingen bij het
Loopbaan Advies Centrum
Afstudeerders en net afgestudeerden
Voor hen zijn de volgende trainingen gepland tot en met december 1996. Inschrijving gaat op volgorde van binnenkomst
en is uitsluitend geldig na betaling. Inschrijfformulieren en informatie zijn verkrijgbaar bij de loopbaanadviseurs, Hans Pe-
ters (HG 0.02, tel. 2474686) en Ellen v.d. Heuvel (HG 0.03, tel. 2472451). Haal snel een formulier bij het LAC.

De kosten voor module 1 zijn fl. 37,50. De kosten voor module 2 zijn fl. 75,00,--. Bij inschrijving van beide modules te-
gelijk betaal je fl. 100,--. De modules sluiten op elkaar aan.

In module 1 staat centraal dat je voor jezelf concreet antwoord vindt op de essentiële vragen: wie ben ik? wat kan ik?
wat wil ik? als basis voor succesvol solliciteren.

Module 2 is in hoofdzaak gericht op je presentatie op de arbeidsmarkt. Je verbetert je persoonlijke presentatie bij solli-
citaties door veel oefening en je leert methoden te gebruiken om de arbeidsmarkt te verkennen. De sollicitatiebrief +
CV komen aan de orde en elke cursist heeft een oefengesprek met een selecteur uit het bedrijfsleven.

Je kunt je uiterlijk 10 dagen voor aanvang van een training bij ons opgeven.
Graag verwelkomen we je in één van onze trainingen! Schrijf je snel in!!

AIO’S-4
Voor de promovendi is een sollicitatietraining “op maat” gemaakt. Ook hierbij heeft elke cursist een oefengesprek met een
selecteur uit het bedrijfsleven. Meer informatie hierover vind je op WWW (adres: http://ei0.ei.ele.tue.nl/aiooe/soll.html).

Tot eind 1996 zijn er nog 3 trainingen gepland. Je kunt je opgeven via het AIO-Overleg Eindhoven bij Anneloes
Meijnders, AIOOE-coödinator sollicitatietraining (faculteit TM, DG 0.24, tel. 2474210). Tevens kun je je bij haar
aanmelden als lid van het AIOEE.

De indeling van de groepen vindt plaats op basis van einddatum contract, met dien verstande dat wij streven naar
gemengde groepen (dit wil zeggen AIO’s van verschillende faculteiten). Dus schrijf je snel in!!

De kosten van deze training worden door de faculteit vergoed als je toestemming hebt om deel te nemen aan de
training via de regeling studiefaciliteiten. Hiervoor kun je contact opnemen met je personeelsadviseur!

Uiteraard kun je ook meer informatie opvragen bij de loopbaanadviseurs van het LAC, Hans Peters (tel. 2474686, HG
0.02) en Ellen van den Heuvel (tel. 2472451, HG 0.03).

Je kunt je uiterlijk 10 dagen voor aanvang van een training bij ons opgeven. Graag verwelkomen we je in één van
onze trainingen!

En verder:

*Tevens kunnen afstudeerders bij het Loopbaan Advies Centrum gratis het Intermediair Jaarboek en de Oriëntatiegids afhalen. In ons
documentatiecentrum is diverse arbeidsmarktinformatie beschikbaar en er hangen vacatures van diverse bedrijven.
Kom kijken op vloer 0 en 1 in het Hoofdgebouw!!

*Je kunt ook je sollicitatiebrief door de loopbaanadviseurs van het LAC (gratis) laten beoordelen. Maak  hiervoor een afspraak bij het
LAC (HG 0.02 en HG 0.03).

*Wil je een individueel gesprek met één van de loopbaanadviseurs over jouw vragen of
twijfels bij het zoeken naar een baan, neem dan contact op met Hans Peters of Ellen
van den Heuvel.

borg. Tolhuizen (34) studeerde in
1986 aan de TUE af als wiskundig
ingenieur. Aansluitend trad hij in
dienst van Philips Research waar
hij werkt binnen de groep Digital
Signal Processing.
Drs. Alex Scholten Drs. Alex Scholten Drs. Alex Scholten Drs. Alex Scholten Drs. Alex Scholten uit Eindhoven
verdedigt donderdag 27 juni om
vier uur in promotiezaal 4 van het
auditorium zijn proefschrift
‘Molecular surface structures of
modified silicas for chromatogra-
phy’. De dissertatie beschrijft de
fundamentele karakterisering van
gemodificeerde silica-oppervlak-
ken voor de chromatografie. Pro-
motoren zijn prof.dr.ir. C. Cramers
(TUE) en prof.dr.-ing. K. Unger (J.
Gutenberg-Universität Mainz,
Duitsland). Scholten (28) studeerde
in 1992 als scheikundige af aan de
KU Nijmegen. Aansluitend startte
hij als assistent in opleiding bij de
vakgroep Instrumentele analyse
van de faculteit Scheikundige
Technologie van de TUE met zijn
promotie-onderzoek.

Donderdag 27 juni om vier uur
verdedigt ir. Wim Weekersir. Wim Weekersir. Wim Weekersir. Wim Weekersir. Wim Weekers uit
Eindhoven in promotiezaal 5 van
het auditorium zijn proefschrift
‘Compensation for dynamic errors
of coordinate measuring machi-
nes’. In dit proefschrift wordt een
methode gepresenteerd voor de
compensatie van dynamische af-
wijkingen bij coördinaten-meet-
machines. Promotoren zijn
prof.dr.ir. P. Schellekens en
prof.dr.ir. M. Schouten. Weekers
(29) studeerde eind 1990 aan de
TUE af als werktuigbouwkundig
ingenieur. Hij verrichtte het pro-

motie-onderzoek bij de vakgroep
Produktietechnologie en -automa-
tisering van de faculteit
Werktuigbouwkunde.

Ir. Dennis Dams Ir. Dennis Dams Ir. Dennis Dams Ir. Dennis Dams Ir. Dennis Dams uit Eindhoven
verdedigt maandag 1 juli om vier
uur in promotiezaal 4 van het au-
ditorium zijn proefschrift ‘Ab-
stract interpretation and partition
refinement for model checking’.
Dit onderzoek gaat over specifica-
tie- en verificatiemethoden om de
correctheid van programmatuur
met uiterste nauwkeurigheid te
kunnen vaststellen. Daarbij zijn
wiskundige ofwel ‘formele’ metho-
den een waardevol hulpmiddel.
De in deze dissertatie beschreven
methode ‘Model checking’ is zo’n
formele methode. Promotoren zijn
prof.dr. J. Baeten (TUE) en prof.dr.
W. Damm (Carl von Ossietzky
Universität, Oldenburg, Duitsland).
Dams (29) studeerde in 1990 als
informatica-ingenieur af aan de
TUE. Hij verrichtte zijn promotie-
onderzoek bij de faculteit Wis-
kunde en Informatica onder auspi-
ciën van het Instituut voor
Programmatuurkunde en
Algoritmiek (IPA).

David V. Keyson M.Sc. David V. Keyson M.Sc. David V. Keyson M.Sc. David V. Keyson M.Sc. David V. Keyson M.Sc. uit Eind-
hoven verdedigt maandag 1 juli
om vier uur in promotiezaal 5 van
het auditorium zijn proefschrift
‘Touch; in user interface
navigation’. In dit proefschrift
wordt een onderzoek beschreven
naar nieuwe concepten en technie-
ken voor het gebruik van terug-
koppeling via de tastzin. Dit con-
cept wordt onder meer toegepast

bij de interactie tussen mens en
computer. In het kader van dit on-
derzoek is een aangepaste versie
ontwikkeld van de IPO-trackball.
Promotoren zijn prof.dr. D. Bouw-
huis en prof.dr. A. Houtsma.
Keyson (34) studeerde ergonomics
aan de Loughborough University of
Technology (Groot-Brittannië),
waar hij in 1987 de M.Sc-titel be-
haalde. Sinds 1992 is hij als onder-
zoeker verbonden aan het Insti-
tuut voor Perceptie Onderzoek.

De vakgroep Kosten- en winst-
bepalingsvraagstukken van de
Erasmus Universiteit Rotterdam
organiseert jaarlijks een congres
op de gebieden ‘financial
accounting’ en ‘management
accounting’, het zogenaamde FMA-
congres. Aan dit congres nemen
onderzoekers uit Nederland en

Vlaanderen deel. Aan het beste
paper wordt elk jaar een congres-
prijs toegekend. Dit jaar kreeg dr.dr.dr.dr.dr.
E. VosselmanE. VosselmanE. VosselmanE. VosselmanE. Vosselman van de vakgroep
Bedrijfseconomie en marketing
van de faculteit Technologie Mana-
gement de prijs voor zijn paper:
‘De ontwerpgerichte benadering in
management accounting en
management control onderzoek’.
De jury achtte de inhoud van de
paper vernieuwend en richting-
gevend voor toekomstig onder-
zoek.

Bert BoeringaBert BoeringaBert BoeringaBert BoeringaBert Boeringa, sinds 1960 werk-
zaam op de faculteit Scheikundige
Technologie, zal per 1 juli van de
vut-regeling gebruik gaan maken.
Ter gelegenheid van zijn afscheid,
biedt de faculteit hem een recep-
tie aan op woensdag 26 juni, om
15.30 uur in de FORT.

Drs. Angelien SandermanDrs. Angelien SandermanDrs. Angelien SandermanDrs. Angelien SandermanDrs. Angelien Sanderman uit Gel-
drop verdedigt dinsdag 25 juni om
vier uur in promotiezaal 5 van het
auditorium haar proefschrift
‘Prosodic phrasing, production,
perception, acceptability and
comprehension’. Deze dissertatie
bestudeert de communicatieve
functie van prosodische (spraak-
melodie, accentuering, temporele
structuur, enz.) frasering op zins-
niveau. Promotoren zijn prof.dr. R.
Collier (TUE) en prof.dr. S. Noote-
boom (Universiteit Utrecht). San-
derman (27) studeerde in 1992 aan
de KU Nijmegen af in de spraak/
taal-pathologie. Daarnaast werkte
zij van juli 1989 tot september
1992 als logopediste. Vanaf oktober
1992 is zij als onderzoekmede-
werkster verbonden aan het Insti-
tuut voor Perceptie Onderzoek
(IPO), een samenwerking tussen
Philips Research en de TUE. Vanaf
begin dit jaar is ze daar project-
leider van het onderzoekprogram-
ma Speech Output Technology.

Woensdag 26 juni om vier uur ver-
dedigt ir. Ludo Tolhuizen ir. Ludo Tolhuizen ir. Ludo Tolhuizen ir. Ludo Tolhuizen ir. Ludo Tolhuizen uit
Eindhoven in promotiezaal 4 van
het auditorium zijn proefschrift
‘Cooperating error-correcting co-
des and their decoding’. Deze dis-
sertatie behandelt samenwer-
kende foutcorrigerende codes.
Dergelijke codes zijn essentieel
voor de betrouwbaarheid van digi-
tale opslag- en transmissiesyste-
men. Promotoren zijn prof.dr. J.
van Lint en prof.dr.ir. H. van Til-

De eerste internationale confe-
rentie over vacuüm elektronen-
bronnen, de International Vacuum
Electron Sources Conference 1996
(IVESC ’96), wordt gehouden in het
auditorium van de TUE van 1 t/m 4
juli. Er komen zo’n tweehonderd
wetenschappers van universiteiten
en industriële laboratoria uit twin-
tig landen naar deze vierdaagse
conferentie. Aan de orde komen
theorie, technologie en toepassin-
gen van vacuüm elektronenbron-
nen. Vacuüm elektronenbronnen
worden gebruikt in vele appara-
ten, zoals satellieten, elektronen-
microscopen, deeltjesversnellers,
televisies, radio- en tv-zenders, TL-

Zomercongres over vacuüm
elektronenbronnen

en spaarlampen. Onderzoek aan
elektronen-emitterende materia-
len, die bijvoorbeeld hogere stro-
men kunnen leveren of geschikt
zijn voor miniaturisering, wordt
zowel bij universiteiten als bij
industriële laboratoria gedaan. In
ons land wordt gewerkt aan funda-
menteel onderzoek en toepassin-
gen op dit gebied door Philips
Research en de TU’s in Delft en
Eindhoven. Tijdens het congres
zullen experts nieuwe ontwikke-
lingen belichten. Zoals zogenaam-
de nano tubes: atoombuizen die
zich spontaan uit koolstof vormen
en aan de uiteinden enorme elek-
tronenstromen kunnen leveren en
miniatuurbronnen voor diverse
types vlakke displays en satel-
liettoepassingen.
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Nieuwe LSVb-voorzitter:

‘Het moet afgelopen zijn dat instellingen
voor ons en zonder ons denken’

Noem het een bliksemcarrière. Een jaar gele-

den bood Christel Grimbergen in haar eerste

ludieke actie haar universiteit te koop aan,

vanaf 29 juni is ze voorzitter van de landelijke

studentenvakbond, de LSVb. Ze zal een zeer

democratische voorzitter zijn, belooft ze: ‘Je

discussieert met z’n allen. Afhankelijk van de

uitkomst neem je een beslissing.’

In de LSVb breekt met enige regel-
maat een discussie los tussen de
realo’s en de fundi’s, de pragma-
tici en de ideologen. Grimbergen
laat in het midden tot welke groep
zij behoort. Als een echte politica
zegt zij bovendien dat zij zich niet
in dit beeld van de LSVb ‘herkent’.
‘Natuurlijk, er wordt stevig gedis-
cussieerd over de richting die de
LSVb op moet. Maar dat is ook
goed. Een organisatie die dat niet
doet, dut in. En zo er toch een
richtingenstrijd zou zijn, vind ik
het adagium ‘eenheid in plurifor-
miteit’ zeer waardevol.’
Grimbergen doet geen uitlatingen
over hoe de LSVb zich onder haar
leiding moet ontwikkelen. Want
zo werkt het niet, legt ze uit. ‘De
LSVb is bepaald geen organisatie
waarvan je als bestuurder kunt
zeggen: zo doen we het en volgend
jaar moet we die en die punten
bereikt hebben. Je discussieert
met z’n allen. Afhankelijk van de
uitkomst neem je een beslissing.
Als je volgens je eigen blauwdruk
wilt besturen, kom je in de proble-
men. De lidbonden pikken dat
niet. En terecht.’
Toch heeft Grimbergen wel ideeën
wat de LSVb het komend jaar te
doen staat. Allereerst is daar het
K&S-fonds. De nieuwe LSVb-voor-

zitter vindt het ‘diep treurig’ dat
studenten geen inspraak hebben
gehad in de eerste K&S-plannen
die de instellingen hebben inge-
diend voor het fonds van 500 mil-
joen gulden. ‘Het excuus was dat
de instellingen te weinig tijd had-
den en dat ze niet wisten wat ze
moesten doen. Ze namen het in
het begin ook niet erg serieus.’ Nu
hebben ze een heel jaar de tijd om
studenten erbij te betrekken,
waarschuwt Grimbergen.

Lobbyen
Een ander hot item is de MUB, de
modernisering van de universi-
taire bestuursstructuur. In dit
wetsvoorstel krijgen de colleges
van bestuur een sterkere rol in het
bestuur van de universiteit, ten
koste van de universiteits- en
faculteitsraden. Die raken een
deel van hun bevoegdheden kwijt.
Grimbergen beschouwt de strijd
om de MUB nog zeker niet als ver-
loren. ‘De Tweede Kamer begint
gelukkig te aarzelen of de MUB
nou wel zo’n goede zaak is. Daar
moeten we met lobbyen op inspe-
len.’   Ook de medezeggenschap in
het HBO wordt een aandachtspunt.
Volgend jaar moet elke HBO-oplei-
ding een commissie hebben
waarin ook studenten zitting heb-

ben. Omdat inspraak van stu-
denten in het HBO een relatief on-
bekend fenomeen is, wil de LSVb
hen graag de helpende hand bie-
den. ‘Waarbij we ons ervoor moe-
ten hoeden om de situatie in het
WO als ideaal te schetsen. Die fout
wordt teveel gemaakt.’ In het boek
Werken aan kwaliteit en
studeerbaarheid stelt Grimbergen
voor dat de LSVb opleidingen aan
een eigen visitatie onderwerpt en
een kwaliteitskeurmerk geeft.
Aankomende studenten krijgen
daardoor een goed beeld van wat
zij werkelijk kunnen verwachten
van een studie. Nu maken univer-
siteiten en hogescholen in hun
voorlichting teveel reclame, vindt
Grimbergen. ‘Het zijn net com-
mercials, die voorlichtingsdagen
en -brochures. Ze zijn niet repre-
sentatief, want alles is erop gericht
om zoveel mogelijk studenten bin-
nen te halen.’ De visitatie-rappor-
ten van de HBO-Raad en de VSNU
gaan Grimbergen nog niet ver ge-
noeg. ‘Ze zijn vaak zeer verhul-
lend en geven niet echt aan waar
de schoen wringt. Wat dat betreft
geeft de Keuzegids Hoger Onder-
wijs een eerlijker beeld. Daarin
wordt de mening van studenten
ook meer betrokken. Die kant
moet het in het Hoger Onder-
wijs veel meer op.’

weten dat dat absoluut niet kon’,
zegt Grimbergen terugkijkend.
Sindsdien ging het hard. Ze werd
lid en niet lang daarna ook voorzit-
ter van de Maastrichtse studenten-
vakbond NSEM. Geleidelijk aan
ging ze meer voor de LSVb doen.
En nu is ze ook daarvan voorzitter.
Maar wie is deze Grimbergen? Bij
een belronde om informatie over
haar te verzamelen, noemden wat
mensen die haar kennen van de
universiteitsraad in Maastricht
haar zeer actief, maar ook
drammerig. Klopt dat beeld? ‘Als
daarmee wordt bedoeld dat ik
mijn ideeën niet zomaar opgeef,
dan wel ja. Ik ben niet iemand die
details van een voorstel wil wijzi-
gen. Ik kom graag met een eigen
tegenvoorstel. Dat formuleer je op
basis van een visie. En die geef ik
niet zo gauw op.’

