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In ‘t kort

Bijeenkomsten ‘Verantwoord verder’
Het College van Bestuur
wil de komende periode op
vele plekken discussie
voeren, als aanzet voor een
nieuw Instellingsplan voor
de TUE. Dat gebeurt aan de
hand van het boekje
‘Verantwoord verder’. Dit
boekje bevat in de vorm van
sheets een terugblik op het
beleid in de afgelopen
jaren, alsmede denk-
beelden inzake het beleid
voor morgen. 
In dit kader zal op
woensdag 17 mei een
plenaire bijeenkomst

plaatsvinden in de Blauwe
Zaal van het Auditorium,
voor geïnteresseerde perso-
neelsleden. Op donderdag
18 mei is er in Collegezaal
6, eveneens in het
Auditorium, een dergelijke
bijeenkomst voor stu-
denten. Beide bijeen-
komsten beginnen om
16.00 uur en worden afge-
sloten met een borrel. 
Exemplaren van het boekje
zullen bij deze bijeen-
komsten beschikbaar zijn.
Ook zijn ze op te vragen bij
J. Smit  (tel 2515), HG 0.08.

TUE viert dies
met prijs-
uitreikingen
Op donderdag 27 april
vierde de TUE haar 44ste
dies. De opzet was
anders dan andere jaren;
geen spreker die over
een bepaald vakgebied
iets vertelde, maar de
uitreiking van een aantal
prijzen aan vier AIO’s
voor uitnemend on-
derzoek. 

De UFE-ontwerpers-
prijzen voor het beste
ontwerp van het Stan
Ackermansinstituut
kwamen toe aan A. Slagt
(tweede prijs UFE met een
ontwerp van een plan-
ningsmethodiek voor de
KLM-dienstregeling) en
M. Geusen (eerste prijs
UFE met een ontwerp voor
een 3D-laserscanner). De
TUE-promotieprijzen
(voorheen de SNS-prijs)
werden uitgereikt aan
Ronald Gelten en Dave
Kaandorp vanwege hun

uitmuntende proef-
schriften. De vier prijs-
winnaars vertelden ver-
volgens allemaal het een
en ander over hun werk,
afgewisseld met muzikale
intermezzo’s van
Quadrivium. 
Rector magnificus prof.dr.
Martin Rem merkte verder
in zijn speech op dat
Nederlandse proef-
schriften in het buitenland
hoog aangeschreven
staan. Tevens vertelde hij
dat de TUE opviel doordat
promovendi in betrek-
kelijk korte tijd hun proef-
schrift tot stand brengen.
In dat kader vond hij het
verontrustend dat er met
de discussie over het zo-
geheten ‘3+2-model’ voor
het onderwijscurriculum
nu stemmen opgaan om
de promotie in drie jaar af
te ronden. Dat is geen ont-
wikkeling die hij zou
willen nastreven. /.

SyMO-Chem wil miljoen euro omzet
SyMO-Chem heet de
nieuwste BV van de TUE.
“Met een hoodletter O”,
benadrukt prof.dr. Bert
Meijer, die samen met
dr.ir. Henk Janssen aan
de basis van de nieuwe
onderneming staat.
Meijer verwacht dat de
BV de komende jaren
werk zal bieden aan tien
chemici. Over vijf jaar
hoopt Meijer met SyMO-
Chem een miljoen euro
per jaar om te zetten.

SyMO-Chem is voort-
gekomen uit de vakgroep
Macromolecular and
Organic chemistry (SMO).
Het bedrijf gaat zich toe-

leggen op drie zaken.
Meijer: “Allereerst kunnen
we ‘op commando’ de ka-
rakterisering en synthese
van verbindingen uit-
voeren. Dat zijn kort-
lopende activiteiten.
Verder gaan we contracton-
derzoek uitvoeren in
nauwe samenwerking met
onze klanten. Tot slot
willen we vondsten die
binnen SMO gedaan zijn
binnen SyMO-Chem
verder ontwikkelen.
Daarbij valt bijvoorbeeld te
denken aan ons werk op
het gebied van dendri-
meren en supramole-
culaire polymeren. Er zijn
heel wat partijen die staan

te springen om met ons
samen te werken op dit
gebied en we hebben het
laatste jaar succesvol
kunnen droogzwemmen
in ons SyMO-Chem project
binnen de vakgroep.”
De hoofdreden voor het op-
richten van de BV is zowel
een wetenschappelijke als
een commerciële. Meijer:
“Promovendi en onder-
zoekers binnen mijn
vakgroep moeten zich
bezig kunnen houden met
geheel vrij onderzoek en
niet met contractresearch.
Die zaken moet je strikt ge-
scheiden houden. Anders
ontstaat al snel de vraag wie
er eigenlijk aan het stuur

zit. Jij of degene die het on-
derzoek betaalt? Door het
contractwerk in een BV
onder te brengen, creëer je
een heel zuivere situatie. Je
maakt een duidelijk onder-
scheid tussen contracton-
derzoek en vrij onderzoek.
De klanten stellen een
heldere afspraak met alle
rechten voor de betaler
zeer op prijs.” De gelden
uit de BV stromen uitein-
delijk terug in de vakgroep
waardoor dit het vrije on-
derzoek weer kan aan-
zwengelen. De TUE
Holding is de enige aan-
deelhouder van het bedrijf.