Het politieke bewustzijn van
Grimbergen (21), derdejaars
geneeskunde in Maastricht, ont-
waakte pas in het vorige studie-
jaar. Toen wilden de onderwijs-
instellingen een bezuiniging op
studenten afwentelen door het col-
legegeld met duizend gulden te
verhogen. Grimbergen was zo
boos, dat zij in haar eentje op de
ramen van de bibliotheek, die
naast de A2 ligt, grote vellen pa-
pier plakte. ‘Universiteit te koop’,
luidde de tekst. ‘Ik vond dat de
studenten in de uitverkoop wer-
den gedaan. Bestuurders moesten
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Beslissing over toekomst Bouwkunde nabij
heeft het bestuur de laatste maand
haar toekomstvisie voor de facul-
teit geformuleerd en aangegeven
hoe die te verwezenlijken. Op de
conferentie worden ‘s morgens de
grote lijnen besproken. Die betref-
fen het onderwijsmodel, de
managementstijl (waarin de infor-
matievoorziening naar de raad een
belangrijk vraagstuk is) en de
organisatie van de vakgroepen. Op
basis hiervan worden ‘s middags
de probleemgebieden besproken,
met name de consequenties voor

Architectonisch Ontwerpen (AO)
en Bouwtechniek. Aanleiding voor
de bestuurscrisis was de benoe-
ming van een nieuwe hoogleraar
bij AO. De faculteitsraad was het
niet eens met de door het bestuur
voorgestelde signatuur van de
hoogleraar en er volgde uiteinde-
lijk een motie van wantrouwen.
Daarna werd er een bemiddelings-
commissie onder leiding van prof.
Mathieu Weggeman benoemd.
Het aftreden van het bestuur heeft
mede tot gevolg dat de faculteits-
raad nu een ander bestuur kan
kiezen, dat bij de nieuwe koers
past. De vertrouwenscommissie
van de faculteitsraad is inmiddels
al bezig met de formatie van dat
nieuwe bestuur. Op de ingelaste

daarin haar toekomstvisie voor de
faculteit en geeft wegen aan hoe
dat te realiseren. Zaterdag 22 juni
volgt een ingelaste faculteits-
raadvergadering, waarin besluiten
worden genomen op basis van de
uitkomsten van deze discussies.
Het bestuur trad vorige week af
om zo een evenwichtige besluit-
vorming mogelijk te maken. Op
verzoek van de faculteitsraad
handelt het bestuur tot 1 oktober
de lopende zaken af. In opdracht
van de bemiddelingscommissie

door
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Deze week wordt er een aantal
belangrijke beslissingen genomen
over de toekomst van de faculteit
Bouwkunde. Op donderdag 20 juni
is er een faculteitsbrede conferen-
tie. Daar wordt gediscussieerd
over het manifest van het afgetre-
den bestuur. Die formuleert

raadsvergadering van 22 juni
wordt het algemene deel van het
manifest behandeld, die moet
uitmonden in een soort regerings-
verklaring, waar het nieuwe be-
stuur zich akkoord mee moet
verklaren. Een en ander heeft tot
gevolg dat het onderwijsprogram-
ma voor het volgend jaar nog onge-
wijzigd blijft. Wel zijn er voor AO
een aantal mensen als ‘vliegende
kiep’ aangetrokken om het onder-
wijs gewoon doorgang te kunnen
laten vinden. In dat licht zijn ook
de contracten van ir. Bert Dirrix en
van ir. Hans Ruijssenaars ver-
lengd, die nu tot januari de lo-
pende zaken kunnen afhandelen.
Naar verluidt overweegt Dirrix om
na januari door te gaan, mits de
situatie van AO overeenkomt
met zijn eigen visie.

Vervolg van de voorpagina

De Landelijke Studentenvakbond
reageert intussen uiterst kritisch
op de gang van zaken rond de
inspectie-oordelen. Voorzitter
Mike Riegel vreest dat de kern van
de zaak - de beoogde
onderwijsverbetering - op de ach-
tergrond raakt. Hij toont zich zelfs
verbaasd dat er zo weinig plannen
zijn afgekeurd. Zijn indruk is dat
de inspectie met zijn oordelen
toch al niet erg kritisch is geweest.
Het idee van een snelle
herkansing voor instellingen met
een afgekeurd plan vindt de LSVb
in elk geval onacceptabel. Riegel
wijst op de ‘harde’ afspraak van
vorige zomer, dat instellingen na
afkeuring van hun plan pas in de
volgende toekenningsronde van
1997 weer meedoen.
Sjef van Gool van het ISO sluit zich
hierbij aan. Hij vindt een snelle
herkansing ‘onzinnig en overbo-
dig’. ‘Zo’n extra ronde is pas echt
bureaucratisch. Dan moet men
wéér onder tijdsdruk een plan
erdoor jassen. Laat men gewoon de
tijd nemen tot april ’97 om het
plan te verbeteren. Het geld blijft

toch gereserveerd voor de instel-
ling. En dat beetje geld waar het
dit jaar om gaat, kan men best zelf
voorfinancieren.’

Verhoging collegegeld
Een drijfveer van minister Ritzen
om de genoemde herkansing te
bieden zou volgens Van Gool wel
eens de eerstvolgende college-
geldverhoging kunnen zijn. De
Tweede Kamer heeft die verho-
ging, die dit najaar moet vallen,
afhankelijk gemaakt van de voort-
gang van het project kwaliteit en
studeerbaarheid. En het zou de
minister wel uitkomen als hij dan
al kan melden dat een aantal plan-
nen inmiddels verbeterd is. Oppo-
sitiepartij CDA heeft afgelopen
week dan ook direct vragen ge-
steld over de afkeuring van
kwaliteitsplannen. Het kamerlid
Ten Hoopen vraagt ondermeer of
Ritzen de collegegeldverhoging nu
zal uitstellen. ‘Zo nee, hoe moet de
Kamer dan tot een beoordeling
komen.’
Maar de regeringsfracties lijken
niet onder de indruk van de be-
richten over de kmp’s. Zo vindt
Monique de Vries (VVD) een tiental

afkeuringen op 75 ingediende
plannen ‘geen vreselijke ramp’,
vooral als blijkt dat de kritiek van
de inspectie in een aantal gevallen
vooral redactioneel van aard is.

meer gedaan worden. Het pro-
bleem is evenwel dat de ECN wel
speurt naar technologieën die nut-
tig zouden kunnen zijn voor de
markt, maar vervolgens die
technologieën niet ten uitvoer kan
brengen, omdat er niet genoeg
jonge starters zijn die ermee aan
de slag gaan. Een universiteit heeft
wel jonge starters. Daarom, zo
redeneert Van den Kroonenberg,
moet de ECN een ‘energie-univer-
siteit’ worden. Van den Kroonen-
berg: ‘Studenten komen hier (bij
ECN -red.) dan afstuderen en pro-
moveren. Na een start op een ge-
wone universiteit kun je hier een
energie-topopleiding krijgen.’ De
statuten van ECN laten een en an-
der gewoon toe. Hoogleraren zijn
er in Petten genoeg ‘en als het er te
weinig zijn halen we een nieuwe
ploeg binnen.’

(FG)

‘Als Nijenrode een bedrijfskun-
de-universiteit kan zijn, waarom
kan Petten dan geen energie-uni-
versiteit zijn.’ Deze vraag werpt H.
van den Kroonenberg, algemeen
directeur van ECN, op in Forum,
de personeelskrant van ECN. Hij
schrijft in zijn column dat minis-
ter Ritzen van mening is ‘dat de
verdere ontwikkeling van ECN als
technologische aanjager van de
Nederlandse economie niet be-
lemmerd mag worden.’ Volgens
Van den Kroonenberg zou ECN, als
‘technologische aanjager’, in ieder
geval meer moeten bijdragen aan
de regionale industrie in Noord-
Holland. Dat gebeurt al voor een
deel doordat enige bedrijven op
het ECN-terrein de kennis van dit
instituut commercieel aan de man
brengen, maar er kan nog veel

De universiteit van Petten
van
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Bijeenkomst over
MUB
Aansluitend op de U-raads-
vergadering van  a.s. maandag
vindt er een informatieve bijeen-
komst plaats over de nieuwe wet
aangaande de universitaire
bestuursstructuur.
De bijeenkomst in de Dorgelozaal
is voor iedereen toegankelijk.
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Aat Vervoorn

In de rubriek ‘Dienst Overige Zaken’ schrijven
prof.dr.ir. J.D. Janssen, prof.dr. P.J. Lemstra,
prof.dr.ir. H.E.H. Meijer, dr. J.W. Nienhuys, drs.
M. Pieterson, prof.dr. F.W. Sluijter, drs. A.J. Ver-
voorn en dr.ir. E.G.F. van Winkel.

Bij het naderen van het einde
is het opmaken van de balans
een passende activiteit. Deze
boekhouderswijsheid geldt niet
alleen op de financiële afdeling
van de universiteit, maar kan
ook in andere situaties toege-
past worden. Er zijn namelijk
vele einden mogelijk en ook
vele manieren om de balans-
waarde uit te drukken.
Voor de student is het einde van
het jaar redelijk duidelijk: na
het laatste tentamen begint de
vakantie. Dat houdt soms wer-
ken in om geld te verdienen en
dan is de balans makkelijk op
te maken: het aantal guldens
dat overblijft om vervolgens te
gaan reizen en te genieten en
zo het ‘opmaken’ weer een
andere betekenis geven. Het
uiteindelijke saldo bestaat dan
uit ervaringen en sterke verha-
len waar het nieuwe studiejaar
weer goed mee begonnen kan
worden. Maar soms is de balans

voor studenten ingewikkelder.
Dan zijn de tentamenuitslagen
anders dan verwacht en is extra
studie-input nodig of is er voor
afstudeerders die 1 september als
dure drempel zien naderen, stress
om de zaak nog voor de
examenzitting van eind augustus
te regelen.
Voor andere universitaire werk-
ezels is het einde minder duide-
lijk. Er zijn van die werkzaamhe-
den die nooit een einde hebben:
onderzoek of bureaucratie bijvoor-
beeld. En dat zijn juist de twee
activiteiten die aan deze universi-
teit het hoogste scoren. Daarnaast
zijn er dan nog het onderwijs dat
voor velen met de colleges op-
houdt, en enkele dienstverlenende
bezigheden als de repro of de
bibliotheek die ook nooit ophou-
den, maar wel drukke en rustige
tijden kennen.
Hoe bepaalt de onderzoeker het
einde en hoe maakt deze bij uit-
stek universitaire mens de balans

op? Moeilijke vragen waar ik, nu
ik van mijn onderzoekstaak onthe-
ven word, slechts voorzichtig en
vaag op kan antwoorden. Maar zijn
juist die voorzichtigheid en vaag-
heid niet het kenmerk van veel
universitair onderzoek? Nader
onderzoek is altijd aanbevolen/
nodig/gewenst en het einde is vaak
open en voor meerderlei uitleg
vatbaar. Alleen de balans kan de
onderzoeker goed opmaken:
congrespapers, publicaties en
uiteindelijk de hoogleraarsbe-
noeming. Het einde in de tijd is de
geestelijke of lichamelijke dood
van de onderzoeker; beide maken
we aan de universiteit van nabij
mee.
Voor de bureaucraat liggen de
zaken weer anders. Daar wordt het
einde bepaald door het laatste
formulier dat ingevuld terug is
gestuurd en vervolgens van een
paraaf is voorzien en doorgestuurd
naar de volgende trap op de hiër-
archische ladder. Als dat gebeurd
is, zijn er twee opties: beginnen
aan een nieuwe stapel formulie-
ren of gaan schrijven aan een
beleidsondersteunende nota
waarin de noodzaak aangetoond
wordt voor nieuwe regelingen
binnen de universiteit die leiden

tot nieuwe stromen papier die
ingevuld geretourneerd moeten
worden voor een bepaalde datum.
Het opmaken van de balans is hier
uiterst eenvoudig: op laag niveau
is het totaal aantal verwerkte for-
mulieren doorslaggevend en op
hoog niveau is dat het aantal men-
sen onder je dat nodig is om de
papierstroom in goede banen te
leiden.
Dan is er als laatste categorie aan
deze universitaire onder-
wijsinstelling de groep der docen-
ten, waarmee ik bedoel de mensen
die feitelijk bij de studenten het
heilig vuur ontsteken en die voor-
doen hoe leuk het is om iets te
kunnen of te weten. Om dat vuur
te kunnen ontsteken moet de do-
cent zelf branden en vol vuur zijn
vak uitdragen. Daar kan op
verschillende manieren een eind
aan komen. Een bekend einde is
het burn out-syndroom, waar veel
onderwijsmensen mee eindigen.
Ze zijn opgebrand en helaas valt
dat niet steeds samen met de
pensioenleeftijd. Daar heeft de
universiteit bij mijn weten geen
oplossing voor, zodat een langge-
rekt lijden of dumpen meestal het
resultaat van de balans zijn.
Erger is als de goede docent bij

reorganisatieplannen achter de
onderzoekers en andere, orga-
nisatorisch verschrikkelijk
noodzakelijke mensen ge-
plaatst wordt en voor ontslag
wordt aangewezen. Het einde is
dan een met een emmer water
gedoofd vuur waar een hoop
stinkende as van overblijft.
Voor zover ik als zijlijner kan
zien, liggen er bij de faculteit
Wiskunde een paar van die
hoopjes. De waarde van de uni-
versitaire mens is dus nogal
variabel en in het slechtste
geval al tijdens zijn loopbaan
niet meer dan het hoopje as
waartoe we uiteindelijk alle-
maal worden teruggebracht.
Misschien is het voordeel van
een maandje vakantie wel dat
je dan een maand geen univer-
sitair mens bent, maar een
gewoon menselijk mens. En
dan wordt de waarde bepaald
door begrip voor de medemens
en liefde voor de ander. Voor
die eigenschappen bestaat ge-
lukkig geen hiërarchie of car-
rière.

De waarde van de universitaire mens
Dienst Overige Zaken

als universiteitsraadslid het Kwali-
tiet Management Plan goedge-
keurd. Ook ik heb gezegd dat
wegens gebrek aan voldoende tijd
het KMP zoals het eruit zag ‘dan
maar’ goedgekeurd moest worden.

De TUE is de afgelopen week
weer zeer negatief in het nieuws
geweest: slechts drie universitaire
Kwaliteits Managements Plannen
zijn afgekeurd door de
onderwijsinspectie. Bij die drie
afgekeurde plannen zat die van
onze universiteit. Alle landelijke
dagbladen hebben hier al kennis
van genomen. Ik betreur het zeer
dat er nogmaals negatieve publi-
citeit over de TUE heen komt. Ik
betreur het dat de inhoud van het
stuk blijkbaar niet voldeed aan de
vooraf gestelde eisen. Ook ik heb

Ook ik heb waarschijnlijk te licht
gedacht over de beoordeling. Ik
betreur dat.
Als een complete verrassing komt
het echter niet. Het was te voor-
zien dat de onderwijsinspectie
niet enthousiast zou zijn met een
KMP dat ‘de projectplannen aan
elkaar schreef’. Het was niet voor-
zien dat het afgekeurd zou wor-
den. De TUE heeft weer iets om in
de zomervakantie goed over na te
denken.

Fulco Treffers

Te licht bevonden

Zondag 23 juni is er om 11.00
uur een oecumenische viering
in de Studentenkapel, Kanaal-
straat 6. Voorganger is
Bernard van Lamoen. Tijdens
de dienst van zondag 30 juni,
11.00 uur, treedt Frank van
Helmond als voorganger op.
Als speciale gast is William
Gois aanwezig. Hij werkt als
priester in Manilla.
Bij beide diensten is er crèche
en kindernevendienst.
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Verkoop meubilair
Dinsdag 25 juni wordt overtollig TUE-meubilair
en dergelijke verkocht aan medewerkers van de
TUE. De verkoop wordt gehouden op de werf van
de Bouw Technische Dienst, van 14.00 uur tot
16.00 uur. Gekochte goederen moeten contant
worden afgerekend en meteen worden meegeno-
men. Inlichtingen: J. Kroot, CTD, tst. 2178.

verzorgingsposten ingericht door
de personeelsvereniging van het
Radboudziekenhuis. Wie hiervoor
in aanmerking wil komen, kan
contact opnemen met Frans
Ooijen, receptie T-hoog, tst. 3120.

Vierdaagselopers TUE

Tijdens de Vierdaagse in
Nijmegen, dit jaar van 16 t/m 19
juli, kunnen deelnemende
TUE’ers gebruik maken van de

Het ESK-secretariaat is bereikbaar op
tst. 2627 op ma, di en do van 9.30 tot
13.30 uur. Deze openingstijden ver-
anderen met de komst van de nieuwe
secretaresse H. Vreugdenhil per 19
augustus. Het ESK is dan bereikbaar
op ma van 9.00-11.00 uur, op di van
9.00-14.00 uur en op woe van
9.00-11.00 uur.

Wie graag de Chinese taal
machtig wordt, kan terecht bij de
Volksuniversiteit. Daar wordt les
gegeven in het ‘Putonghua’ ofwel
het ‘Algemeen Beschaafd Chinees’,
zoals gesproken in de omgeving
van Beijing. Voor de leerlingen aan
de Volksuniversiteit te Eindhoven
is er een beginners- en een
gevorderden-klas. In beide klassen
worden door een Chinese onder-
wijzeres de uitspraak, het schrij-
ven van de Chinese karakters en
eenvoudige conversatie behan-
deld. Inlichtingen: S. Chen,
Heeze, tel. 2265422.

De Seniorenacademie Brabant is
een non-profit-project van de KU
Brabant en de St. Hoger Onderwijs
Zuid-Nederland en verzorgt cur-

Cursus Chinees

sussen op academisch niveau voor
personen van vijftig jaar en ouder.
Hoewel de veertig onderwerpen
zeer uiteenlopen, geldt voor alle
cursussen dat zij aansluiten bij de
ervaringen en de belevingswereld
van ouderen. Aan de TUE worden
twee cursussen gegeven. ‘Techno-
logische kennis in ontwikkeling’
door prof.dr. Andries Sarlemijn en
prof.dr. Piet Leenhouwers geeft
een filosofische cursus met de titel

Seniorencursussen in Brabant
‘In dialoog met Rosenstock-
Huessy’. Wie met het totale pakket
wil kennismaken, kan donderdag
27 juni de provinciale presentatie
bijwonen in gebouw Q van de KUB.
Prof.dr. W. Witteveen geeft een
lezing en aansluitend is er een
uitgebreide informatiemarkt.
Aanvang: 13.30 uur. Inlichtingen:
Infocentrum HKLT/FEO, tel. 013-
5394448.
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hele nacht zijn doorgegaan.’ ‘s
Middags is het echter de bedoeling
dat de studenten weer een beetje
wakker zijn. Dan wordt bij de Bun-
ker een grote cantus op poten ge-
zet. Dit fenomeen is in Eindhoven
nog niet zo bekend, maar wordt in
Tilburg al langer georganiseerd.
Het is de bedoeling dat de onge-
veer duizend intro-lopers geza-
menlijk aan lange tafels gaan zit-
ten en en masse liederen gaan
zingen. Om het geheel in het ga-
reel te houden komen er op het
podium enkele muzikanten en
voorzangers. Bleijenbergh: ‘Ik heb
dit in Tilburg wel eens gezien en
daar was het heel gezellig, we ho-
pen dat we het hier ook een beetje
van de grond kunnen krijgen.’
De afsluiting van de Intro is op
vrijdagavond. Voorgaande jaren
was op dit tijdstip niets ingepland,
met als gevolg dat de meeste aan-
komende studenten ‘s avonds naar
huis gingen. Dit jaar wordt hen
echter vooraf duidelijk gemaakt
dat er deze avond ook nog van al-
les te doen is.
Om de studenten een beetje te in-
formeren omtrent de verrichtin-
gen van hun ‘collega’s’ wordt er dit
jaar voor het eerst een Introkrant
uitgegeven. Deze zal ongeveer een
dubbel A-4tje beslaan en moet vol-
gens Bleijenbergh vooral zo maf
mogelijk zijn. Van dinsdag tot vrij-
dag zal hij dagelijks over de uni-
versiteit verspreid worden. Ook
hier worden overigens nog enthou-
siaste mensen voor gezocht.

meer vrouwen over het algemeen
het ingenieursvak (al zou je dat
niet verwachten), wat een reden is
om te onderzoeken waarom dat zo
is.

Pré-Intro
Ondanks het feit dat meiden over
het algemeen geen behoefte heb-
ben aan een vrouwenvereniging,
vinden ze het wel leuk om andere
meiden te leren kennen. De Pré-
Intro, georganiseerd door de StIK,
is nog altijd in trek. In deze drie
dagen, die plaatsvinden vóór de
algemene Intro, kunnen aanko-
mende studentes alvast met elkaar
kennis maken, krijgen zij infor-
matie over organisaties en instan-
ties aan de TUE die voor vrouwen
relevant zijn en over leven en het
werken als vrouwelijke ingenieur.
‘Dit jaar proberen we de sfeer
vlotter te maken en minder klei-
nerend’, aldus coördinatrice Hilde
Bergsma. ‘We spreken de eerste-
jaars studentes bijvoorbeeld aan
met meiden in plaats van meisjes.
Je komt dan wel in een

mannenwereld terecht, maar daar
moet je wèl wat van maken.’ Uit
de enquêtes van vorige jaren
kwam naar voren dat sommige
onderdelen nogal saai gevonden
werden en dat het belangrijkste
motief voor meiden om deel te
nemen de gezelligheid en het
kennismaken is. Daarom koppelt
de organisatie dit jaar de serieu-
zere programma-onderdelen aan
gezellige activiteiten. Daarnaast
zijn instellingen als de
Rutgerstichting en het kinder-
dagverblijf de TUimelaar verwij-
derd uit het programma. ‘De erva-
ring leert dat de meeste meiden
deze onderdelen overbodig vin-
den’, aldus Bergsma.
Voorgaande jaren organiseerde
DirK een middagprogramma tij-
dens de Pré-Intro in de vorm van
een spel. Dat kan dit jaar niet
meer. Gelukkig is vervanging
gevonden. Sportvereniging All
Terrain gaat de komende Pré-Intro
de nieuwe meiden een leuke mid-
dag bezorgen...

DirK legt het loodje
DirK-leden wilden zich op dit
moment nog niet uitlaten over de
situatie.
Vier jaar geleden kregen MirTE en
irIS er een zusje bij: DirK. MirTE,
de vereniging voor vrouwelijke
studenten van de Universiteit
Twente, is twee jaar geleden al
opgeheven en irIS, idem voor
Delft, is kort geleden ook kopje
onder gegaan. Kennelijk is het
klimaat op een technische
universiteit niet geschikt om
vrouwenverenigingen te laten
gedijen. In 1992 bleek uit een
uitgebreid vooronderzoek door de
toenmalige emancipatiewerk-
groep, dat er behoefte was aan een
studentenvereniging speciaal voor
studentes. De doelstellingen wa-
ren: het bevorderen van contacten
tussen studentes onderling (in-
formele sfeer), het verduidelijken
van de beroepsperspectieven van
vrouwelijke ingenieurs en voor-
lichting aan aankomende studen-

tes. Vooral de dienst Interne en
Externe Betrekkingen zal DirK
missen na de opheffing, de vereni-
ging bespaarde hen veel werk op
het gebied van voorlichting.
De opvatting heerst dat DirK ‘man-
onvriendelijk’ is. Ria
Hermanussen, emancipatie-
medewerkster van het bureau
Studentendecanen, vraagt zich af
hoe die geruchten in de wereld
komen. ‘DirK laat zich totaal niet
man-onvriendelijk uit, de vereni-
ging heeft zelfs een groot aantal
ondersteunende mannelijke le-
den’, aldus Hermanussen.
Er zijn nog mogelijkheden voor
een doorstart voor DirK, eventueel
in een andere vorm. ‘Als er nieuw
initiatief is, dan krijgt dat alle
steun van de universiteit’, aldus
Hermanussen. Er zijn activiteiten
die nieuw initiatief aan kunnen
trekken. Zo komt er wellicht een
uitwisseling met een Turkse
universiteit. In Turkije kiezen

door
Ilse
Schuts

De opheffing van DirK is werke-
lijkheid. Afgelopen woensdag is
definitief beslist dat voortzetting
van de Dames Ingenieurs Kring, in
deze vorm althans, geen zin heeft.
Eind mei vergaderde een actieve
groep medewerkers van DirK over
de zin van het bestaan van hun
vereniging, hierbij kwam ophef-
fing al aan de orde. Er bestond nog
een beetje hoop op meiden die de
kar zouden willen trekken, maar
dat bleek een illusie. Op 19 mei
werd een streep gezet onder het
bestaan van deze vereniging voor
vrouwelijke studenten en aio’s.

Cultuurfestival Intro dit
jaar naar ‘t Stratumseind

lei straatartiesten, de Tuna en een
dweilorkest de sfeer op de twee
podia op peil houden. Ook worden
hier allerlei kraampjes opgezet,
om er een echt festival van te ma-
ken. De afsluiting van het festival
is nog wel op de Markt. Daar zal ‘s
avonds een openluchtfilm ver-
toond worden. Bleijenberg: ‘Daar
zouden we heel graag ouderejaars
bij hebben, om op die manier de
integratie alvast op gang te bren-
gen. Ook gaan we proberen andere
inwoners van Eindhoven te bena-
deren door middel van flyers en
posters.’ Tenslotte wordt in de
Bunker een groot bierpullenfestijn
op touw gezet. Dit zal waarschijn-
lijk de laatste keer zijn dat het
cultuurfestival op donderdag
plaatsvindt. Tussen de Intro-orga-
nisatoren van de TUE en de Hoge-
school Eindhoven zijn onderhan-
delingen gaande over samenvoe-
ging van de twee festivals. De Ho-
geschool organiseert al jaren op de
vrijdag van de Intro op het
hogeschoolterrein een eigen
festival. Als alles goed gaat zal dit
volgend jaar op vrijdag, gecombi-
neerd met het cultuurfestival van
de TUE, ergens in de stad gehou-
den worden.

Cantus
‘Vrijdagochtend wordt een beetje
een lamzakochtend’, aldus
Bleijenbergh. ‘Dan zal net zoals
voorgaande jaren een katerontbijt
op het programma staan, maar we
hopen dat de meeste studenten de

de traditionele kroegentocht.
De donderdag gooit men dit jaar
helemaal om. Het enige dat over-
eind blijft is het concept van een
cultuurfestival, de invulling veran-
dert totaal. Bleijenbergh: ‘In voor-
gaande jaren waren er problemen
met de belangenvereniging van de
Markt, daarom is nu naar een
nieuwe invulling gezocht.’ Die
vond men bij stichting Studenten-
plein. Dit samenwerkingsverband
van de café’s De Stunt, DeBlix
(voorheen Obelix) en Miller Time
heeft de helpende hand aangereikt
bij het op poten zetten van het
cultuurfestival. Het vindt plaats op
‘t Stratumseind. Door die samen-
werking bestaat dit jaar bovendien
de mogelijkheid tot een grotere
opzet. De programma’s in Plaza
Futura en in diverse musea zijn
geschrapt. De reden daarvoor is
dat het cultuurfestival anders te
versnipperd raakt. Op ‘t
Stratumseind zal echter genoeg te
beleven zijn. Op twee podia zullen
allerlei zaken die met cultuur te
maken hebben over de studenten
in spe uitgestort worden. Enkele
van de namen zijn al bekend, na-
melijk die van Van Dik Hout en
Enge Buren. Daarnaast gaan aller-

De introductieperiode vormt elk jaar voor zo’n

duizend studenten een goed begin van hun

studententijd aan onze universiteit. De Intro-

commissie stelt eind augustus weer alles in

werking om de aankomende eerstejaars een

onvergetelijke tijd te bezorgen. Dit jaar treedt

echter wel een aantal belangrijke veranderin-

gen op in het programma. De meest in het oog

lopende aanpassing is er op donderdag. Het

cultuurfestival, dat voorheen op de Markt ge-

pland stond, brengt men dit jaar onder op ‘t

Stratumseind. Ook de vrijdagmiddag krijgt een

andere invulling.

Kanaalstraat verhuisd, daardoor is
er een tekort aan Bunker-partici-
panten ontstaan. Bovendien is een
goede voorlichting over sport wel
belangrijk.’ Ook dit jaar geldt op
het universiteitsterrein een
drooglegging tot dinsdag 17.00
uur. Gelukkig maar voor Nargileh,
want zij zullen ‘s avonds het audi-
torium van een borrel voorzien.
Deze avond is ingeruimd voor de
diverse studentenverenigingen.
De Bunkermarkt schuift door naar
woensdag en moet concurreren
met de TUE-Instantietocht. Een
nieuwtje op die Instantietocht is
dat dit jaar aan iedere eerstejaars
een milieumok wordt uitgereikt.
Dit om het milieubesef van de
nieuwe studenten te verhogen. Het
andere deel van de dag is weer
ingeruimd voor sport, maar nu op
een participerende wijze. Tijdens
het sporttoernooi kunnen de di-
verse introgroepjes weer hun spor-
tieve capaciteiten bewijzen. Voor
die avond zitten de organisatoren
nog een beetje met de handen in
het haar. ‘Voor de studenten-
huizentocht hebben zich nog veel
te weinig huizen aangemeld’, al-
dus Bleijenbergh. ‘De inschrijfter-
mijn loopt echter nog tot eind
juni, dus we hopen dat zich nog
voldoende actieve studenten-
huizen aanmelden.’ De woensdag
wordt afgesloten - en de donder-
dag waarschijnlijk begonnen - met

In de week van 19 tot en met 23
augustus is het weer zover. De
universiteit, de Bunker en de
Eindhovense binnenstad worden
dan weer op z’n kop gezet door
een nieuwe lichting TUE-studen-
ten. Maar ook de ouderejaars zul-
len dan nog even feestelijk de va-
kantie uitluiden. Al enkele jaren
gebeurt dit volgens een min of
meer vast programma, maar dit
jaar treden daarin toch enkele be-
langrijke veranderingen op. Al-
leen voor de eerste dagen blijft de
opzet ongeveer hetzelfde. De
maandag en dinsdag zijn al jaren
ingeruimd voor een nadere ken-
nismaking met de universiteit en
zullen ook nu weer deze functie
krijgen. Het welkomstwoord zal
op maandag worden uitgesproken
door de nieuwe rector magnificus
prof.dr. Martin Rem.

Milieumok
Dinsdag verandert er echter al iets
meer. Werd voorheen de sport-
markt nog samen met de Bunker-
markt in één dagdeel gepropt, dit
jaar kunnen de studenten deze
hele tijd voor de sportmarkt ge-
bruiken. Marieke Bleijenbergh, lid
van de Intro-commissie: ‘De
cultuurverenigingen zijn naar de

Vorig jaar werd het
cultuurfestival nog op
de Markt gehouden.
Onder andere Hans
Dulfer gaf toen acte de
présence.
Foto: Daan Kers

door
W illem van
Rossum
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Naam:
Maj Møller Kristensen

Afkomstig uit:
Lyngby/Denemarken

Studerend aan:
TU van Denemarken/
Lyngby

Studeert hier:
Wiskunde

In de rubriek ‘Buitenlandse Zaken’ interviewt Moniek
Stoffele elke week een buitenlandse student of studente
die voor enige tijd aan de TUE verbonden is. Bram Saeys
legt ze vast op de gevoelige plaat.

De Deense Maj Møller Kris-
tensen hoopt van harte dat het
Deense voetbalelftal de Euro-
pese titel met succes zal
verdedigen. Maar ook als dit
niet lukt zal Maj toch alle wed-
strijden met plezier volgen.
Meestal kijkt ze met een hele
groep buitenlanders naar het
toernooi. Dit is erg gezellig,
vooral als er van de twee spe-
lende ploegen supporters bij
zijn. Er ontstaan dan vaak hef-
tige discussies, die na de wed-

strijd snel vergeten zijn. Het eer-
ste rondje na de wedstrijd komt
voor rekening van de winnende
supporter.
Maj is vorig jaar augustus in
Glasgow geweest, waar ze toevallig
een groep studenten van de TUE
ontmoette. Toen ze in Eindhoven
kwam, had ze het dan ook meteen
erg druk met het bezoeken van
bekenden. Haar huisgenoten snap-
ten er niets van, net in Nederland
en dan al zo veel contacten. Vol-
gens Maj is ze één van de weinige

buitenlanders die meteen de draai
gevonden heeft.
Door veel met Nederlanders om te
gaan, leert Maj veel van onze taal
en cultuur. Eigenlijk komen de
Deense en Nederlandse cultuur
sterk overeen, toch doet ze soms
een schokkende ontdekking. Het
Nederland dat bekend staat om
het liberale klimaat en de gelijk-
heid van de sexen, viel haar tegen.
Maj constateerde verbaasd dat een
sterk rollenpatroon hier nog steeds
bestaat. Een Deense vrouw wordt

voor gek verklaard wanneer ze
aankondigt te stoppen met werken
om de kinderen te kunnen opvoe-
den of het huishouden te doen. De
meeste Deense moeders blijven
werken en maken gebruik van
kinderopvang. In Nederland ziet
ze dat jonge vrouwen vaak met
werken stoppen wanneer de kin-
deren op komst zijn. Ook hoort ze
regelmatig van mannelijke
TUE’ers dat zij thuis niets hoeven
te doen in de huishouding. Wan-
neer ze om half zes thuiskomen
staat het eten al op tafel!
Een ander Deens vooroordeel over
Nederland betreft de drugs. Maj
werd herhaaldelijk door familiele-
den en vrienden gewaarschuwd
dat ze uit moest kijken met wat ze
hier te eten kreeg, er kon wel eens
een drug in zitten! Maj merkt in
de praktijk maar weinig van
drugsgebruik in Nederland, be-
halve dan in Amsterdam. Maj
vindt Amsterdam geen prettige
stad om rond te lopen, ze let daar
extra op haar portemonnaie. Vol-
gens haar komt dit vooral door de
buitenlandse bezoekers van Am-
sterdam, die haars inziens alleen
maar komen om high te worden.
Hoewel Denemarken heuvelachti-
ger is dan Nederland, wordt ook
daar veel gefietst. Het fietsen le-

verde dan ook geen probleem
op. De fiets waarop echter wel.
In Denemarken zou ze zich niet
durven te vertonen met haar
Nederlandse fiets. Alle Denen
zouden verschrikt naar zo’n
oude rammelbak kijken. Maj
heeft echter al ondervonden dat
het wel noodzakelijk is om hier
een oude fiets te hebben. In
Denemarken kon ze haar fiets
van ruim duizend gulden rustig
met één slot achterlaten. Haar
oude fiets hier in Nederland,
die ze met twee sloten voor
haar huis neergezet had, was de
volgende ochtend al weg. Voor
haar onbegrijpelijk.
Denemarken is veel minder op
Europa gericht dan Nederland.
Terwijl de meeste mensen hier
wel mee willen werken aan een
verenigd Europa, staan de De-
nen er sceptisch tegenover. Dat
bleek ook uit het eerste referen-
dum, waar de Denen ‘nee’ zei-
den tegen Europa. Volgens Maj
stond het besluit van de Deense
regering al vast, zodat ze een
nieuw referendum hielden. Als
hier geen ‘ja’ uitgekomen zou
zijn, zou de regering net zo
lang doorgaan met het houden
van referenda totdat de Denen
er genoeg van kregen en ‘ja’
zouden stemmen om van het
stemmen af te zijn.