Nieuwe afspraken met China
Minister Hermans van
Onderwijs heeft onlangs
een nieuw Memorandum
of Understanding onder-
tekend met de Chinese am-
bassadeur Hua Liming. De
afspraken die hierin zijn
vastgelegd richten zich
vooral op uitwisseling van
studenten, docenten en on-
derzoekers tussen China en
Nederland. Ook worden er
zogenoemde 2 + 2 pro-

Koninklijke onderscheiding voor drie TUE’ers

De lintjesregen is niet onopgemerk aan de TUE voorbij-
gegaan. Dr.ir. Henk de Wilt, voorzitter van het College
van Bestuur en deeltijdhoogleraar dr.ir. Rob de Meijer
de werden vrijdag 28 april benoemd tot Ridder in de
orde van Oranje-Nassau. Prof.dr. Martin Bastiaans werd
in zijn woonplaats Mierlo benoemd tot Lid in de orde
van Oranje-Nassau. 

De Wilt ontving de ko-
ninklijke onderscheiding
vrijdagmiddag op de TUE uit
handen van Rein Welschen,
burgemeester van
Eindhoven. Hij roemde de
59-jarige collegevoorzitter
onder meer om zijn inzet
voor de universiteit, de stad
Eindhoven en de regio.

Welschen vergeleek de TUE
met een perfect op elkaar in-
gespeeld elftal dat geen goals
maakte, maar dat wel ging
doen nadat dat de scorende
spits De Wilt aangetrokken
was. De Wilt is sinds 1 mei
1996 voorzitter van het CvB
en bekleedt diverse andere
bestuursfuncties en com-
missariaten.  

De 53-jarige Martin
Bastiaans is dertig jaar in
dienst van de TUE.
Bastiaans is als universitair
hoofddocent verbonden aan
de faculteit Elektrotechniek.
Hij heeft grote faam op-
gebouwd als docent en on-
derzoeker op het gebied van
signaalverwerking en –be-
werking. Daarnaast is
Bastiaans ook maatschap-
pelijk zeer actief. Hij was ja-
renlang lid van de
Helmondse Orkest
Vereniging, is actief zanger
en dirigeert een kerkkoor in
de parochiekerk van Bakel.

De 59-jarige Prof.dr. Robert
de Meijer tot slot is als
deeltijd hoogleraar tech-
nische natuurkunde ver-
bonden aan de TUE. Hij
werd eveneens Ridder in de
orde van Oranje-Nassau. De
Meijer bekleedt de leerstoel
Radioactiviteit in
Woonomgeving en
Leefmilieu. Zijn betrok-
kenheid bij de maatschappij
en leefomgeving ondermeer
uit zijn activiteiten binnen
instellingen als het
Groninger Landschap en
Natuurmonumenten./.

Collegevoorzitter Henk de Wilt en universitair hoofddocent Martin Bastiaans ontvingen vrijdag 28 april een koninklijke onderscheiding. Prof.dr.
Robert de Meijer, niet op de foto, werd eveneens onderscheiden.Foto: Bram Saeys
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jecten opgezet, waarbij een
Nederlandse kennisin-
stelling en een Nederlands
bedrijf gaan samenwerken
met een vergelijkbare
Chinese combinatie.
Verder wordt informatie
over wederzijdse erkenning
van kwalificaties en di-
ploma’s uitgewisseld om de
toekomstige samenwerking
te vergemakkelijken.
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Gerard de Haan
“We werken met standaarden van zeventig jaar geleden”

In deze functie zal hij één dag in
de week op de TUE door-
brengen. De rest van de week
werkt hij bij Philips. De Haan
geeft leiding aan een onder-
zoeksgroepje (cluster) van mo-
menteel negen man, en geeft
richting aan het researchpro-
gramma ‘videoprocessing’. Met
de groep verricht hij onderzoek
op het gebied van videopro-
cessing, waarbij onderwerpen
als videoformaatconversie,
beeldverfraaiing, ruisreductie,
beeldcompressie, en artefactre-
ductie van nieuwe display-
systemen aan bod komen.
Zijn werk op het gebied van
beeldbewerking voor multime-
diasystemen aan de TUE houdt
in dat er onderzoek plaatsvindt
naar mogelijkheden om video-
signalen in real-time te ver-

beteren. Zo worden er methodes
bedacht om ruis uit beelden te
halen, de scherpte te verhogen,
contrasten te verbeteren en de
kleurweergave te optimaliseren.
Ook wordt er veel werk verricht
op het gebied van bewegings-
compensatie.
De Haan: “Bewegingscom-
pensatie houdt in dat in een vi-
deostroom die een bepaald
aantal beeldjes per seconde
bevat, nieuwe beeldjes ‘erbij ge-
rekend’ worden om zo bewe-
gingen vloeiender te laten
verlopen en om beeldflikker te
beperken. Het is hierbij erg be-
langrijk dat een tv-toestel ob-
jecten op het scherm kan identi-
ficeren en de beweging kan
voorspellen. Hiervoor is veel re-
kenkracht nodig, maar een
aantal moderne toestellen bezit
al een chip die deze bewer-
kingen kan uitvoeren.”
“Het is belangrijk dat er on-
derzoek gedaan wordt naar deze
technieken. De technische stan-
daarden voor televisie zijn in de
jaren dertig op papier gezet en
hielden rekening met de tech-