Kijk uit met het Nederlandse eten
Buitenlandse Zaken

Techneuten gezocht voor
betaald ontwikkelingswerk

roepen, zoals onderwijsgevend en
ondersteunend personeel in ver-
schillende technische richtingen.
Volgens woordvoerder Hans Voer-
man kunnen pas afgestudeerden
met hun stage-ervaringen vaak al
een heel eind uit de voeten.
Landmeetkundigen, planologen,
civiel technici en constructeurs,
architecten en andere bouwkundi-
gen komen makkelijk terecht, net
als elektrotechnici. Het is erg
praktisch werk dat veel eigen
inbreng en initiatief vereist, om-
dat de invulling van de vacature
aan de werknemer wordt overgela-
ten. Kortom een mogelijkheid om
veel waardevolle ervaring op te
doen.
De VSO selecteert kandidaten
vooraf op mogelijke geschiktheid,
maar dit gekoppeld aan een con-
crete aanvraag. De voorbereidings-
procedure kan tot de tijd van ver-
trek een half jaar in beslag
nemen. Er wordt geen ideële in-
stelling verwacht bij de sollici-
tant, wel een reële voorstelling
van de leefomstandigheden. Het
werk is een mogelijkheid om op
een intensieve manier een andere
cultuur beter te leren kennen door
direct contact met de bevolking
en tevens kennis en kunde over te
brengen waar dat goed gebruikt
kan worden. Voor informatie
Stichting VSO Nederland,
Hooghiemstraplein 142, Utrecht,
030-2769231.

door
Lisa

Mattemaker

Nepal, Bangladesh, Zimbabwe,
Eritrea, het zijn slechts voorbeel-
den van landen waar je via de
Voluntary Service Overseas (VSO)
terecht kunt komen. Een
voorlichtingsbus van deze organi-
satie was begin juni aanwezig op
het TUE-terrein.
De VSO zendt mensen uit naar
ontwikkelingslanden, maar dan
wel in dienst van een lokale over-
heid of onderneming. De lokale
werkgever betaalt het salaris, dat
afhankelijk is van de levensstan-
daard aldaar en zeker niet verge-
lijkbaar is met de bedragen die
een multinational in dergelijke
landen ter beschikking heeft. VSO
is geen organisatie die ontwikke-
lingshulp biedt, maar een bemid-
delaar die de geschikte kandidaat
zoekt voor bestaande vacatures.
Eerder dus een uitzendbureau
voor betaald ontwikkelingswerk.
De van oorsprong Engelse organi-
satie krijgt veelal aanvragen van-
uit voormalige koloniën en andere
Engelssprekende landen in Afrika,
Azië en het Caribisch gebied. Uit
de voormalige Oostbloklanden
komen tegenwoordig ook aanvra-
gen binnen, vaak voor bedrijfskun-
digen in het midden- en kleinbe-
drijf.
Voor veel banen is ruime werk-
ervaring een vereiste, maar er is
vrij veel vraag naar bepaalde be-

Natuurkundestudenten een ‘eigen’ vleugel
zoek. Die moeten dan wel netjes
ontvangen worden. Tegenover de
salon stonden een stel versleten
bankstellen. Dat kan nu echt niet
meer.’ Volgens Meulensteen zijn
de verenigingen niet bang hunAls natuurkundestudent wordt

het je gemakkelijk gemaakt. In
het eerste trimester van volgend
jaar verhuizen alle organisaties
die door studenten worden ge-
rund, naar een eigen vleugel. Wil
je oefententamens halen bij
STOOR, in een commissie bij
studievereniging Van der Waals of
een pilsje drinken in de ‘salon’?
Ga dan naar de begane grond van
N-laag en volg de bordjes met ‘g-
vleugel’. Johan Meulensteen, lid
van de ruimte-commissie van N-
laag, is duidelijk: ‘De studenten
zijn tevreden, omdat ze nu een
eigen plaats in het gebouw krij-
gen. De bovenburen, de vakgroep
Atomaire en optische wisselwer-
kingen, zien vooralsnog geen pro-
blemen. De Van der Waals-kamer
groeide buiten haar jasje. In de
nieuwe situatie komt er een moge-
lijkheid om de verenigings-pc’s in
een aparte kamer te plaatsen.
Hierdoor krijgen de bestuurders
wat meer bewegingsvrijheid en
kunnen commissieleden onge-
stoord hun werk doen. Ook de
salon zal afscheid moeten nemen
van haar oude vertrouwde ruimte.
Ze keert terug in een grotere
ruimte aan het einde van de vleu-
gel. Mogen de studenten dan ook
zelf weten hoe ze de ruimte in-
richten? Meulensteen: ‘Dit gebeurt
in onderling overleg. De gang moet
er representatief uitzien. De
fysicawinkel krijgt bijvoorbeeld
gasten van buiten de TUE op be-

door
R ené ter
R iet

aanloop te verliezen: ‘Door de
combinatie van organisaties zul-
len de studenten deze nieuwe weg
snel vinden. Er zijn nu immers
meer dan genoeg activiteiten
verenigd.’
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In de rubriek ‘Raadswerk’ geven U-raadsleden hun visie
op onderwerpen die in de vergadering van de U-raad ter
sprake komen. In de rubriek schrijven Monique Bouman
(WP-UR), Willem Buurke (OBP-UR), Paul Jansen (Groep
2000/ISO), Adri Proveniers (TUE 2005) en Fulco Treffers
(Progressieve Fractie). Fu
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Maar we moeten wel realistisch
blijven. Het is misschien even
slikken geweest, maar we hebben
het geaccepteerd: de TUE is klein
en heeft weinig kans om veel gro-
ter te worden. Een groot probleem
is wel dat je als je klein bent je
een aantal specialisaties uit moet
buiten. De TUE moet kiezen voor
kerngebieden. De belangrijkste
zaken en de sterkste punten van
deze universiteit moeten extra
aandacht krijgen. Andersom ge-
zien: de zwakkere delen van de
TUE moeten aan aandacht inboe-
ten en moeten misschien wel ver-
dwijnen. En dan komen er
onherroepelijk problemen. Wie
maakt de keuzes? En wanneer? Ik
vrees dat Ritzen het zal doen,
voordat we het in de gaten heb-
ben.

Het gaat niet goed met de studen-
ten informatica, vindt de visitatie-
commissie. Het rapport van de
visitatiecommissie Informatica
geeft aan dat er een schreeuwend

tekort is aan afgestudeerde
informatici. Er moet meer worden
samengewerkt tussen de universi-
teiten om dit probleem op te los-
sen. ‘Alle hens aan dek’, wordt er
geroepen. De TUE zou hier lering
uit moet trekken. Het niveau is
goed, maar de opleiding is niet
aantrekkelijk genoeg voor VWO-
ers. Betekent dit dat de TUE op
advies van de visitatiecommissie
nu selectie aan de poort moet gaan
voeren, waarbij je geslaagd bent
als je DOOM 2 uit kunt spelen?

Het gaat niet goed met de
studenteninspraak, vinden veel
studenten en personeelsleden. De
studenteninspraak is momenteel
te groot, vindt de minister.
Willem Buurke van OBP-UR gaf het
twee weken terug al aan: de stu-
denten en het personeel krijgen in
de toekomst minder te zeggen in
de raden. Een slechte zaak, vinden
velen. Een zeer slechte zaak voor
de studenten, vind ik. De studen-
ten worden steeds meer gedemoti-

veerd om mee te denken over het
besturen van de universiteiten.
Toch zijn studenten van zeer groot
belang voor het signaleren van
problemen en het aandragen van
oplossingen in de universitaire
bestuursorganisatie. Studenten
zijn niet - of in ieder geval minder
- ingebakken in de TUE-cultuur,
staan overal fris tegenover, en
hebben daarmee een duidelijk
voordeel ten opzichte van andere
bestuurders. Zoals het er echter
nu uitziet wordt deze rol volledig
weggevaagd in het nieuwe voorstel
voor de bestuursorganisatie van de
universiteiten. Misschien zijn er
nog wel enkele wegen te bewande-
len voor studenten - bijvoorbeeld
het collectief klachtrecht, maar

Het gaat niet goed met de
studentenin stroom, vinden de
universiteiten. Het gaat goed
met de studenteninstroom,
vindt de minister.
De instroom daalt. De TUE heeft
hier iets op gevonden: het is
helemaal niet erg om klein te
zijn. Vorig jaar verschenen er
twee discussienota’s, met de
titels: ‘TUE, slank en sterk’ van
de hand van de universiteits-
raad, en ‘TUE, sterk in ont-
wikkeling’ aangereikt door het
college van bestuur. Beide stuk-
ken gingen sterk uit van een
kleinere universiteit met min-
der studenten en personeelsle-
den. Met enige terughoudend-
heid werd deze toekomstvisie
op de universiteit ontvangen.
Het liefst ben je de grootste en
de beste, dat heeft iedereen.

deze zijn dusdanig omslachtig en
demotiverend dat de student feite-
lijk behoorlijk monddood wordt
gemaakt.

De student is uit. Studeren is uit.
En net op dat moment besluit ik,
na een paar jaar in verschillende
commissies en besturen te hebben
gezeten, na verschillende student-
assistentschappen gehad te heb-
ben, na alle auditorenfondsen en
beurzen uitgebuit te hebben, na
een geweldig Virusfestival en een
jaar universiteitsraad, weer volle-
dig aan de studie te gaan. Ik blijf
blijkbaar een beetje tegendraads.
Ik ga afstuderen als architect, bij
de faculteit Bouwkunde
aan de TUE.

moet niet langer dan vier à vijf
jaar aanblijven. Je moet op tijd
vernieuwen. Ik had veel eerder
moeten opstappen, maar ik hoopte
ieder jaar weer de weg gevonden
te hebben om de ESK op te laten
bloeien.’ Gartz heeft dan niet het
gewenste resultaat bereikt als ESK-
voorzitter, zoals hij zelf zegt: ‘Het
is nu toch echt tijd om te gaan.’

Opvolger
Wie Gartz in actie ziet, denkt eer-
der aan een vrolijke Frans dan aan
een kwezel. ‘Er wordt ook best
veel gelachen bij de ESK. Wim de
Leeuw is een echte gangmaker tij-
dens het wekelijkse ESKafé.’ De
leukste herinneringen heeft Gartz
aan de jaarlijks terugkerende
Intro. ‘Het ESKafé zit dan altijd vol
en dan is het heel erg gezellig.
Jammer genoeg verdwijnt de
belangstelling van de eerstejaars
voor de ESK dan weer in de loop
van het jaar. Het is de taak van de
nieuwe voorzitter om deze
momenten van opleving vast te
houden en uit te bouwen.’ Zijn
opvolger, dr.ir. Lex Lemmens ver-
bonden aan Technologie voor
Duurzame Ontwikkeling, weet dus
wat hem te doen staat.

Duurzame Ontwikkeling werken
aan de bewustwording van de stu-
dent en bieden datgene wat Gartz
belangrijk vindt. Heeft de ESK nog
wel een functie als anderen er net
zo goed in slagen allerlei activitei-
ten op het gebied van bewustwor-
ding, kritische vorming en maat-
schappelijke verantwoording en
spiritualiteit aan te bieden? Vol-
gens Gartz verdient de ESK toch
een belangrijke plek binnen de
TUE. ‘De organisatie en de midde-
len zijn ertoe geëigend om je bre-
der dan in je vak alléén in een an-
der kader te verdiepen.
Het voorzitterschap voor de ESK
deed Gartz op vrijwillige, onbezol-
digde basis. Feitelijk is hij studie-
adviseur bij Werktuigbouwkunde
en sinds 1963 in dienst van de
TUE. Hij zegt niet gelovig te zijn,
maar is wel opgevoed met chris-
telijke principes. In de kerk komt
hij echter nooit. Ook bidden of in
God geloven doet de humanist/

positieve ontwikkelingen te mel-
den. Prof.dr. Annelies van Brons-
wijk, onlangs toegetreden tot het
dagelijks bestuur van de ESK, op-
perde de slogan ‘Studiepunten
voor geloven’. Momenteel wordt
bestudeerd hoe de ESK kan ‘inbre-
ken’ in bestaande cycli binnen
deze instelling om dit te realise-
ren. Ook moet de ESK meer dan
voorheen, aansluiting zoeken bij
gelijkgestemde zielen binnen de
TUE, zoals het Humanistisch
Raadswerk of bij sommige projec-
ten binnen Studium Generale.
‘Een mooi voorbeeld waren de le-
zingen in het kader van de Woud-
schotenconferentie in samenwer-
king met de ESVB’, aldus Gartz.

Ingenieur en ethiek
Toch is er wel degelijk behoefte
aan reflectie onder de studenten.
Dit blijkt bijvoorbeeld uit de grote
belangstelling binnen deze
universiteit voor lezingen over in-
genieur en ethiek, die de werk-
groep Werktuigbouwkunde en Sa-
menleving (WenS) organiseert.
Ook de onderwerpen van het pro-
bleemgestuurd onderwijs bij
Werktuigbouwkunde en het pro-
gramma van Technologie voor

agnost niet. Is dat niet een beetje
vreemd voor een voorzitter van
een instituut dat bestaat bij de
gratie van achtergrondkerken?
Maar nog meer, hoe houd je het zo
lang vol in een oecumenische
gemeenschap als de ESK? Volgens
Gartz kan dit best. Ook studenten-
pastor André van Kempen vond dit
geen punt toen hij hem indertijd
benaderde voor het ESK-voorzitter-
schap. Gartz: ‘Je kunt onafhanke-
lijk van je geloofsbeleving naden-
ken over datgene waar je mee
bezig bent. Op de geloofsbeleving
na, bijt mijn zienswijze de ideeën
zoals het studentenpastoraat die
propageert, niet. Zaken als ethiek
kunnen vanuit iedere achtergrond
benaderd worden.’

Resultaat
Ook het feit dat de ESK-bevolking
zich breder oriënteert dan de ge-
middelde werktuigbouwer, die
vaak nogal vakgericht bezig is,
heeft Gartz zolang kunnen boeien.
Te lang, vindt hij: ‘Een voorzitter

Voorzitter Ger Gartz bij vertrek:

‘ESK-werk verdient belangrijke
plek binnen de TUE’

‘De ESK moet studenten opzoeken waar ze zijn.

Je moet studenten bieden waar ze behoefte

aan hebben. Pas dan kun je bereiken dat ze

bewuster in het leven staan’, zegt ir. Ger Gartz.

Woensdag 12 juni nam hij afscheid als voorzit-

ter van de Eindhovense Studentenkerk. Meer

dan zeven jaar probeerde hij vanuit het dage-

lijks bestuur de studenten warm te maken voor

zijn ideeën. Deze ideeën zijn simpel, doch tot

op heden niet haalbaar gebleken. Hij wil dat

studenten bewust bezig zijn met wat ze doen.

De geloofsachtergrond doet er minder toe vindt

de scheidende voorzitter.

door
D ésiree
M eijers

Op de voorgrond de
scheidende ESK-voorzitter
ir. Ger Gartz. Zijn opvolger
dr.ir. Lex Lemmens kijkt
over zijn schouder.
Foto: Bart van Overbeeke

‘De ESK is bedoeld voor studen-
ten. Maar het aantal studenten tus-
sen de zondagse kerkgangers in de
Studentenkapel is vrij mager. De
studentenparticipatie loopt echter
terug over de hele linie. Met dit
gegeven moet je als ESK iets doen’,
vindt Gartz. ‘Studenten komen
niet naar je toe. Indachtig onze
vroegere studentenpastor Anki
Peper, vind ik dat je studenten
moet opzoeken waar ze zijn, in de
sociëteiten, in studentenhuizen, et
cetera. Dan weet je wat hen bezig-
houdt en waar ze behoefte aan
hebben. Pas dan kun je een pro-
gramma opstellen dat voldoende
aantrekkingskracht heeft. Nu is
het zo, dat we steeds opnieuw za-
ken proberen die dan toch niet of
nauwelijks blijken aan te slaan.
Als bijvoorbeeld een kringgesprek
over de bijbel niet aantrekkelijk
blijkt te zijn, moet je het opdoe-
ken’, vindt Gartz. Ook moet de ESK
zorgen dat de inzet van studenten
beloond wordt. Studenten willen
tegenwoordig - meer dan vroeger -
iets verdienen aan hun inspan-
ningen. In dit kader zijn er wel
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Drs.ing. Peter van der
Waerden: ‘Je kunt files niet
oplossen, wel verschuiven.’
Foto: Bart van Overbeeke

Voorlopig nog geen oplossing
voor files in Brabant

de stad ingaat kun je dingen veilig
in de wagen laten liggen en je ver-
voert je veiliger omdat het een ge-
voel van bescherming geeft.’

Sensoren
Naast het woon- en werkverkeer
gaat het ook om recreatieve func-
ties. ‘Het winkeluitje, het toeris-
tisch en recreatief verkeer, het
dagje met de kinderen naar het
pretpark of het strand; het is niet
dominant, maar wel aanzienlijk.
Het autorijden zelf is een onder-
deel van dat uitje. Dat zal voor 90 à
95 procent met de auto blijven ge-
beuren en dat is een vast percenta-
ge. Hier is hooguit een verschui-
ving van twee tot drie procent te
behalen, onder ideale omstan-
digheden’, vertelt Timmermans.
‘In een onderzoek werd gevraagd
naar meningen over de
verkeersmaatregelen en hèt ant-
woord was: ‘Goed, dan kan mijn
buurman met het openbaar ver-
voer’, aldus Van der Waerden.
Timmermans verwacht meer van
verkeersremmende maatregelen,
ondersteund door nieuwe techno-
logie. Al duurt het nog jaren voor
die hier hun intrede doen. Beiden
denken aan het inschakelen van
computersystemen en aan auto’s
met sensoren, waardoor het
verkeersnetwerk optimaal ge-
bruikt wordt. Deze systemen ver-
groten de pakkingsdichtheid, om-
dat auto’s korter op elkaar kunnen
rijden en parkeren, waarbij sens-
oren het bumper aan bumper rij-
den vermijden. In Amerika lopen
al pilot projecten als Advanced
Travel Information Systems. Bij
deze systemen is het uiteindelijk
doel dat een satelliet gegevens ont-
vangt over de verkeersdrukte op
diverse delen van de weg, die weer
doorgegeven worden. Weg-
gebruikers krijgen adviezen over
alternatieve routes en snelheid op
hun teevee. Zo worden dus ook de
vertrektijden en routekeuzes beïn-
vloed. Grote computers voorspel-
len het gedrag van weggebruikers
als ze die nieuwe informatie krij-
gen. Een andere ontwikkeling ligt
bij de Automated Highway
Systems, dat het best is te vergelij-
ken met de verkeersgeleiding van

vliegtuigen. Aangekomen bij een
snelweg neemt het systeem het
over van de bestuurder, want een
auto mag de snelweg pas op als de
route die hij wil afleggen binnen
een bepaalde tijd is gegarandeerd.
Sensoren in de auto zorgen voor
een bepaalde maximum snelheid.

Rekening rijden
Ook kan het rijden duurder ge-
maakt worden. Timmermans is
daar niet optimistisch over: ‘Auto-
rijden duurder maken door bij-
voorbeeld de milieu-effecten echt
door te rekenen, is politiek niet
erg populair. Vooral omdat de
kleinste beurzen dan de grootste
lasten moeten dragen. Het reke-
ning rijden is wereldwijd niet aan-
geslagen, behalve in Hongkong.
Misschien is er iets te verwachten
van teleshopping en -conferencing.
In Amerika is de impact drie tot
vijf procent. Maar daar zijn de af-
standen veel groter dan hier, ter-
wijl men toch de voorkeur geeft
aan face-to-face contact. Hoe veel
invloed dit zal hebben hangt weer
af van hoe de markt deze ontwik-
kelingen oppakt.’
Van der Waerden wijst nog op het
vervoer van goederen onder de
grond, maar dat is de eerste de-

cennia nog toekomstmuziek. Tim-
mermans ziet nog wel mogelijkhe-
den voor kleine, flexibele
vervoers- en koeriersdiensten naar
en vanuit de binnenstad. Zoals in
Hamburg, waar aanvullende dien-
sten zijn als je op het overslagpunt
met het openbaar vervoer naar de
stad gaat. De gekochte goederen
worden vervolgens daar weer afge-
leverd. Probleem is de organisatie
daarvan, die complexer is dan
men tevoren dacht.

Piekbelasting
Centraal in de hele problematiek
staan de stedebouw en ruimtelijke
ordening met de scheiding van
woon- en werkfuncties. Tegen-
woordig probeert men deze afstan-
den weer te verkleinen door
woon-, werk-, recreatie- en andere
functies (bijvoorbeel winkelen)
redelijk dicht bij elkaar te plaat-
sen. Timmermans: ‘Daarbij wor-
den alle onderdelen systematisch
doorgerekend op de gevolgen voor
mobiliteit. Dat wordt steeds be-
langrijker. Bij nieuwe lokaties
koppelt men een beperkt aantal
parkeerplaatsen bij kantoren aan
een Transferium, een overstap-
plaats bij een verkeersknooppunt.
Vervolg op pagina 9breiding van Nuenen, Helmond en

de nieuwe wijk Meerhoven komt
er extra verkeer bij en dat neemt
nog meer toe in 2003, als de auto-
weg Nijmegen-Eindhoven klaar is.
Drs.ing. Peter van de Waerden die
bij Bouwkunde de relatie tussen
stedelijke verkeersproblematiek
en centrale gebieden (een cen-
trum of recreatieterrein) onder-
zoekt, beaamt de bevindingen van
Timmermans: ‘Je kunt de files
niet oplossen, wel verschuiven.
Maar dan heb je nog niet per defi-
nitie een vermindering van het
aantal auto’s. Het autogebruik ver-
minder je alleen als je het rigou-
reus verbiedt, met een pas of iets
dergelijks. De meeste mensen ge-
bruiken de auto vooral voor af-
standen tussen de vijf en tien kilo-
meter, wat je ook makkelijk kunt
fietsen. Maar dat gebeurt vaak
niet. Dat heeft niet alleen te ma-
ken met de auto als statussym-
bool. De auto geeft een psycholo-
gisch gevoel van veiligheid: als je

Het mobiliteitsprobleem blijkt
een ingewikkeld vraagstuk, omdat
alles met elkaar te maken heeft en
op elkaar ingrijpt: het autobezit
als culturele verworvenheid, de
stedebouwkundige aanpak en
ruimtelijke ordening, het (hoog-
waardig) openbaar vervoer en alge-
meen maatschappelijke ontwikke-
lingen als de toename van de
éénpersoons-huishoudens en de
verschuiving van de recreatie van
binnen- naar buitenshuis. In de
regio Eindhoven komen zowel re-
gionale als de nationale
verkeersstromen bij elkaar. Boven-
dien is het oostelijke deel van de
ringweg niet afgemaakt, waardoor
het verkeer veelal over de over-
volle westkant van de stad moet,
waar de files bij Batadorp, de
Hocht, verkeersplein Leender-
heide en Ekkersweijer op de weg-
gebruiker wachten. Met de uit-

Prof.dr. Harry
Timmermans: ‘De
toename van het
autobezit is niet meer
te stoppen.’
Foto: Bart van
Overbeeke

door
G erard
V erhoogt

‘Op de korte termijn verwacht ik geen oplos-

sing voor de stroom files, hooguit een rem op

die groei door technische maatregelen en een

selectiever gebruik van de auto. Het autobezit

is zo ingeburgerd in onze cultuur dat dit niet

meer te stoppen is.’

Dat is de conclusie van prof.dr. Harry Timmer-

mans. De hoogleraar stedebouwkundige pla-

nologie van de faculteit Bouwkunde onderzoekt

onder andere de wisselwerking tussen stede-

bouw en vervoer. Hij reageert op de vraag òf er

iets te doen is aan de overvolle wegen in Bra-

bant, en zo ja wàt. Het aantal files in de regio

nam de laatste drie jaar met 55 procent toe en

het aantal verplaatsingen groeit tot 2010 ook

met 55 procent, is de verwachting.

Foto: Jhon Claessens
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Verkeerstechnisch verandert er
een en ander aan de binnenstad,
maar ook krijgt Eindhoven er
een aangename openbare
ruimte bij. De parkeergarage
onder het Stadhuisplein is bijna
voltooid. De herinrichting van
het plein is de volgende stap.
Het is niet de bedoeling dat het
gaat bruisen van leven en activi-
teit, in de stad moet er ook
ruimte zijn voor leegte en een
plaats voor evenementen (mocht
PSV nog ooit kampioen worden).
Ook de Witte Dame zal haar deel
bijdragen aan de sfeer in de
binnenstad. Met het Lichtplein
komt er een nieuwe stedelijke
ruimte in Eindhoven. De alge-
mene facelift beperkt zich niet
tot het winkelgebied, ook de
aanloopgebieden als ‘t Stra-
tumseind en de Grote en Kleine
Berg hebben met een nieuwe
aankleding een eigen identiteit
gekregen. Het kleurgebruik van
de bestrating is op elkaar afge-
stemd zodat er eenheid is met
de binnenstad, maar ook nog
wel een duidelijk onderscheid.
Rood voert de boventoon,
afgewisseld met grijs, wit en
zwart. Het Wilhelminaplein gaat
dan een overgang vormen tus-
sen het kleinschalige gebied aan
de Willemstraat (de Bergen) en
de grootschalige woningbouw
die aan de overkant moet ko-
men (op het Emmasingel-com-
plex). Binnenkort is Eindhoven
‘the place to be’.

Eindhovense pinda krijgt rode
fietspaden en snelle busbanen

Dat er geknutseld is aan de Keizersgracht, de

Emmasingel en  de Vestdijk zal de meeste Eind-

hovenaren niet ontgaan zijn. Het beoogde re-

sultaat is een drastische gedragsverandering

van de bezoeker van de binnenstad. Ir. Cees

Donkers, stedebouwkundige bij de dienst

Stadsontwikkeling van de gemeente, doet uit

de doeken wat aan de binnenring veranderd is

en waarom men dat gedaan heeft. Vervoers-

planoloog aan de TUE, drs.ing. Peter van de

Waerden voorzag Cursor van commentaar en

verdere toelichting.

randweg. Het profiel van de
binnenring wordt namelijk afge-
stemd op bestemmingsverkeer.
Concreet betekent dit een vrije
busbaan, twee rijbanen voor auto’s
met eenrichtingsverkeer en
vrijliggende fietspaden. Door de
vrije busbanen kan de bus goed
doorrijden zonder te hoeven wach-
ten op eventueel opgestopt ver-
keer. Op meerdere plaatsen langs
de binnenring komen haltes om
het centrum optimaal bereikbaar
te maken met het openbaar ver-
voer. Parallel daaraan wordt het
parkeren ook goed geregeld door
de aanleg van nieuwe, openbare
parkeergarages.
Van de Waerden: ‘Met het realise-
ren van een busbaan is het open-
baar vervoer ook duidelijker aan-
wezig in de stad. Heel belangrijk
in de keuze voor het openbaar
vervoer is de wetenschap van het
bestaan ervan.’ De bus-
maatschappijen kunnen nog veel
aan hun dienstverlening verbete-
ren. Incidentele dienstregelingen
zoals met carnaval, festivals als
Dynamo Open Air en de komende
Tour de France zijn prima voor-
beelden, maar ook bij bijvoor-
beeld thuiswedstrijden van PSV is
er draagvlak voor extra busdien-
sten. Op de TUE wordt aan de
faculteit Bouwkunde bij de sectie
Planologie veel onderzoek gedaan
naar de manier waarop men tot
een bepaalde vervoerskeuze komt.
‘Het voor- en na-transport is vaak
het bezwaar van openbaar ver-
voer. Om de vervoerstijd van de
bus te verkorten kunnen de chauf-
feurs in Eindhoven tegenwoordig

de stoplichten naar hun hand
zetten. Als er een bus aankomt op
een kruispunt springt zijn
verkeerslicht als eerstvolgende op
groen. Automobilisten die bekend
zijn met bepaalde ver-
keerssituaties, snappen er dan ook
niets meer van’, zegt een lachende
Van der Waerden.

Doorstroomsnelheid
Het doorgaande verkeer dat tot nu
toe moeiteloos vanaf de Kennedy-
laan en de Montgomerylaan via de
Fellenoord op de ring terecht
kwam, zal nu via de randweg om
het centrum heen geleid worden.
Ook op de randweg zijn verkeers-
maatregelen nodig om de door-
stroomsnelheid van het verkeer te
vergroten. Bij de Noord- Brabant-
laan is hiervoor al een ongelijk-
vloerse kruising uitgewerkt. Er
zullen nog meer van dergelijke
kruisingen volgen om de door-
stroomsnelheid te bevorderen.
Eindhoven wordt ontsloten door
een stelsel van rondwegen waar-
van de binnenring de eerste is, de
volgende rondweg bestaat uit de
Dorgelolaan, Fellenoord, Mau-
ritsstraat, Schaepmanlaan,
Jorislaan en strandt op het kanaal.

Donkers vertelt dat de gemeente
deze tangent al jaren wil afmaken
met een brug over het kanaal. Er
zijn echter allerlei inspraakpro-
cedures gaande, maar de onder-
handelingen met de bewoners
vlotten niet echt. De derde rond-
weg is de ringweg die wel weer
volledig rond gaat en de vierde
(‘de Ruit’) ligt buiten om Eind-
hoven, maar is in het oosten ook
onvolledig.
De situatie op het 18 September-
plein is omgegooid om tussen de
binnenstad en de Piazza een
verkeersvrij plein aan te leggen,
waar alleen de fietser en nu nog
tijdelijk de bus toegang hebben.
Bij de Piazza zal uiteindelijk een
inrichting gezocht worden, waar-
bij duidelijk is hoe de prioriteiten
liggen.
Bij de herinrichting van het
stationsgebied wordt de rol van de
binnenring als schakel in de door-
gaande verkeerstroom afgemaakt.
Ten noorden van het stations-
gebied, op de Fellenoord komt het
verkeer namelijk op gelijk niveau
te liggen als in de binnenstad,
zodat de verbinding met de Kruis-
straat ook wat duidelijker uit de
verf komt. Net als de Heuvelga-
lerie is dit een grootschalig pro-

ject, dat meerdere jaren zal be-
slaan en mede gebaseerd is op het
masterplan van Teun Koolhaas
voor het stationsdistrict.

De parel van elke stad is haar
centrum en dit Eindhovense klei-
nood wenst men weer eens flink
op te poetsen, hoewel het nu nog
onder het stof bedolven is. De
binnenstad moet nòg aantrekkelij-
ker worden voor de bezoekers.
‘Nieuwe en opnieuw ingerichte
pleinen, maar ook meer ruimte
voor het openbaar vervoer, de
voetganger en de fiets staan op
stapel. Dit alles om de verblijfs-
kwaliteit van de openbare ruimte
in de binnenstad te verbeteren’,
aldus Cees Donkers. Hij is met
name betrokken bij de inrichting
en vormgeving van de openbare
ruimte.

Busbanen
Pinda’s zijn doorgaans niet de
moeilijkste noten om te kraken,
maar de verbouwing van de
pindavormige binnenring
(Emmasingel, Keizersgracht, Wal,
Vestdijk) neemt nog zeker tot eind
november in beslag. Het aantal
voertuigen dat per etmaal gebruik
maakt van de ring moet geredu-
ceerd worden tot 17.000 stuks, het
doorgaande verkeer van noord
naar zuid moet voortaan over de

door
Lisa

Mattemaker
Gemeentelijk stedebouw-
kundige ir. Cees Donkers:
‘De verblijfskwaliteit van de
openbare ruimte in de
Eindhovense binnenstad
moet nog beter worden.’
Foto: Bart van Overbeeke

vervoer, omdat het voor- en na-
transport het grootste probleem is,
maar niemand weet hoe dat eruit
moet zien. De leen-fiets? De trein-
taxi? Die komt niet overal en de
belbus valt ook terug op een be-
paalde ondergrens.’
Onlangs kreeg Timmermans op-
dracht om dit voor de gemeente
uit te zoeken. Hij concludeert tot
slot: ‘Je ontkomt er niet aan om het
wegennet uit te breiden. Dat is
geen oplossing, want het autobezit
blijft toenemen. Het betekent
hooguit een verschuiving, want
hoe meer wegen, hoe meer auto’s.
En dan is er nog de lobby van
wegenbouwers en dergelijke. Maar
er wordt tegenwoordig veel even-
wichtiger over gedacht en niet al-
leen vanuit de uitbreidingsge-
dachte.’

Vervolg van pagina 8

Daarvoor moeten de bouw en
ruimtelijke ordening niet geschei-
den zijn, maar op elkaar afge-
stemd.’ Cruciaal bij de Transferia
is de kritische massa, die op zijn
beurt weer samenhangt met de
stedebouwkundige structuren.
Kantoren en winkels komen meer
bij de knooppunten aan de rand
van de stad, verwacht Timmer-
mans. Het gaat om nieuwe centra
met een vermenging van functies
als een megabioscoop, meubel-
centrum en andere bedrijfs-
takken. Want de stad is moeilijk
bereikbaar, de auto wordt ge-
weerd, terwijl de automobilist mo-
bieler is. Wat dit voor de mobili-
teit betekent is echter nog
onduidelijk. Timmermans wijst
ook op een bij-effect van de 24 uur-

wijk Meerhoven. Maar daarover
bestaan nog veel cruciale vragen.
Wat is de kans van slagen? Welk
systeem is het beste; dat van
Bombardier met een bus/tram-
combinatie, of moet men wachten
op nieuwe technische ontwikke-
lingen betreffende de bus? Welke
stedebouwkundige maatregelen
zijn noodzakelijk in de wijk;
welke dichtheidsconcentratie,
waar moeten haltes komen, met
welke technische voorzieningen
moeten die uitgerust worden om
het systeem passagiersvriendelijk
te maken? Welke concentratie van
bedrijfs- en kantoorlokaties is er
nodig? Is de passagiersstroom wel
groot genoeg? En, last but not least,
wanneer accepteert de gebruiker
het systeem?
Van der Waerden: ‘Iedereen heeft
het over het ideale gecombineerde

economie. De gewijzigde
openingstijden kunnen zorgen
voor het spreiden van de piek-
belasting, al blijft ook dit een
deeloplossing.

Gecombineerd vervoer
Eindhoven schermt al een tijd met
het hoogwaardig openbaar
vervoersnet (HOV) tussen het cen-
trum van Eindhoven en de nieuwe

Foto: Jhon Claessens
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Amerikaanse captain-of-industry biedt
blik in Japanse management-keuken

bij nodig. Deze houding strekt
zich erg ver uit. Bijvoorbeeld tot
op de golfbaan. Iemand die een
hole-in-one slaat herverdeelt zijn
‘onverdiend geluk’. Hij geeft zijn
medespelers cadeautjes en trak-
teert ze. Japanse golfers kunnen
zich zelfs verzekeren tegen deze
‘gunstige gezindheid van het
kwade’ om de kosten te kunnen
dekken.
Enkele sho’s samen heten ka: een
afdeling van een man of vijftien.
Zo’n ka is het laagste niveau waar
een chef boven staat. Deze baas, de
kacho, heeft dus minimaal vijftien
mensen onder zich, waar zijn wes-
terse collega’s gemiddeld acht à
negen mensen leiden. Een kacho
moet zijn taken dus zorgvuldig
weten te delegeren, wat de mede-
werkers meer verantwoordelijk-
heid oplevert. Deze sho-en-ka-
structuur vormt de hoeksteen van
een Japans bedrijf. Zo’n bedrijf
kent dus een veel plattere struc-
tuur dan wij in het Westen ge-
wend zijn, aldus Rehfeld. Westers
middenkader dient er vaak alleen
voor informatie van boven naar
beneden door te geven. Het kan
dan ook geen kwaad deze groep
uit te dunnen.

Communicatievorm
Uiteraard vergt een dergelijke
platte structuur een andere, min-
der formele vorm van communica-
tie. Japanners lossen dit op hun
eigen manier op. Zij kennen in
wezen twee werkdagen met ieder
een eigen manier van met elkaar
omgaan. De gebruikelijke dag van
8.00 tot 19.00 uur is vergelijkbaar
met de onze. In Japan plakken ze
er nog een tweede werkdag aan
vast, tussen 19.00 en 22.00 uur.
Beide dagdelen kennen hun eigen
communicatievorm. Overdag geldt
de tatemae, de formele vorm, ‘s
avonds schakelen ze over naar de

De Amerikaanse captain-of-industy John

Rehfeld verkeerde in de positie om de Japanse

bedrijfsvoering van dichtbij mee te maken. Als

topmanager bij Toshiba en Seiko leerde hij het

oosterse klappen van de zweep. Zoals veel

westerlingen liep hij vaak tegen onzichtbare

muren aan, opgetrokken uit Japanse gewoon-

tes en gebruiken. Zijn ervaringen beschreef hij

in zijn boek Management, het beste van twee

werelden.

gaven van voldoende capaciteiten,
komt neer op de schouders van de
baas. Het overplaatsen van één
van hen volgt hierop. Pas na ver-
schillende mislukte job-
movements krijgt de werknemer
ontslag. Eufemistisch klinkt het
dan: het bedrijf is de inves-
teringen in die persoon kwijt-
geraakt. Overplaatsing heeft
vanwege het job-rotation beleid
niet zo’n slechte bijsmaak als in
het Westen.