nologie van toen. Destijds waren
de schermpjes erg klein en er
kwam weinig licht vanaf.
Tegenwoordig zijn de schermen
veel groter en hebben ze een
hogere lichtopbrengst, maar we
werken nog steeds met stan-
daarden van bijna zeventig jaar
geleden.”
In dit tijdperk van nieuwe media
groeit de vraag naar nieuwe en
afwijkende beelschermtechniek
explosief. Alle verschillende
schermen moeten beeldin-
formatie aangeleverd krijgen in
alle soorten en maten. Om dit te
kunnen doen, moet een toestel
in staat zijn real-time formaat-
conversie toe te passen. De
Haan: “Formaatconversie is de
techniek die het mogelijk maakt
een bepaald type videosignaal,
een formaat, om te zetten naar
een ander type. Zoals je op de
computer kunt zien, is het vrij
eenvoudig om de oppervlakte en
lengte/breedteverhoudingen te
veranderen, maar om in de tijd
aanpassingen te doen, is al een
stuk moeilijker. Er moeten dan
beeldjes bij of af, maar de be-

weging moet toch soepel en
vloeiend blijven.”
De kersverse hoogleraar wil
tijdens zijn hoogleraarschap de
TUE op de kaart zetten op het
gebied van elektronische beeld-
bewerking. Vooralsnog ligt het
zwaartepunt van dit vakgebied
in Delft. De TUE is nooit aan dit
soort onderzoek begonnen,
omdat het miljoeneninveste-
ringen vergt. De Haan wil deze
investeringen zoveel mogelijk
vermijden door gebruik te
maken van pc’s en zelfs de note-
books van de studenten.
De Haan: “De grote investe-
ringen zijn nodig om beeldpro-
cessors te kopen die de beelden
in real-time kunnen verwerken.
Omdat het onderzoek vooral al-
goritmisch is, is het niet noodza-
kelijk dat de bewerkingen real-
time gebeuren. Het is helemaal
niet erg als er even op het re-
sultaat gewacht moet worden.
Het is dus mogelijk met relatief
eenvoudige pc’s of zelfs met de
notebooks van studenten goed
onderzoek te doen.”/.

Bas van de Wiel
Foto: Bram Saeys

Prof.dr.ir. Gerard de Haan is tot
1 maart 2004 benoemd als deel-
tijdhoogleraar ‘Beeldbewerking

voor multimediasystemen’. 

/Promoties
IIrr..  MM..  SSmmeeeettss  (W&I) zal op
woensdag 10 mei promoveren op
zijn proefschrift ‘Parameter Shift in
GKZ-Hypergeometric Systems’. De
promotie vindt plaats om 16.00 uur
in zaal 4 van het Auditorium.

Op donderdag 11 mei zal NN..  KKhhaann
(W&I) promoveren op zijn proef-
schrift ‘A Shape Analysis Model
with Application to Character and
Word Recognition’. Aanvang 16.00
uur  in zaal 4 van het Auditorium.

IIrr..  AA..  JJeeuukkeenn (N) verdedigt op
woensdag 10 mei zijn proefschrift
‘Evaluation of Chemistry and
Climate Models Using
Measurements and Data-
Assimilation’. Aanvang 16.00 uur in
promotiezaal 5 van het Auditorium.

/Vacatures
/SSeeccrreettaarreessssee 0,6 fte (V32845) bij
de sectie Besliskunde en
Stochastiek van de capaci-
teitsgroep Wiskunde van de fa-
culteit Wiskunde en Informatica.
Duur: 1 jaar met uitzicht op dienst-
verband voor onbep. tijd. Salaris:
maximaal fl. 4.012 bruto per maand
bij volledige werktijd. Reageren
binnen twee weken. Voor meer in-
formatie
www.academictransfer.nl/tue/.

Het Studenten Service Centrum
(STU) zoekt een sseerrvviiccee  ddeesskk  mmeeddee--
wweerrkkeerr (V2801/063) . Duur: 1 jaar
met uitzicht op vast dienstverband.
Salaris: minimaal fl 2806 en
maximaal fl 4203,-  bruto per
maand. Reageren binnen twee
weken. 

/Afscheidscollege
PPrrooff..ddrr..iinngg..  JJ..  JJeessss  heeft op 1 mei
zijn werkzaamheden als hoogleraar
aan de faculteit Elektrotechniek
beëindigd. Op vrijdag 12 mei om
16.00 uur zal hij zijn afscheids-
college geven in de Blauwe Zaal van
het Auditorium. De titel van zijn
rede luidt: ‘Over computers, fas-
cinatie en andere emoties’. Na
afloop is er een receptie.

/Bedankt
Op 20 maart jl. nam ik afscheid van
de TUE en de faculteit Bouwkunde.
Van velen ontving ik daarbij goede
wensen. Ook namens mijn vrouw
wil ik iedereen daarvoor hartelijk
danken. 
JJaaccqquueess  VVaallkk
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Donderdag: Bezig met de Paasvieringen, ga
in de Studentenkerk voor op Goede Vrijdag
en Paaszondag. Tevens veel drukte rond de
actie om het ontslag van Tineke Linssen van
de TUimelaar terug te draaien. Nog geen
reactie van het bestuur. Wel kwam de be-
waking langs met een e-mail, die hen erop
wees dat mijn auto hinderlijk geparkeerd
stond. Mijn God, als dat het niveau is van
zo’n bestuur zouden ze nog geen aquarium
mogen runnen. Kan ’s avonds niet naar de
kerk (traditioneel lees je dan Johannes 13,
de voetwassing), want bouwvakkers
kwamen vloeren aansmeren (zit in een ver-
bouwing). Voor mij was het meer de vloer-
wassing. 

Vrijdag: Rustig naar de viering van 
’s avonds toegeleefd; één van mijn favoriete.
Je leest het passieverhaal van Johannes en
hebt alleen stemmige muziek er omheen.

Ik hoef niet veel te doen, hetgeen een ge-
weldige rust geeft.

Zaterdag: Telefoontjes van TUimelaar-
ouders en instemmingsbriefjes. Helen
moet werken, ik trek op met David (3,5 en
geweldig!). Zet alle zenuwen over de preek
van morgen opzij tot hij vredig slaapt. Werk
tot een uur of twee, kijk nog een stukje film
en duik kapot in bed.

Zondag: Nerveus als altijd voor een dienst.
Wordt met de jaren eerder erger. Maar het
gaat goed, het is emotioneel zonder vals
sentiment en werpt licht op dingen op een
manier die anders, zo niet nieuw is. Heb ik
zelf ook nog wat aan! Ik schrijf nog een
artikel voor Samen, het protestantse
kerkblad van Eindhoven.

Maandag: Helen werkt (bij Dela,  in vijf
dagen heeft ze tien uitvaarten te regelen), ik
speel met David, ga fietsen, heb een oppas
geregeld en ga een paar uur jokeren in een

café met andere
ouderen. Schrijf
’s avonds nog
twee artikelen.

Dinsdag:
Redactie-ver-
gadering van
Samen, heb ver-
schillende ge-
sprekken, ben tijd
kwijt aan de TUimelaar-kwestie en be-
spreek een begrafenis. Bel met Niels over de
respons van de ouders: tot op heden vijftig
vóór (ons voorstel), drie tegen en een deel
dat zoals gewoonlijk Gods water over Gods
akker laat lopen. Ben tevreden.

Woensdag: Maak de liturgie klaar voor
zondag, heb spreekuur en een gesprek met
een HBO-studente. Beman de voorlich-
tingsstand in het Auditorium, weer
TUimelaar-toestanden, ’s avonds dagboek
van deze week schrijven voor Cursor.
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Front Office: “Ze kunnen ons niet missen” In ‘t kort
TUE deelnemer
aan Europees
project
De TUE doet mee aan het
Europese project PSIM,
dat assemblageprocessen
virtueel moet optima-
liseren. Het project wordt
geleid door TNO in Delft.
PSIM staat voor
Participative Simulation
environment for Integral
Manufacturing enterprise
renewal. Het doel van het
project is met behulp van
geavanceerde simulaties-
oftware continu en in-
tegraal de assemblage in
bedrijven te verbeteren.
Het nieuwe simulatie-
systeem maakt gebruikt
van de nieuwste ICT-
systemen en de actueelste
kennis van logistiek, tech-
nologie en ergonomie. De
TUE heeft samen met
Baan, DataConsult en de
universiteit van Patras in
Griekenland het ICT deel
ontwikkeld. Over twee jaar
zullen de eerste versies
van PSIM gaan draaien bij
autofabrikanten Volvo en
Fiat en bij Finland Post.

Lezing over
Flying Pins
Het kunstenaarsechtpaar
Claes Oldenburg en
Coosje van Bruggen geeft
op 30 mei een lezing in
het Auditorium.
Oldenburg en Van
Bruggen hebben het enor-
me kunstwerk van bow-
lingkegels gemaakt, dat
wordt geplaatst op de kop
van de Kennedylaan. De
lezing duurt van 20.30 tot
22.00 uur. Wie aanwezig
wil zijn, moet tien gulden
overmaken op giro
1094666 van het Van
Abbemuseum Eindhoven.
De overschrijving moet
uiterlijk 15 mei binnen
zijn. In het Van Abbe is
vanaf 27 mei een tentoon-
stelling te zien over de tot-
standkoming van het
beeld. Flying Pins wordt
op 31 mei onthuld.

Workshop beter
studiemateriaal
Door beter schriftelijk stu-
diemateriaal in te zetten
kan het zelfstudiegedrag
van studenten positief
worden beïnvloed. Dat is
de kern van een workshop
‘Verbeteren van schrif-
telijk studiemateriaal’ die
het Onderwijskundig
Service Centrum op maan-
dagmiddag 5 juni
verzorgt.
Deelnemers krijgen een
methode tot hun be-
schikking voor het toetsen
van bestaand schriftelijk
studiemateriaal aan on-
derwijskundige criteria.
Meer informatie via tst.
3126). Aanmelden voor 22
mei via tst. 5060 of
w.p.v.d.einde@-tue.nl of
via Internet
www.osc.tue.nl.