Sho
De kleinste eenheid binnen een
Japanse onderneming is niet de
individuele werknemer, maar de
sho: een werkgroep bestaande uit
enkele personen. De groep haalt
een bepaald doel, doet suggesties
voor de ideeënbus, of presteert
onder de maat. Niet de werkne-
mer doet het goed of slecht, maar
zijn sho. Dit heeft alles te maken
met de Japanse aard niet op te wil-
len vallen. Zij voelen zich dan ook
ongemakkelijk om persoonlijk op
een voetstuk geplaatst te worden,
vertelt Rehfeld. Een gebruikelijke
reactie op het ontvangen van
loftuitingen is het ‘verdelen’ er-
van. Dit onder het motto: de spij-
ker die uitsteekt, krijgt een hamer
op zijn kop. Succesvol word je
nooit alleen, je hebt er je collega’s

der mee in een reis om de wereld
in Managementverschillen in
verschillende culturen. In het kort
worden onder andere Duitsland,
Japan, Frankrijk, Nederland en de
zogenaamde overzeese Chinezen
aangedaan. Daarnaast biedt Hof-
stede een vergelijking in vijf di-
mensies aan: machtsafstand,
individualisme, masculiniteit,

onzekerheidsvermijding, en lange-
termijngerichtheid. In 1993 ver-
schenen als artikel.

Management briefings, management-
theorieën in verschillende culturen;
Geert Hofstede; 60 pagina’s;
Academic Service, Schoonhoven, 1996;
ISBN 90 5261 185 8; fl. 15,-

Gemak dient de mens. Onder dit
motto komt Academic Service met
een serie management briefings,
bedoeld voor de drukke manager
die geen tijd heeft om een heel
boek uit te lezen. Geert Hofstede
neemt deze drukbezette bestuur-

Cultuurverschillen op de werkplek, 111
ervaringen met intercultureel mana-
gement; Hans Kaldenbach; 72 pagi-
na’s; Prometheus, Amsterdam, 1996;
ISBN 90 5333 504 8; fl. 12,90

Allochtonen hebben in Nederland
moeite om aan een baan te ko-
men. Van allerlei kanten wordt
geprobeerd daar wat aan te doen.
De overheid komt met initiatie-
ven, maar ook de werkgevers star-
ten projecten. Het boekje Cultuur-
verschillen op de werkplek
verhaalt over 111 ervaringen met

intercultureel management.
Nederlandse werkgevers en bui-
tenlandse werknemers komen in
korte, anekdotische verhaaltjes
aan het woord, afgewisseld met
enkele feiten. Het leest als een
papieren goed-nieuws-show.

Management, het beste van twee
werelden; John E. Rehfeld; 201
pagina’s; Scriptum Books,
Schiedam, 1995;
ISBN 90 5594 019 6; fl. 59,90

honne, de eerlijke houding. Het
komt hun interne communicatie
ten goede. Rehfeld haalt aan dat
op ieder document dat een
Japanse werknemer maakt, zijn
Amerikaanse collega er twintig
nodig heeft.
Ook bezoekers krijgen met deze
werkwijze te maken. Overdag is er
tijd voor formele onderhandelin-
gen op het scherpst van de snede,
aan het eind van de dag wil men
de relatie verder uitdiepen. Deze
kennismaking geldt als een van de
belangrijkste eisen van het zaken-
doen. Een nieuwe relatie heeft tijd
nodig. Men grijpt liever terug op
de oude vertrouwde leverancier.
Een langdurige en stevig gefun-
deerde zakenpartnerschap gaat
boven een kortstondig voordeel
van een paar cent.

Bureaucratie
Hoewel Rehfeld belooft het beste
van twee werelden aan manage-
menttechnieken te geven, komt
het Westen er bekaaid af. Slechts
de beginnende, kleine, Ameri-
kaanse ondernemer doet het in
zijn ogen goed. Deze bedrijfjes
verdrinken nog niet in hun eigen
bureaucratie. Japanse onderne-
mingen - ook de grote - hebben de
gunstige eigenschappen van
kleinschaligheid naar hun eigen
grootte weten te vertalen. Daarbij
maken ze gebruik van cul-
tuurbepaalde methoden en

eigenschappen. Deze doen in onze
westerse ogen vreemd aan.
Rehfeld legt uit waarom ze toch zo
effectief zijn. Het schijnbare
Japanse onvermogen om knopen
door te hakken lijkt bijvoorbeeld
onwerkbare situaties op te leve-
ren. Maar de auteur legt uit dat het
op de lange termijn toch zeer
effectief werkt. De ontwikkelingen
van de naoorlogse wereldmarkt
steunen hem daarbij in de rug.
Rehfeld behandelt in tien hoofd-
stukken tal van situaties waar de
Japanners voor een andere aanpak
kiezen dan Amerika. Hij toont aan
dat deze schijnbaar onlogische we-
gen toch het beoogde doel onder-
steunen. Als ingewijde in de tac-
tieken van beide kampen weet hij
zijn verhaal te verlevendigen met
tal van voorbeelden en anekdotes.
Hij sluit ieder hoofdstuk af met
een puntsgewijze samenvatting:
de westerse versus de Japanse aan-
pak en een typisch Amerikaanse
lijst met tips voor managers.

Intercultureel management
Briefings in verschillende culturen

Werknemers in het land van de
rijzende zon hoeven zich geen zor-
gen te maken over werkgelegen-
heid. Zekerheid op een bepaalde
baan krijgen ze echter nooit. Hun
carrière vertoont vele job-wisse-
lingen, die echter wel bij dezelfde
baas plaatsvinden. Werknemers
van hoog tot laag krijgen na onge-
veer drie jaar een andere functie.
Dit bevordert de kennis over het
reilen en zeilen binnen het be-
drijf. Een Japanse verkoper komt
zodoende bij een speciaal verzoek
van de klant niet met de standaard
dooddoener dat hij het eerst bij de
fabriek moet navragen. Hij weet
zelf van wanten, omdat hij ooit
daar het klappen van de zweep
heeft geleerd. De afdeling Perso-
neelszaken vormt de motor achter
dit beleid. De belangrijkste afde-
ling binnen een Japans bedrijf is
dan ook niet Research & Develop-
ment of zelfs het directiekantoor,
maar Personeelszaken. Rehfeld
pleit krachtig voor dit typisch
Japanse fenomeen van job-roula-
tie, geïnitieerd door een krachtige
afdeling Personeelszaken.
Ontslagen komen in Japan niet zo
vaak voor als in het Westen. Een
slechte beoordeling van een werk-
nemer, terwijl eerdere toch blijk

door
M aurice
Schaeken
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Faculteitsberichten donderdagmiddag voor 15.00, uur op
floppy disk, via bureau onderwijs, bij Cursor inleveren. De
berichten worden maar één keer geplaatst. Een bericht voor
meerdere faculteiten wordt éénmaal volledig en vervolgens
alleen met verwijzing geplaatst. Samenvattingen langer dan
tien regels worden geweigerd.

Chemische fysica (6H050/fase PP1)
Er vindt een extra herkansing plaats voor dit vak op maandagochtend 19 augustus.
Aanmelden bij de CSA.

Vacature STOOR
Er is over een aantal maanden bij STOOR plaats voor nieuwe medewerkers. Als jij
geïnteresseerd bent in de organisatorische kant van het onderwijs op deze faculteit
en tijd over hebt om je naast je studie in te zetten voor de belangen van je mede-
studenten, kom dan eens maandag tussen de middag praten met de huidige STOOR-
bezetting. Inlichtingen: STOOR, Ng 0.04, tst. 4308, e-mail: STOOR@urc.tue.nl.

Bijzondere Ledenvergadering Van der Waals
Dinsdag 25 juni houdt Van der Waals weer een Bijzondere Ledenvergadering.
De zaken die aan bod komen, zijn de wijziging van de statuten van de vereni
ging en de voorverkiezing van het 38e bestuur.

Buitenlandse stages
Ben je Nederland even beu en ben je (bijna) toe aan een tweede stage, waarbij je
naast de fysica ook iets van de buitenlandse cultuur wil proeven? Dan is dit iets voor
jou! In het kader van een Europees ERASMUS-project bestaat de mogelijkheid om
studenten een stageplaats aan te bieden met ERASMUS-beurs bij Europese universi-
teiten in Parijs, Lissabon, Nantes, Bari, Limoges, Greifswald, Düsseldorf, Bochum en
Lausanne. Op basis van persoonlijke contacten zijn we goed op de hoogte van de
mogelijkheden die er zijn. Ook kun je bij voorgangers (namen bij ons op te vragen)
informeren naar hun ervaringen. Met nadruk wordt erop gewezen, dat de zoge-
naamde tweede stage niet alleen als bedrijfsstage maar ook in ERASMUS-verband
mag worden gedaan. Interesse? Informeer dan bij: prof.dr.ir. D. Schram, tst. 4369.

TECHNOLOGIE MANAGEMENT
Traineeships LEONARDO

- Frankrijk; SEM Suhner; 6 maanden; pas afgestudeerde/student op het gebied van
internationale marketing gevraagd; goede kennis van Frans, kennis van vakter-
men in het Engels en Duits vereist; salaris is bespreekbaar; geen beurs

- Frankrijk; UETP Alsace; 6 maanden, start september 1996; pas afgestudeerde/
student technologie management/vreemde talen gevraagd; goede kennis van
Frans, goede kennis van Engels vereist; salaris is bespreekbaar; geen beurs.

TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE
Tentamen MTBO-nieuw (1C170)
Dit wordt gehouden op dinsdag 13 augustus van 14.00-16.00 uur in het audito-
rium. Het volgend academisch jaar (’96/’97) wordt het vak MTBO niet meer gedo-
ceerd; er is geen vak dat hiervoor in de plaats komt. Dit is dus een van de laatste
mogelijkheden om MTBO te halen. Studenten wordt daarom dringend aangeraden
om in hun studieplanning dit vak voorrang te geven.

TECHNIEK & MAATSCHAPPIJ
Afstudeervoordracht

- André Smulders (‘Het intranet voor een produktie omgeving’) dinsdag 25 juni,
14.00 uur, TEMA 0-12.

Kamers buitenlandse studenten
Bureau Studie-uitwisseling is op zoek naar studenten die een kamer beschikbaar
hebben in het herfsttrimester ’96 (in de periode van 15 augustus tot begin december)
voor buitenlandse exchange-studenten. Er wordt met spoed gezocht naar circa vijftig
kamers in Eindhoven. Studenten die toevallig op stage gaan, kunnen in deze periode
hun kamer onderverhuren. Ook studentenhuizen en particulieren die een kamer vrij
hebben, kunnen zich aanmelden. Ook tips zijn welkom. Voor aanmeldingen en vra-
gen: Bureau Studie-uitwisseling, A-gang van het paviljoen, Inge Adriaans of Lies
Kwikkers, tst. 2281.

WERKTUIGBOUWKUNDE
Afstudeervooradrachten

- J.T.H. Janssen (‘Tweedimensionale golfvoortplanting in elastische materialen’)
vrijdag 21 juni, 9.30 uur, W-hoog 0.05.

- M.Y. Jansen (‘A visco-elastic skin model’) vrijdag 21 juni, 11.30 uur, W-hoog
0.05.

- S.R. de Rooij (‘Het ontwerp van een contactloos on-line meetsysteem voor een
inwendige hoonmachine’) vrijdag 21 juni, 13.00 uur, W-hoog 1.15.

- S.J.A. Michielsen (‘Mechanical properties of brain tissue under transient loading:
a numerical-experimental approach’) vrijdag 21 juni, 14.00 uur, W-hoog 4.14.

- R.M. van Druten (‘Ontwerp van een laserbewerkingsmachine voor het boren van
trekteen profielen in diamant’) vrijdag 21 juni, om 15.30 uur, W-hoog 4.14.

- J.M. van Klooster (‘Determination of hysteresis friction for elastomeric contact
seals’) dinsdag 25 juni, 8.45 uur, W-hoog 4.14.

- E. Dogge (‘Toepassing van een hogere oude discretisatieschema: ULTRA-QUIK’)
woensdag 26 juni, 10.00 uur, W-hoog 3.07.

- G.L. Engelen (‘Control system design and model based control of a carrousel
system’) woensdag 26 juni, 14.00 uur, W-hoog 1.21.

- T.H. van der Zalm (‘Domestic-scale Cogeneration based on the Stirling cycle’)
donderdag 27 juni, 10.30 uur, W-laag 1.44.

Tribologie 1 (4N010)
De herkansing voor het schriftelijk tentamen van dit keuzevak is verroosterd op vrij-
dag 9 augustus. Het tentamen zal mondeling worden afgenomen. Vermoedelijk in
week 34 en week 35. Wie hiervan gebruik wil maken, wordt verzocht zijn voor-
keur aan te geven in een tentamenrooster, vanaf 8 juli op het prikbord bij kamer WH
4-110. Informatie: Harry van Leeuwen, WH 4-111, tst. 3063.

ALLE FACULTEITEN
Wijzigingen/aanvullingen Tentamenrooster Zomer
TM-P 7/8 nm 0A210 Psychologie & Techniek toevoegen

23/8 nm 0A230 Wetenschapsfilosofie toevoegen
TM-PP 7/8 nm 0A210 Psychologie & Techniek toevoegen

23/8 nm 0A230 Wetenschapsfilosofie toevoegen
Alle studierichtingen: Keuzevakken

23/8 nm 0L100 Wetenschapsfilosofie toevoegen

Tentamen MTBO
Zie onder de faculteit Technologie Management, opleiding Technische Bedrijfskunde

Integrand zoekt teamversterking
Integrand, de organisatie voor student en bedrijf, zoekt per 1 juli creatieve studenten
om het team te versterken voor één jaar. Bel tst. 3395 en vraag naar Ardie Ermers.

Traineeships LEONARDO
Diverse traineeships bij een bedrijf voor studenten en pas afgestudeerden zijn be-
schikbaar in het EU-programma LEONARDO. Aanbiedingen voor Informatica,
Technologie Management en Werktuigbouwkunde zijn per faculteit aangegeven.
Meer informatie: Ellen de Croon, tst. 49808.

BOUWKUNDE
Tussencolloquia

- Erik Simonse (‘Transformatie in Transferium, herbestemmingsontwerp voor een
elektriciteitscentrale) maandag 24 juni, 16.00 uur, Videoroom HG 4.95.

- M.H. de Graaf, (‘Een beeldkwaliteitsplan voor Leeuwen’) woensdag 26 juni, 16.00
uur, HG 5.95.

- Arthur Turksma (‘Eindelijk (een) eindeloos museum’) dinsdag 3 juli, 13.30 uur,
HG 4.01.

Eindcolloquia
- Stefan de Ruijter, (‘Een verbeterd model voor het tijdens het ontwerpproces bepa-

len van de levensduurkosten van een gebouw’) woensdag 26 juni, 11.00 uur,
BG/Van Trierzaal.

- Elly Gijswijt (‘Pathmos, wijkaanpassing en nieuwbouw’) dinsdag 2 juli, 14.00
uur, Videoroom HG 4.95.

Architectuurgeschiedenis 4 (7U510)/Architectuurgeschiedenis 5 (7U580)
Het verslag van het symposium ‘Architectuur in het elektronische tijdperk’ en de
scriptie in het kader naast het moderne (2), over één gebouw/ontwerp van een Ne-
derlandse historische (voor-oorlogse) architect moet op korte termijn ingeleverd
worden; in ieder geval vóór vrijdag 28 juni bij het secretariaat HG 2.40, Petrie
Daams.

Projectwerk PP1 GEBOUW
Ivm de organisatie van diverse tentoonstellingen of de voorbereidingen daarvoor,
zijn verschillende projecten ingeleverd bij de coördinator van de PP1-onderwijsgroep
GEBOUW. Het betreft hier Kinderdagverblijf-, TUE Infocentrum-, en Beeldenstorm--
projecten. Het ingeleverde werk kan weer worden opgehaald bij dr.ir. M. Prins, HG
5.10. Al het werk dat na 5 juli nog niet is opgehaald, wordt vernietigd.

ELEKTROTECHNIEK EN INFORMATIETECHNIEK
Stagevoordrachten

- R.D.J.H. Hofsink (‘Bepaling van diffractiepatronen met behulp van ray tracing en
Wignerdistributie’) vrijdag 21 juni, 11.00 uur, EH 4.11.

- A.W.M. Mathijssen (‘Ontwerp sprekende personen-weegschaal’) maandag 24
juni, 14.00 uur, EH 3.13.

- R.F.M. Funken (‘Ontwikkeling van de Neural Network Simulator’) maandag 24
juni, 14.00 uur, EH 9.13.

Afstudeervoordracht
- S. Khusial (‘Antennas for Median demonstrator’) donderdag 20 juni, 16.00 uur,

EH 11.22.

TECHNISCHE NATUURKUNDE
Dynamische systemen (3B180)
Het tentamen in het vak Dynamische systemen ‘oude stijl’ (fase PP1) zal voor de laatste
keer gegeven worden op 14 augustus. Iedereen die dit tentamen nog moet behalen,
dient zich hiervoor op te geven bij de CSA. Na deze gelegenheid is nog uitsluitend
tentamen mogelijk in de gewijzigde versie van het vak. Zie verder op pagina 14
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bouw in Moskou van SG en KSA.
Catalogus is verkrijgbaar in de TUE-
boekhandel.

Tot 2 juli
Dag van de Architectuur; oa. bij de
Waterbollen (Anton Coolenlaan), op
het dak bij het Dorinthotel en Bijen-
korf en in de toren van het Centraal
Station.
Zie ook Cursor 37.

Tot 20 augustus
In de bouwkundebieb (vloer 4, HG)
hangt een selectie uit de collectie TUE-
Grafiek.

Tot 25 augustus
‘Alleen schilderijen...’, overzichts-
expositie van het mooiste van het
Van Abbemuseum; aan de Vonder-
weg. Zie ook Cursor 34.

Geheel in stijl viert De Effenaar dit jaar haar

25-jarig bestaan met een aantal bijzondere

evenementen en concerten.