Studenten 
worstelen met
ethisch dilemma
Stel: je bent een net afge-
studeerde werktuigbouw-
kundig ingenieur en hebt
een baan bij een grote au-
tofabrikant. Een nieuwe
auto moet zo snel mogelijk
op de markt gebracht
worden, omdat de con-
current een vergelijkbaar
model ontwikkelt. Morgen
komt de keuringscom-
missie, die de botsproeven
controleert. Er is één
probleem: de airbag is te
klein. Een airbag die wel
aan de eisen voldoet, is pas
over twee maanden le-
verbaar. Als daarop
gewacht wordt, kan de auto
pas over een half jaar
gekeurd worden en heeft
de concurrent een groot
voordeel. Met een slim
trucje zal de auto door de
keuring heen kunnen
komen. Beduvel je de com-
missie of wacht je op de
goede airbag waardoor je
bedrijf een heleboel winst
misloopt?
Dat was de casus waar alle
tweedejaars studenten
Werktuigbouwkunde een
paar weken lang op
hebben zitten zweten.
Harry van Leeuwen, coör-
dinator van het project:
“Iedere
Werktuigbouwkunde-
student moet tijdens zijn

studie één keer met een
ethisch probleem in aan-
raking komen. De stu-
denten hebben het ge-
schetste probleem als heel
realistisch ervaren. Uit de
evaluatie blijkt dat de stu-
denten een enorm hoge
waardering hadden voor
de ethiekcolleges”, vertelt
Van Leeuwen tevreden. “Ik
was wel verrast over het
gemak waarmee de meeste
studenten ervoor kozen
om de keuringscommissie
te misleiden, maar ik vond
het toch mooi dat ze er
vrijwel allemaal op
stonden dat er uiteindelijk
een veilige auto zou
worden geproduceerd.”

Martijn te Voert is één van
de studenten die een op-
lossing voor het probleem
moest bedenken. “In onze
groep van negen mensen
waren er drie ver-
schillende meningen,
maar er was niemand die
de keuring wilde uit-
stellen. In het begin was ik
er fel tegen, omdat het
wellicht mensenlevens
kon kosten, maar ik reali-
seerde me later dat je wel
aan je eigen toekomst
moet denken. Er zou na de
keuring een veilige airbag
in de auto komen, dat is

ook een van de redenen dat
ik voor het beduvelen van
de commissie koos.”
Hans Schippers van de be-
stuurscommissie
Techniek en Ethiek is te-
vreden over het project.
“Het was de bedoeling dat
de studenten praktisch na-
dachten over een ethisch
dilemma. Iedereen kan er
mee te maken krijgen.”
Martijn te Voert zegt er ook
zeker iets van geleerd te
hebben. “Ik zal er bij
andere problemen nog wel
eens aan terug denken,
maar als ik over tien jaar
voor hetzelfde dilemma
kom te staan, weet ik niet
of ik dezelfde oplossing zal
bedenken.”/.

Praktische vragen over
Virtuele Bunker

TUE’er naar
Cyprus voor
scriptiewedstrijd

Een kleine veertig stu-
denten waren op 19 april
aanwezig bij de eerste
bijeenkomst over de
Virtuele Campus die eind
dit jaar operationeel
moet zijn aan de TUE.
Doel was enthousiaste
studenten vinden voor de
opbouw en inrichting van
de Virtuele Bunker. Er
waren vooral veel vragen
van praktische aard.

Eerder had ir. Bas
Vermeer, programma-
manager van het VirTue-
project al gezegd dat ze
met de Virtuele Bunker
een ‘kritische massa’
willen ontwikkelen.
Kritisch zijn de TUE-stu-
denten al, zo bleek tijdens
de eerste bijeenkomst van

de projectgroep voor stu-
denten van de TUE. 

Op de vraag wat de meer-
waarde is van een driedi-
mensionale, virtuele
Bunker, antwoordde
Vermeer dat de studenten
dat zelf moeten bedenken.
“Jullie moeten met ideeën
komen. Ik moet niet jullie
studentengemeenschap
maken, dat moeten jullie
zelf doen.” Waarop de vra-
gensteller antwoordde dat
er al een studentenge-
meenschap is en nog eens
vroeg wat de meerwaarde
is. “Je bent interactief
bezig”, vond Vermeer.
“Een voordeel van virtueel
rondlopen in het studen-
tensportcentrum is dat je
bijvoorbeeld meer kunt

doen dan een baan re-
serveren. Zo kun je er
anderen zien rondlopen
en een baan boeken. Dan
kun je een keer met
iemand anders spelen.”

Beveiliging
De betalingen op de
Virtuele Campus lopen via
bedrijven die nu ook actief
zijn op internet. “Je
bepaalt zelf wat het bedrijf
van jou te weten komt.” 
“Maar hoe veilig is de
chipcard waarmee wordt
gewerkt?”, vroeg een
student. “Je kunt in
Tsjechië zo een chipkaart
laten maken, dan kan ik
me voordoen als student
nummer zoveel aan de
TUE en maar bestellen wat
ik wil.” Vermeer, lachend:
“Goed bedacht, maar de
beveiliging is heel hoog,
daar breek je niet zomaar
doorheen.”/.

Oud TUE-student Allert
van Zelst gaat eind mei
naar Cyprus om mee te
doen aan de finale van de
scriptiewedstrijd van
IEEE, de internationale
vereniging van Elektro-
technische ingenieurs. 

Het gaat hem niet om het
geld dat hij kan winnen op
Cyprus (winnaar 500
dollar, tweede plaats 300
dollar en derde plek 200
dollar). “De IEEE is een
wereldwijde vereniging
met meer dan 150.000 in-
genieurs. Het gaat na-
tuurlijk om de eeuwige
roem”, grapt Van Zelst, die
vorig jaar afstudeerde aan
de TUE en nu aan het pro-
moveren is bij Bell Labs in
Nieuwegein. In de praktijk
werkt hij bij het
Amerikaanse bedrijf,
maar omdat het beleid
daar is alleen gepromo-
veerde mensen aan te
nemen, wordt hij via de
TUE gedetacheerd bij Bell.
Van Zelst heeft zijn afstu-
deerstage bij hetzelfde
bedrijf gelopen. Daar
schreef hij ook zijn verslag
over zijn onderzoek naar
een nieuwe generatie
draadloze Lan’s (local area
network). 
Van Zelst schreef zichzelf

in voor de scriptiewed-
strijd van IEEE met zijn
stage-opdracht. “Ik had
een negen voor mijn afstu-
deerproject, dus het was
wel van redelijke kwaliteit.
Bij Bell werken alleen
maar gepromoveerden,
daar kun je je enorm aan
optrekken.” 
Van Zelst mocht een
praatje komen houden in
Eindhoven over zijn
scriptie. “Dat was vrij ge-
makkelijk, want het viel
net na mijn afstuderen.”
Uiteindelijk mocht hij een
aparte scriptie schrijven op
het gebied van radiocom-
municatie. Zijn stuk is een
van de zes die zijn overge-
bleven voor de finale eind
mei op Cyprus. “De wed-
strijd is georganiseerd
rondom een conferentie,
waar ik ook naar toe ga.”
Op welke plek hij zal
eindigen, kan Van Zelst
niet inschatten. “Ik heb
nog geen tijd gehad om het
werk van de andere fina-
listen te bekijken. De pre-
sentatie is denk ik heel be-
langrijk.”
Van Zelst krijgt de
vliegreis en het verblijf op
Cyprus vergoed. “Ik ga
erheen om nog wat te
leren, maar ga zeker ook
genieten van Cyprus.”/.

Professor dr. Johan Schot,
voor drie dagen in de week
hoogleraar aan de TUE, is
onlangs benoemd tot
hoogleraar Maatschappij-
geschiedenis van de Tech-
niek aan de Universiteit

van Twente (UT). Hiervoor
werkte Schot al als univer-
sitair hoofddocent in
Twente. De aanstelling in
Twente is voor twee dagen.
De rest van de week werkt
Schot aan de TUE.

Zes personeelsleden van Front
Office hebben 1 mei 343 hand-
tekeningen en 17 mailtjes aan-
geboden aan CvB-lid drs.
Willem te Beest.  “In veertien
werkdagen hebben wij deze

handtekeningen verzameld. We
willen u deze aanbieden in de
hoop dat u voor ons het Front
Office kunt redden. Want ze
kunnen ons niet missen”, zei
Carla Kabo tegen Te Beest. “U

snapt dat ik daar geen uit-
spraak over kan doen”, ant-
woordde Te Beest.
Het Front Office dreigt te
worden opgeheven door de
AVA-operatie.

Foto: Bart van Overbeeke



gonnen is: universiteiten kunnen tegen-
woordig concurreren, aldus Van Dam, er
zijn gunstige satisfactiepeilingen,
we zien onderwijskundige inno-
vaties die leiden tot  onderwijs in
kleine multidisciplinaire
groepen, vooraanstaande onder-
zoekers werken thans in onderzoeks-
scholen, enzovoort. Hij noemt kortom
allemaal zaken die juist in Eindhoven
hoog op de bestuurlijke  agenda staan. 
Dat een Hoofd in- en Externe
Betrekkingen het verschijnen van het
gewraakte manifest oneigenlijk gebruikt
om de voortreffelijkheden van zijn eigen
club te afficheren: het zij zo. Als dat je
beroep nou eenmaal is… Maar wie vol-
strekt voorbij gaat aan de door de
auteurs geformuleerde zorg over de
manier waarop het wetenschappelijk on-
derwijs tegenwoordig functioneert en
alleen maar zijn pijlen richt op aantal en
achtergrond van de schrijvers van het
manifest, handelt wel erg goedkoop. Het
is nog niet zo lang geleden dat mani-
festen als het hier genoemde, aanleiding
vormden tot discussie en debat en
schriftelijke reacties. Die tijd lijkt hier
en daar voorbij. Sommige beoefenaren
van de wetenschap grijpen alleen nog
maar naar de pen wanneer zij pen-
voerder zijn. Hun plaats lijkt te zijn in-
genomen door parawetenschappelijk
personeel dat aan het academisch
discours, zoals het wel genoemd wordt,
geen enkele boodschap heeft. 