In die jaren groeide De Effenaar uit tot een

jongerencentrum van allure, bekend tot in Ver-

enigde Staten. Want er traden nogal wat grote

namen op: John Cale, The Sex Pistols, Split Enz,

The Ramones, de Talking Heads, Sweet

D’Buster, Herman Brood, Bots, Joy Division,

Sonic Youth, R.E.M., Red Hot Chili Peppers,

Living Colour, Ice T, Jezus Lizard, Pearl Jam en

Orbital. Om maar eens een kleine greep uit

oude en recente hoogtepunten te doen.

studentmedewerker van Cursor
(Bekijk ‘t maar) en band-
coördinator van de AOR.

Blowen
‘Voor mij was De Effenaar heel
belangrijk omdat het de eerste
officiële plaats was waar jazz- en
popmuzikanten elkaar ontmoet-
ten’, zegt Van de Molengraft. ‘Be-
halve repeteren en het contact
met andere muzikanten waren er
volop sessies en gingen we veel
naar optredens. Een ervan, ik weet
niet meer welke, inspireerde tot
Bots: veel geouwehoer, veel lol en
goede muziek.’ Van de Molengraft
(1943) speelde op de eerste drie
elpee’s van Bots mee, maar stopte
in 1968 als professioneel
saxofonist en klarinettist en ging
bij de TH werken. Tot ’73 toerde
hij met Bots rond als semi-profes-
sioneel muzikant. De Effenaar was
een tussenstap: ‘Er gebeurde toen
veel in Eindhoven, maar voor de
popmuziek maar weinig, en de
jazz, mijn eerste voorkeur,
bloedde dood. In De Effenaar kwa-
men die twee werelden bij elkaar.
Er is op muziekgebied veel in
gang gezet wat dààr zijn oorsprong
vond.’
In De Effenaar van toen werd veel
geblowd, hij ook? ‘Nee, dat was
aan mij niet besteed. Als ik drie of
vier trekjes nam, viel ik in slaap.’

Tolerantie
Willem van Rossum: ‘Het eerste
dat me altijd opvalt In De Effenaar
is de tolerantie. Hier kunnen de
'death metal fan' en een 'house
freak' gezamenlijk uit hun dak
gaan op een nummer uit de jaren
’70 en leeft de geheelonthouder in
symbiose met een Stony Tony.
Iedereen vindt wel wat van zijn
gading. De dance liefhebber kan
zijn overtollige energie spuien en
de volgende dag gaat de duivel-
aanbidder daar op in de klanken
van een satanische band. En doet
diezelfde dance liefhebber nog
gewoon mee ook. Ook punk-, funk-,
rock- of andere muziekfans komen
hier regelmatig aan hun trekken,
en de kans is groot dat de band die
je vandaag bekijkt later in een

uitverkocht Ahoy speelt. Wie in
het verleden van De Effenaar
graaft ziet namen als Pearl Jam, de
Red Hot Chili Peppers en R.E.M.
Maar ook op een doordeweekse
dag kan het reuze gezellig zijn om
een pilsje te pakken. En de brood-
nodige bodem kan er op smake-
lijke en voor een schappelijk
prijsje gelegd worden in het eet-
café, De Eetage. Wie liever blijft
hangen in de studentencultuur
raad ik een bezoek aan De Effen-
aar af. Maar een regelmatig be-
zoek is een must voor wie geïnte-
resseerd is in het mooie, vreemde,
absurdistische of bewonderens-
waardige dat de huidige jongeren-
cultuur biedt.’

Penisverlenging
Het jubileumprogramma begint
op vrijdag 21 juni met een concert
van Ween (van onnozele liefdes-
liedjes tot ontstuimige hardcore),
David Thomas (ex-Pere Ubu) en het
muzikale theater van The 2 Pale
Boys. Daags erna is er de Future
Sound Of Eindhoven: een dance
event waar alle groten hun krach-
ten bundelen. Zoals de dj’s Miss
Djax en Lady Aida, vj Video
Interhuman Blob en live optredens
van Max 404 en Acid Junkies.
Op 25 juni presenteert Raamwerk
een speciaal optreden van de
meest gevreesde dichter van
Vlaanderen, Didier de Paris. Met
componist Geert Wageman en dj
Johan de Flander schreef hij ‘Noc-
turne’ over de droevige lotgevallen
(waaronder een penisverlenging)
van de schrijver Johannes de
Slechte. Hardcore van Shelter
volgt op 26 juni, 27 juni treden
Barkmarket, Guided by Voices,
Spoon en Silkworm op, een dag
later gevolgd door Madball
(Newyorkse hardcore). Het pro-
gramma wordt op 7 juli afgesloten
met een grote Skate Parade. In en
om De Effenaar treedt onder meer
de feestband Jammah Tammah op,
is er een ‘Piekentent’, acrobatiek
en nog veel meer.

Eddie Vedder, de zanger
van Pearl Jam, in 1992 in
actie op het podium van De
Effenaar.
Foto: Hilde Spaan
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AGENDA
Vrijdag 21 juni
Natentamenfeest met in de
benedenbar ‘Het foute feest’.

Zondag 23 juni
Vanaf 20.00 filmmarathon.

Maandag 24 juni
Film ‘The Crow’ (met de daarin daad-
werkelijk doodgeschoten Brandon
Lee) in de benedenbar; 21.00 uur.

Donderdag 20 juni
’30 mei 1969' is een film van
regisseur John Leerdam over
de opstand bij Shell in
Curaçao.
De film is de hele week te zien
in Plaza Futura; vrijdag is
Leerdam zelf aanwezig.Ui
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Vrijdag 21 juni
Jubileumconcert, De Effenaar: Ween,
David Thomas en The 2 Pale Boys.

Dag van de Architectuur: Stefan
Jung speelt fragmenten uit ‘De verga-
derzaal’ en poëzie op het dakterras
van het Dorinthotel. Zie Cursor 37.

Zaterdag 22 juni
Romantica Bokaal bij Element Terre
aan het Havenhoofd.

Zondag 23 juni
Akoestische kroegentoer voor de
nieuwe cd van Red Moon (Eindhoven-
se hardrock) bij Kaffee de Groot.

Leerlingen en gasten van Miriam
Snoek bij Grand Café Berlage.

Maandag 24 juni
100 jaar film/Plaza: ‘E.T.’ van Steven Te
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Spielberg.

Dinsdag 25 juni
Literatuur in De Effenaar: Didi de
Paris, componist Geert Wegeman en
dj Johan de Flander met ‘Nocturne’.

Woensdag 26 juni
Hardcore van Shelter in De Effenaar.

Tot 30 juni
Foto Manifestatie Eindhoven
(gemeentehuis). ‘Platteland’
van Roger Ballen en
‘Reminiscenties’ (oa. Paul den
Hollander, Frans van Lent);
zie ook Cursor 37.

Tot 1 juli
‘Moskou’: foto’s, plannen en
maquettes van uitgevoerd
werk op het gebied van stede-

Pianoconcours
studenten
De Universiteit van Utrecht
organiseert van 14 tot en met 18
oktober voor de tweede keer het
Internationaal Studenten Piano-
concours voor studenten van
universiteiten en hogescholen.
Het piano-concours is bestemd
voor amateurs. Studenten van
conservatoria en muziekvak-
instellingen zijn van deelname
uitgesloten. De finalisten wor-
den begeleid door een symfonie
orkest. De winnaar wordt be-
loond met een eerste prijs van
fl. 2.500,-. De kosten voor deel-
name bedragen fl. 50,- en de
inschrijving sluit 12 juli.
Informatie: Jan Goedhart, tel.
030-2538448.

Waar ooit de AOR begon en de
Mensa zetelde, kwam in 1971 een
centrum voor muziek, film en
theater, met een restaurant en
café: De Effenaar. Het werd een
jongerencentrum waar de voor-
hoede van de hedendaagse muziek
zich thuis voelt en waar pop-
geschiedenis geschreven werd.
Ook het theater vond er zijn weg,
onder meer met voorstellingen
van Alex D’Electrique en de
‘Hirosjima Light Show’ van Dick
Verdult. Events van velerlei aard
kenmerken De Effenaar van nu:
van het Fellini Banket, Eddy
Wally, het Sinti Zigeuner Festival,
het jaarlijkse Black Spirit, het
Joods Muziekfestival tot de Skate
Party’s en de lugubere Jim Rose
Side Show. In heel Nederland zijn
de Dance-avonden bekend en één
van Europa’s leading dj’s, Lady
Aida, koos De Effenaar als thuis-
basis.
Intussen staat De Effenaar weer
voor een nieuwe keuze: een ver-
bouwing is (allang) noodzakelijk
en het wachten is op de plannen
voor de stadsboulevard voor dit
gebied. Die worden op de Dag van
de Architectuur (1 juli) gepresen-
teerd. Voor wie De Effenaar niet
kent doen Sjors van de Molengraft
en Willem van Rossum een boekje
open. Van de Molengraft werkt bij
de sectie Numerieke besturingen
van de faculteit Werktuig-
bouwkunde en speelde in de jaren
’70 met de band Bots veel in De
Effenaar. Van Rossum is regelma-
tig bezoeker van De Effenaar,

door
G erard
V erhoogt

25 jaar Effenaar = 25 jaar
jongerencultuur van hoog niveau
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Traineeship LEONARDO
- Frankrijk; Technical Transfert Center (laser applications); 1-3 jaar; pas afgestu-

deerde met onderzoekservaring op het gebied van ‘laser welding’ gevraagd;
kennis van Engels en goede basiskennis van Frans vereist; Europese TMR beurs.

WISKUNDE EN INFORMATICA
Pascal 2 (2Z250)
Dit zal maandag 19 augustus van 14.00-17.00 uur worden getentamineerd.

Traineeships LEONARDO
- Frankrijk; Audit Informatique; 12 maanden, van juli 1996 tot juni 1997; basis-

kennis internationale handel gevraagd; kennis van Frans, Engels, Duits vereist;
salaris FF 2000 per maand; beurs van AUEF Picardie.

- Frankrijk; EA Computing; z.s.m. voor ca. 6 maanden; pas afgestudeerde/student
informatica gevraagd; goede kennis van Engels en basiskennis van Frans vereist;
salaris is bespreekbaar; geen beurs.

- Frankrijk; ARP Technical Transfert Center-Photonics; periode is bespreekbaar; pas
afgestudeerde/student informatica gevraagd; goede kennis van Engels en goede
basiskennis van Frans en Duits vereist; salaris is bespreekbaar; geen beurs.

STAN ACKERMANS INSTITUUT
Uitreiking diploma’s
Dinsdag 25 juni houdt het Stan Ackermans Instituut de 36ste diploma-uitreiking.
Veertien cursisten, afkomstig uit zes ontwerpersopleidingen, krijgen dan het diploma
‘Technologisch Ontwerper’. Deze gebeurtenis vindt plaats in de blauwe zaal van het
auditorium. Aanvang 16.00 uur, met aansluitend om 17.15 uur een receptie in de
senaatszaal van het auditorium.

Sterke periode Studs
De recreanten wonnen zowel een
toernooi in Venlo als een wedstrijd in
Moergestel. Aldaar werd het 11-14
tegen Roef. De softbalsters staan nu
op een keurige derde plaats door
achtereenvolgens thuis van De
Hazenkamp met 4-2 te winnen en uit
van Nuenen 2 met 9-8. Ook de
honkballers wonnen tweemaal: thuis
met 6-5 van Mulo 2 en uit met 14-7
van de Mustangs uit Venlo.

Agenda
Roeien
29-30/6 NSK Roeien, Amsterdam

Tennis
1-7/7 Fellenoord Café Santé Open,

Eindhoven

Volleybal
22-23/6 Hajraa Buitentoernooi HSSC,

Eindhoven

NSK Honk- en Softbal
Donderdag 19 en vrijdag 20
september worden hier in
Eindhoven de Nederlandse
Studenten Kampioenschap-
pen Honk- en Softbal gehou-
den. De organisatie is in han-
den van THE Studs. Alle
studenten die er iets voor

voelen om onze stad te vertegenwoor-
digen, worden verzocht zich aan te
melden bij de ESSF in het sport-
centrum, of bij Ton Mulderij (tel.
2459704), of Judith Havenaar (tel.
2462115) van THE Studs. Er zal van
tevoren een aantal trainingen gehou-
den worden.

TUE’er atletiekkampioen
Dr.ir. Robert Schuwer, mede-
werker van de faculteit
Technologie Management,
vakgroep Informatie & Tech-
nologie, is afgelopen weekend
Nederlands kampioen gewor-
den op de 400 en 800 meter
in de leeftijdsklasse 40-45 jaar.
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Sport kort

Bierhoff somt verder nog op: ‘Er
zijn ook tv’s aanwezig. In het
voorweekeinde wordt op
Wimbledon getennist. Zondag
start de Tour de France en is de
EK-voetbalfinale op het scherm.
Deelnemers die even genoeg heb-
ben van tennis, kunnen dan wat
anders zien.’ Verder heeft iedere
toernooiavond een ander thema.
Een speciaal in het leven geroepen
nachtcommissie heeft zich hier-
mee bezig gehouden. Op het pro-
gramma staan een Franse wijn-
avond, een kroegentocht, een
cocktailavond en een barbecue en
een dagprogramma met onder
meer een bezoek aan de klim-
muur, waarbij onder begeleiding
van instructeurs een klimtochtje
gemaakt kan worden. Verder is er
natuurlijk het afsluitfeest op vrij-
dagavond.

EST Fellenoord organiseert
Café Santé Open

strijden op de stoel zitten. ‘Een
aantal leden heeft hiervoor zelfs
speciaal een cursus gevolgd’, geeft
ze te kennen.
Het toernooi beperkt zich echter
niet alleen tot louter sportieve
inspanningen. Er is meer! De
organisatiecommissie heeft ervoor
gezorgd dat studentengroepen die
deelnemen aan het toernooi, de
beschikking hebben over een
kampeerveld vlak naast de tennis-
banen. ‘Zo van je bed de baan op’,
aldus Bierhoff. Verder worden er
voedselpakketten verstrekt en
mogen kampeerders ‘s ochtends
gebruik maken van de vrije ten-
nisbanen om te trainen. Interes-
sante bijzonderheid is ook dat op
een van de toernooidagen een
snelheidsmeter voor de service
aanwezig is.

een plaats heeft gevonden tussen
de andere clubs,’ geeft ze te ken-
nen.

Kunstgras
Het toernooi wordt gehouden op
de kunstgrasbanen van de TUE
achter de Dommel. Kunstgras is
een garantie dat het toernooi zon-
der veel oponthoud, door bijvoor-
beeld regen, kan worden afge-
werkt. Een organisatiecommissie
bestaande uit acht mensen, tekent
voor een goed verloop van het
toernooi. Bierhoff: ‘Dat zal ook wel
lukken. Fellenoord heeft immers
tot tevredenheid al zes keer de
NSK Indoor georganiseerd.’ Het
toernooi staat open voor de catego-
rieën B1 tot en met D2. Er wordt
gesingeld, gedubbeld en gemixed.
Belangrijkste categorie is de B1.
Bierhoff: ‘Om voldoende deelne-
mers in de B1-klasse te krijgen,
hebben wij alle spelers en
speelsters in deze groep aange-
schreven.’
Zeker is dat het toernooi redelijk
sterk bezet is. De universiteit van
Groningen komt met een groep
kwalitatief sterke spelers en
speelsters. Ook spelers van de
Katholieke Universiteit Brabant
uit Tilburg en de Rijksuniversiteit
Limburg uit Maastricht hebben
hun komst aangekondigd. De
Groningse tennisspelers staan
erom bekend dat ze het Neder-
landse Daviscupteam overal ter
wereld volgen. Een half jaar gele-
den waren ze nog als supporters
aanwezig bij de
Daviscupwedstrijd in India.

Snelheidsmeter
Fellenoord doet er alles aan om
het toernooi te laten slagen. Met
een brede lacht vertelt Bierhoff
dat er zelfs voldoende eigen
scheidsrechters bij de finalewed-

Het is waarschijnlijk
nog niet veel mensen
opgevallen, maar de
TUE is een overdekte
tennisbaan rijker, en
wel in het gebouw
Warmte & Stroming.
Vorige week donderdag
organiseerde de
Eindhovense tak van de
Europese studenten-
organisatie AEGEE daar
een heus tennistoernooi
voor haar leden.
Bijkomend voordeel
volgens de deelnemers:
een lob kan goed hoog
gespeeld worden!
Foto: Jaap van Ekris

Overdekt tennissen
in W&S

De organisatiecommissie
van Fellenoord Café Santé
Open. Vijfde van rechts is
Ilse Bierhoff. Foto: Extern

het Brabants Dagblad circuit be-
hoorlijk ingenomen. Volgens haar
betekent het voor Fellenoord een
erkenning als vooraanstaande
tennisvereniging in de regio. ‘Men
ziet ons nu niet meer alleen als
een studententennisclub, maar
ook als een tennisvereniging die

Ilse Bierhoff, bestuurslid en
public relations medewerkster
van de organisatiecommissie,
toont zich met de deelname aan

door
Jan
U mmels

De leden van de Eindhovense Studenten Tennis-

vereniging Fellenoord zijn er met recht trots op.

Voor de eerste keer in haar bestaan organiseert

Fellenoord van 1 tot en met 7 juli een groot

tennistoernooi. Onder de naam Fellenoord

Café Santé Open. Een belangrijk toernooi ook

nog. Het is namelijk opgenomen in het Bra-

bants Dagblad circuit.