Bob van Winkel                                                     

De Progressieve Fractie van de Eindhovense

Universiteitsraad bezit de volledige tekst van

het manifest. Geïnteresseerden bellen

toestel 2554 (ma/woe/vrij).
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Manifest

Plaatsvervangende schaamte. Dat geeft
het best het gevoel weer dat mij overviel
tijdens het lezen van de bijdrage van de
heer Peter van Dam aan Cursor 32.
Volgens de media zouden, aldus Van
Dam, ‘enkele tientallen hoogleraren’
hun zorg over een aantal kwesties de
Nederlandse universiteiten betreffende,
op schrift hebben gesteld. Deze pu-
blicatie heeft Van Dams  toorn op-
gewekt. En dat zullen wij weten. De
eersten die het moeten ontgelden zijn  -
volgens een eeuwenoude traditie- de
brengers van het slechte nieuws: de
journalisten. De auteur raadpleegt een
officiële naamlijst en stelt handen-
wrijvend vast dat het helemaal niet om
59 hoogleraren gaat! Al speurend heeft
hij ontdekt dat er zo maar mensen
hebben ondergetekend die helemaal
geen professor zijn. En dat sommigen
helemaal niet op zijn lijstje staan. En
dubbeltellingen zijn er  ook al! Eigenlijk
zijn het er maar 34, is zijn conclusie.
Dus u begrijpt… En dan nog: om wat
voor geleerden gaat het eigenlijk? Ook
hier heeft Van Dam recherchewerk
verricht. Het merendeel bestaat uit fi-
losofen en gedragswetenschappers (die,
zoals bekend, tot het wetenschappelijk
uitschot van Universitair Nederland
horen). Grappig is hoe Van Dam, na de
schrijvers aldus te hebben gediskwali-
ficeerd, toch nog (zij het minimale)
aandacht wijdt aan de inhoud van het
niet-zo-hooggeleerde manifest. Zijns
inziens is het namelijk mogelijk naast
het lijstje van zorgelijke kwesties een
verzameling van ‘positieve’ ontwikke-
lingen in ons universitaire bestel op te
stellen. Zijn voorbeelden maken op slag
duidelijk waar het allemaal om be-

Dies natalis

Aan het college voor de promoties:

Onlangs bereikte mij de uitnodiging
voor de viering van de dies natalis van
onze universiteit. 
Schameler kon het niet. Na een lange
reeks interessante voordrachten
verzorgd door telkens een lid van een
andere faculteit, kwam er de klad in, met
het nu bereikte treurige dieptepunt.
In de goede oude traditie van het
technisch wetenschappelijk onderwijs
was het geen vraag wie de diesrede zou
houden. De traditie schreef namelijk
voor dat de taak op de schouders lag van
de secretaris van de senaat. Met de af-
schaffing van de senaat als besturend
orgaan van de universiteit verviel ook,
uiteraard, de functie van secretaris van
de senaat. Hiervoor werd toen een goede
oplossing gevonden: er werd een rooster
opgesteld voor de faculteiten. De decaan
van de faculteit die aan de beurt was,
werd verantwoordelijk gemaakt voor de
aanwijzing van de spreker. Als hij

niemand wist te vinden of niemand
durfde te vragen dan was hij zelf degene

die op het slappe koord moest.
Ook de inhoud van de rede kende
zijn beperkingen. In de eerste
plaats diende het specifieke on-

derzoeksgebied van de orator de
kern uit te maken van zijn betoog.

Daarnaast kon hij ook nog wel iets kwijt
over zijn ideeën over bijvoorbeeld on-
derwijs, onderwijsbeleid, wetenschaps-
beleid of iets anders dat hij met goed
fatsoen in verband wist te brengen met
de kern van zijn rede. Door het rooster
kwamen verschillende aspecten van het
werk aan onze universiteit met vaste tus-
senpoos aan de beurt.
In het jongste verleden heeft u deze be-
proefde formule verlaten en de re-
sultaten waren niet indrukwekkend. In
plaats van op uw schreden terug te keren
heeft u nu de nuloplossing voor uw
probleem gekozen, zonder, overigens,

En ik vind...

Tijdens de diesviering werden dit jaar diverse prijzen uitgereikt. 
Foto: Bart van Overbeeke.

daarmee iets ten nadele van de laureaten
te zeggen.
Ik heb begrepen dat tegenwoordig
vooral managerscapaciteiten in u
worden aangesproken. Maar dat dat tot
een zo ver gaande verwaarlozing van uw
academische verantwoordelijkheden
zou leiden heb ik zelfs in mijn zwartgal-
ligste momenten niet kunnen be-
vroeden. We hebben al het schouwspel
aanschouwd van een rector-magnificus
die ter opening van een academisch jaar
een logo presenteerde, nu beleven we de
totale ondergang van de dies natalis.
Misschien ziet u in deze sombere over-
peinzing mijnerzijds aanleiding uit uw
academische lethargie te ontwaken en
uw plaats in de gemeenschap waar te
maken door u sterk te maken voor aca-
demische waarden en de publieke uit-
straling daarvan. 

Prof.dr. F.W. Sluijter

The Masterclass
voor werktuigbouwkundigen

Surf naar www.philips.nl/masterclass

Start Masterclass: september 2000

Uiterlijk aanmelden:26 mei 2000

Voor vragen: 040 - 273 27 84 
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Alert

Naar een Stilteruimte op de TUE

Druk, druk, druk. Zijn er
nog mensen die het niet
druk hebben? Als je om
je heen kijkt is iedereen
gestresst bezig van de
ene andere afspraak naar
de andere te gaan.