Dat betekent dat het toernooi duidelijk kwali-

teit en niveau heeft. In september spelen de

beste tien spelers van alle categorieën in dit

circuit om de Oostbrabantse titel.
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woud ging Bart zijn leven een
beetje relativeren. De mensen hier
hadden nog nooit een computer
gezien, laat staan van technische
informatica gehoord. Wat konden
de indianen de produktie-
technieken van gecondenseerde
melk schelen, als dagelijks hele
voetbalvelden tropisch regenwoud
gekapt werden. Wat was het leven
puur hier, in harmonie met de
natuur. Maar door het blinde
winstbejag van een paar rijke
industriëlen wordt de aarde syste-
matisch kapot gemaakt. Bart snoof
de vreemde zoete oerwoudlucht,
vermengd met de scherpe geur
van het kampvuur diep in zijn
longen. Hij gooide zijn hoofd in
zijn nek en staarde langs de reus-
achtige stammen van de boom-
kolossen naar een torenhoog
bladerdek. Door het dikke groen
kon hij glasheldere sterrenpuntjes
zien flikkeren. Door de tranen in
zijn ogen vloeiden die lichtjes in
alle kleuren uit. Hij bleef staan

staren tot hij begon te tollen. Hij
voelde zich klein en machteloos
en tegelijkertijd ontzettend boos
worden. Kwaad beende hij naar
zijn slaapzak, die bijeengehouden
werd door zijn eeuwige stropdas.
Hij rukte het ding eraf, rende naar
de rivier en smeet de lap stof ver
in het water. Een klein bruin
meisje stond met grote, verbaasde
ogen te kijken. Bart legde zijn
hand op haar hoofdje.
‘De vlucht uit Rio arriveert om
19.37 uur’, las Kees van de termi-
nal. Ze waren er allemaal. Kees,
Sander, de Slak, Saskia, Bart zijn
ouders, Bart’s broer met vrouw en
twee kindertjes. Ja zelfs de Snor
had de deur van de Schuimkraag
op slot gedraaid en was naar
Schiphol gekomen. Het
gemêleerde gezelschap stond
elkaar onwennig aan te kijken,
niet wetend wat te zeggen. Totdat
Saskia uitriep: ‘Daar komt hij.’
Iedereen stond verbaasd te staren
naar de verschijning die langs de

douane liep. Bart had een paars-
groen kleed aan, kralenkettingen
om zijn nek en sandalen aan zijn
voeten. ‘Ik heb in Brazilië ontdekt
dat het leven veel meer inhoudt
dan slechts kleingeestige kapitaal-
vergaring door middel van de
ontwikkeling van de zielloze tech-
niek. Het leven is meer dan bits en
bytes’, verkondigde Bart zijn ge-
schrokken publiek. Allemaal ble-
ven ze hem sprakeloos aangapen.
Totdat na een lange stilte de Slak
zei: ‘Ik heb het vervolg van Doom
op cd-rom.’ Bart’s ogen lichtten op:
‘Echt waar?’

Brazilianen waren enthousiast.
Saskia was enthousiast dat haar
lang gemiste vriendje eindelijk
weer naar Nederland zou komen.
Bart had nog twee weken over
voordat hij terug zou vliegen. Een
of andere maffe oud-kolonel, die
Bart in een kroeg in São Paulo had
ontmoet, nodigde hem uit om een
trip naar de Amazone te maken.
Terwijl zijn vrienden in Neder-
land zaten te blokken voor hun
tentamens voer Bart met drie
mannen in een verstevigde rub-
berboot een stuk van de zeseneen-
halfduizend kilometer strekkende
watermassa op. Terwijl zijn maten
in Eindhoven op een terrasje korte
rokjes zaten te bewonderen, sliep
Bart in een indianendorpje in een
hangmat. Sander en Kees gooiden
met macaroni in de tuin, Bart
roosterde zelfgevangen vis boven
een vuurtje. In het immense oer-

Schuimbekken

‘Bart komt vrijdag terug’, zei
Kees tijdens het eten. ‘Oh ja’, zei
Sander, ‘dan moesten we hem
maar eens op gaan halen.’ Bart
had zijn stage in Brazilië afge-
rond. De melkfabriek behaalde
door de nieuwe programmatuur
een zes procent hogere omzet. De

MAANDAG 24 JUNI
Heldere kip-preisoep
Bami-goreng, plakje ham, omelet,
met satésaus of
Uienburger, gekookte aardappels
Snijboontjes, braadsaus
Rauwkostsalade
Fruit of vla

DINSDAG 25 JUNI
Gebonden groentesoep
Gebakken lever met spek en uien of
Barbecue worst, tomatenbraadsaus
Gebakken of gekookte aardappels
Doperwten of boterboontjes
Appelmoes
Fruit of vla

VEGETARISCH
Heldere groentesoep
Goulash van tahoe
Zilvervliesrijst
Doperwten
Appelmoes
Fruit of vla

WOENSDAG 26 JUNI
Heldere juliënnesoep
Macaroni gemengd met ham, uien
en groenten
Apart tomatensaus, gemalen kaas of
Groenteburger, Mexicaanse mix
Gekookte aardappels, apart tomaten-
saus
Rauwkostsalade
Fruit of vla

VEGETARISCH
Gebonden bloemkoolsoep
Witte bonen in tomatensaus
Uienburger
Mexicaanse mix
Rauwkostsalade
Fruit of vla

DONDERDAG 27 JUNI
Gebonden bloemkoolsoep
Goulash van varkensvlees of een
peperburger
Apart braadsaus
Worteltjes of bloemkool à la crème
Aardappelpuree of gekookte aardap-
pels
Rauwkostsalade
Fruit of vla

VEGETARISCH
Bonensoep
Groenteburger
Bloemkool à la crème
Aardappelpuree
Rauwkostsalade
Fruit of vla

VRIJDAG 28 JUNI
Soep
Kotelet of kippebout
Frites met koude piccalillysaus
Gemengde sla en groente
Fruit of vla

Schuimbekken is een wekelijks
terugkerend feuilleton over een
groep studenten, die als vaste
uitvalsbasis voor hun activiteiten
het café De Schuimkraag hebben.

Voortaan bij het Reduktieburo:
10x15 foto voor 29 cent29 cent29 cent29 cent29 cent, met een
gratis indexprint. In juli en au-
gustus betaal je voor een duoprint
45 cent! Dus breng al je vakantie-
foto’s naar het Reduktieburo. In de
vakantie geopend van 12.30 tot
18.30 uur op woensdag en vrijdag

Piano, Piano, Piano, Piano, Piano, laag model, merk Kemble,
izgst. (zo goed als onbespeeld), incl. bank,
fl. 5.400,-. Tst. 3547 of 2467567.

Gasfornuis, ijskast, wasmachine, luxaflex,
bezem, eettafel, banken, fiets, vloerbedek-
king, zwembad, barstoelen, stofzuiger,
werktrapje, etc. Af te halen, hetzij voorvoorvoorvoorvoor
nietsnietsnietsnietsniets, hetzij voor weinig. Bel: 2117445.

Ruimte voor afstudeerfeest afstudeerfeest afstudeerfeest afstudeerfeest afstudeerfeest van 40 t/m 100
personen beschikbaar. Bar, tap en geluids-
installatie aanwezig. Tel. 2450469.

Nog koopjes: koopjes: koopjes: koopjes: koopjes: lichtgewicht 3-pers. tenten (fl.

80,-); lichtgewicht rugzakken (nieuw) tot 65
liter (fl. 80,-); slaapzakken nieuw,
mummymodel (fl. 35,-); lichtgewicht bedjes,
800 gr (fl. 35,-). Tel. 077-3519642.

TUE-sportkleding TUE-sportkleding TUE-sportkleding TUE-sportkleding TUE-sportkleding tegen gereduceerde
prijs: broek fl. 39,50; jack fl. 59,50; shirt
fl. 19,-; short fl. 16,50. Nieuwe sport-outfit
voor fl. 135,-, mooi en van een uitstekende
kwaliteit. Voorlichtingscentrum, HG, be-
gane grond, tst. 2278.

Heb jij ook het gevoel dat je iets
mist in je leven en is alles je te-
veel? Stap dan nu in de wereld
die Reduktieburo Reduktieburo Reduktieburo Reduktieburo Reduktieburo heet. Wij zijn
op zoek naar studenten die zich
vol overgave in het RB-leven wil-
len storten. Met name zoeken wij
een tekenwarenbrancher. Aarzel

niet en kom langs voor informatie.

Gemakkelijk fl. 40,- verdienen? Meld je dan
aan als vrijwilliger voor een korte EEG-EEG-EEG-EEG-EEG-
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registratieregistratieregistratieregistratieregistratie in een slaapkliniek. Meer info:
E-hoog 3.27, tst. 3547.

Zeer gezocht: een verloren doos verloren doos verloren doos verloren doos verloren doos met oa.
cd’s, T-shirts, certificaat, bier, wijn op
zaterdag 8 juni bij de Bunker. Vinder
wordt beloond. Tel. 2460289 (Frank).

SSC-reizen SSC-reizen SSC-reizen SSC-reizen SSC-reizen zoekt tussenpersonen! Heb je
interesse om komend seizoen mee te wer-
ken, reageer dan nu! Schrijf een brief met
CV naar SSC-reizen, Mathenesserlaan 446-b,
3023 HH Rotterdam, of bel 010-2760588.

Bekijk eens een slaapcentrum van binnen!
Jouw hersensignalen zijn ons fl. 40,- fl. 40,- fl. 40,- fl. 40,- fl. 40,- waard
bij metingen waar je nauwelijks iets van
merkt. Meer info: E-hoog 3.27, tst. 3547.

Twee maanden niet dansen? Daarom zijn
er de Footloose zomerdansavondenFootloose zomerdansavondenFootloose zomerdansavondenFootloose zomerdansavondenFootloose zomerdansavonden,
dinsdag 2-7, 16-7, 30-7, 13-8 vanaf 20.00
uur, Scala, Kanaalstraat 4.

Verdien fl. 40,- zonder moeite. Ben proef-proef-proef-proef-proef-
persoon persoon persoon persoon persoon voor een EEG-registratie in een
onderzoekje. Info: E-hoog 3.27, tst. 3547.

Tentamens afgelopen? IntegrandIntegrandIntegrandIntegrandIntegrand
helpt je om ze te vergeten. Kom
langs om te zien wat we voor jou
hebben. Alphacentrum (t.o. Pavil-
joen), kamer 53. Tst. 3395. Elke
dag geopend van 9.00-14.00 uur.

Cursor kan geen enkele aansprakelijkheid
aanvaarden voor schade van welke aard
dan ook ontstaan door niet tijdig, onjuist of
het niet plaatsen van advertenties

Last van ongewenste intimiteiten? Met de
vertrouwenspersonen vertrouwenspersonen vertrouwenspersonen vertrouwenspersonen vertrouwenspersonen kun je over je erva-
ringen praten. Tst. 4688/4616 (Conny vd
Bergh) of tst. 4488/2816 (Karin Overdijk).

Zomer, vakantie, 30 °C. Opzwepende
muziek. Dansen? Ja, kom naar de FootlooseFootlooseFootlooseFootlooseFootloose
zomerdansavonden, zomerdansavonden, zomerdansavonden, zomerdansavonden, zomerdansavonden, dinsdag 2-7, 16-7, 30-
7, 13-8, 20.00 uur, Scala, Kanaalstraat 4.

Laat je EEG eens digitaliseren! En verdienverdienverdienverdienverdien
fl. 40,-. Info: E-hoog 3.27, tst. 3547.
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De trainingsdata voor het najaar zijn
bekend. Geef je snel op voor een
sollicitatietrainingsollicitatietrainingsollicitatietrainingsollicitatietrainingsollicitatietraining bij het Loopbaan
Advies Centrum (HG 0.02, 0.03, 0.04)!

Wie start het best?
Het management studiecentrum
van het De Baak Management
Centrum VNO-NCW organiseert
samen met Thinktank een wed-
strijd voor startende ondernemers.
Het doel van de wedstrijd is het
stimuleren van ondernemerschap
en het begeleiden van starters
tijdens hun aanloopfase. De deel-
nemers schrijven een onderne-
mingsplan en krijgen daarbij
ondersteuning van een helpdesk.
De hoofdprijs voor het beste
ondernemersplan bedraagt fl.
15.000,-. Een brochure en informa-
tie is verkrijgbaar bij De Baak,
tel. 071-3690369.
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en bij de verhuizing mochten ze
mee. Maar vorige week, op een
kwade dag, werd een van de twee
wietstekjes wakker en zag dat zijn
kleine vriendje verdwenen was!
Deze gebeurtenis veranderde het
wietsprookje van computer-
vereniging Stack in een heus
detective/oorlogsverhaal. Grote
ontreddering brak uit in het
Stacklokaal RC 0.22: een van de
wietplantjes was gestolen! Be-
zorgde Stackleden uitten hun ver-
ontwaardiging en ruzieden op de
nieuwsgroep stack.flame over hoe
het stackje terug moest komen.
Want hoewel de stackjes te klein
zijn om op te roken, hechten de
Stackers erg veel waarde aan hun
groenvoorziening. Er is zelf een
heus hoveniersdispuut: de Gene-
raal Ecologische Kommissie (GEK).
De voorzitter van Stack, Arnoud
Engelfriet, werd spontaan en om

onduidelijke redenen omgedoopt
tot ‘Hengelwiet’. Tumult in het
stacktuintje dus. Maar net als bij
vermiste kinderen bleek het alle-
maal wel mee te vallen. Uiteinde-
lijk stond het ontvoerde baby-
plantje gewoon boven op een kast,
waar een of andere onverlaat hem
achtergelaten had. De opluchting
belette de hoveniers er niet van
om lustig verder te ruziën op
stack.flame. Die nieuwsgroep is
ondertussen een beetje stoned van
alle berichten die erop gepost
zijn. En voor een buitenstaander
die er niet vanaf het begin bij was,
is er geen henneptouw meer aan
vast te knopen. Dankzij de discus-
sie heeft Stack er wel twee nieuwe
computernamen bij: wiet1.stack
en wiet2.stack. Er is inmiddels
een heuse website opgericht voor
ieder plantje, waar bezoekers ze
virtueel water kunnen geven. De
www-adressen zijn: http://
wiet1.stack. urc.tue.nl/ en http://
wiet2.stack.urc.tue.nl/. Die verzor-
ging is broodnodig voor de kleine
plantjes, want sinds de verhuizing
van Stack hebben de plantjes geen

Stackjes
werden liefdevol verzorgd, ze kre-
gen af en toe wat water, cola of
Hoegaarden en heel, héél veel
liefde, want dat is goed voor
kleine plantjes. Ze hadden een
prachtig leven in het Stacklokaal,

vijfhonderd Zwitserse franken te
gaan. De aanbieders kwamen met
het smoesje dat er iets fout was
gegaan bij Cursor. Na even in de
archieven gesnuffeld te hebben,
bleek dat men het in de originele
advertentie toch echt over guldens
heeft. Maar och, een Zwitserse
frank doet zo’n fl. 1.36, dus dat is
nog steeds goedkoop. Er zat echter
nog een addertje onder het gras.
De bedoeling is dat je eerst vijf-
honderd franken aanbetaalt. Ver-
volgens moet je veertien anderen
vinden die hetzelfde willen doen.
En dan, uiteindelijk, krijg je je
notebookje toegestuurd. Die veer-
tien mensen, die jij intussen ge-
strikt hebt, moeten echter eerst
weer veertien kooplustigen vinden
om die computer aan te betalen.
Hetzelfde idee als van een ketting-
brief dus. Een klein rekensom-
metje leert dat per computer uit-
eindelijk zo’n 15x500x1,36 gulden
wordt betaald. Dat is dik tien-
duizend piek. Toen wij zelf de
telefoon ter hand namen werd er
gesproken over het aanbrengen
van slechts twee mensen. Vervol-
gens probeerden ze even snel een
afspraak te maken. Okee, we zijn
dan wel nieuwsgierig, maar zin
om weer andere smoesjes aan te
horen hebben we nou ook weer
niet.

Er waren eens twee kleine plant-
jes. Het waren twee hele kleine
wietplantjes: wiet1 en wiet2. Ze

Epidemia waart door Eindhoven.
De epidimie, waarover wij vorige
week al berichtten, begint bekend-
heid te krijgen. Maar er is ook
goed nieuws van het medisch
front. De verwekkers van het wel
heel besmettelijke feest zijn ont-
dekt. Het blijkt hier te gaan om
drie huisgenoten. Jeroen Krutz en
de gebroeders Adriaan en Lutsen
Stellingwerf hebben zich bekend

gemaakt als de oorspronkelijke
bedenkers van dit, voor de rest
niet georganiseerde, feest.
Afgelopen zaterdag kregen zij ook
al aandacht van het Eindhovens
Dagblad. Naar aanleiding daarvan
hebben zij intussen ook de politie
met een bezoekje vereerd. ‘Zij
waren heel aardig, maar wezen
ons wel op de gevaren die aan dit
soort evenementen vastzit’, aldus
de drie niet-organisatoren. ‘Het
gaat daarbij voornamelijk om
vernieling en de troep die achter-

blijft. Wij vinden echter dat ieder-
een zijn eigen verantwoordelijk-
heid moet nemen. We zullen wel
een stapel vuilniszakken meene-
men en hopen dan dat mensen
zelf ook mee willen werken om de
rotzooi een beetje weg te werken.’
Ze zijn in de tussentijd nog druk
bezig om het vrijdag gezellig te
maken. Onder andere door middel
van posters, flyers en een ketting-
brief proberen zij nog steeds zo
veel mogelijk mensen met wat te
drinken of een gitaartje naar de
Berenkuil te trekken.

Ziekteverwekker
ontdekt

De stackjes wiet1 en wiet2.
Foto: Bart van Overbeeke

direct zonlicht meer. Eigenlijk wil
Stack stiekem terug naar hun oude
stekje, RC 1.73 en RC 1.74, want
daar scheen de zon wèl naar bin-
nen.

Money makes the
world go round

De drie huisgenoten die
Epidemia niet organise-
ren in de Berenkuil. Om
de anonimiteit te
waarborgen zijn zij
gemaskerd.
Foto: Bram Saeys

In geen enkele branche zijn
prijsdalingen zo algemeen als in
de computerbusiness. In Cursor 37
werd het echter wel erg bont ge-
maakt. Bij de cursiefjes werd een
Pentium notebook met alles erop
en er aan aangeboden voor slechts
vijfhonderd piek. Geen verkeerde
zaak zou je zeggen, en zo dacht
ook student bedrijfskunde Patrick
Baptist. Hij besloot er ogen-
blikkelijk werk van te maken en
greep donderdag meteen naar de
telefoon. Het bleek een computer
van het merk Zenith te zijn, een
merk dat gewoonlijk op de zake-
lijke markt wordt verkocht. Als
openingsaanbieding op de particu-
liere markt werden de computers
nu voor deze lage prijs van de
hand gedaan.
Toen Baptist zondag nog eens
opbelde bleek het verhaal ineens
heel anders te zijn. Ten eerste
bleek het niet om vijfhonderd
Nederlandse guldens maar om

door
J annigje
Gerritzen
&
W illem van
Rossum