‘Daarom is er in de maat-
schappij een toenemende
behoefte aan onthaasting,
het loskomen van de dage-
lijkse bezigheden. Door
economische en culturele
ontwikkelingen die zich de
afgelopen jaren in
Nederland hebben voor-
gedaan, zijn nieuwe be-
hoeften op het geestelijk
vlak ontstaan. Ook op de
TUE’, staat in het be-
leidsplan ‘Naar een
Stilteruimte op de TUE’. 

Dat plan werd op 20 april
door de werkgroep STILTE
2000 overhandigd aan de

secretaris van het CvB, ir.
Harry Roumen. 
Op een aantal universi-
teiten, zoals de Katholieke
Universiteit Brabant en de
Erasmus Universiteit, zijn
al stilteruimtes in gebruik.
Studenten kunnen hier
terecht voor bijvoorbeeld
individueel gebed en acti-
viteiten die bezinning
kunnen bevorderen, zoals
meditatie en aandachtsoe-
feningen. De stilteruimte
op de TUE moet een plek
worden waar de bezoekers
los kunnen komen van de
dagelijkse hectiek. Er zal
ook plaats zijn voor
groepsactiviteiten. Het is
de bedoeling dat de stilte-
ruimte op een bestaande
locatie binnen de TUE
wordt gerealiseerd. De
werkgroep heeft een
voorkeur uitgesproken

voor een plek in de buurt
van de bibliotheek in de
Hal. Dit zou mogelijk zijn
nadat het STU is verhuisd
naar het Hoofdgebouw.

De belangrijkste eis
waaraan de ruimte moet
voldoen is de geluidsi-
solatie. Er mogen in de stil-
teruimte geen hinderlijke
geluiden hoorbaar zijn van
machines of ventilatie-
systemen. Ook mogen er
geen toiletten naast de stil-
teruimte komen. “We
hopen nog voor het einde
van dit jaar een ruimte in
gebruik te nemen”, vertelt
Willemien Fraaije van de
werkgroep STILTE 2000.
“Tijdens de overhandiging
heeft Roumen toegezegd
dat het CvB in ieder geval
op korte termijn op het be-
leidsplan zal reageren.”/.

De werkgroep STILTE 2000 overhandigt Harry Roumen het plan ‘Naar een stilteruimte op de TUE‘. 
Foto: Bram Saeys

In ‘t kort

Organisatoren
gezocht voor
musical
De culturele studentenver-
enigingen die in Scala ge-
huisvest zijn, voeren in
mei 2001 een musical op.
Voor dit gigantische eve-
nement ter gelegenheid
van het 45-jarige bestaan
van de TUE heeft Scala
niet alleen een heleboel
acteurs, musici, dansers
en zangers nodig, maar
ook een productieteam.
Dat team organiseert alles
om de musical heen, zoals
de locatie, promotie, sub-
sidies, audities en kaart-
verkoop. Heb je zin en tijd
(zo’n vijf uur per week)
om een jaar lang te
werken aan de musical,
stuur dan een email naar
b.eckert@chello.nl. Vertel
daarin waarom je mee wilt
doen en wat je kunt en wilt
doen.

Meijer spreekt
op symposium
TUE-hoogleraar Bert
Meijer spreekt dinsdag 16
mei tijdens de viering van
het tienjarig bestaan van
het IMO, het Instituut
voor Materiaal Onderzoek
in Diepenbeek (België).
Tijdens het wetenschap-
pelijk colloquium dat die
dag wordt gehouden,
spreekt hij vanaf 14.30 uur
over ‘From supramo-
lecular architectures to ad-
vanced materials’. 

Ontwerp-
wedstrijd
Een bedrag van 7.500
gulden is te winnen in de
New Designers Award. In
deze wedstrijd wordt ont-
werpers gevraagd een op-
lossing te vinden voor een
alledaags bewaarprobleem
in de keuken. Met de in-
voering van de multicul-
turele keuken komen
steeds meer vreemde in-
grediënten in het keuken-
kastje of de koelkast
terecht. Er moet een be-
waarsysteem komen waar
bijvoorbeeld ook taco-
schelpen, couscous, mie
en paksoi in bewaard
kunnen worden. De wed-
strijd loopt tot en met 14
juni. Aanmelden kan via
het wedstrijdsecretariaat:
070-4161616. Het
winnende ontwerp wordt
door Brabantia in pro-
ductie genomen.

Workshop
‘Diagnostisch
Toetsen’
Het Onderwijs Service
Centrum verzorgt op dins-
dagmiddag 6 juni een
workshop ‘Inter-actief
Diagnostisch Toetsen’.
Docenten leren vragen te
formuleren voor inter-
actieve diagnostische
toetsen en deze te imple-
menteren in een zoge-
noemde toetsdesigner.
Hiermee kunnen stu-
denten na-gaan of zij de
stof voor een tentamen be-
heersen. Aanmelden voor
22 mei bij
w.p.v.d.einde@tue.nl of

Stimuleringsprijs voor
oud-Bouwkundestudenten
Ir. Sander Leistra en ir.
Martijn Honselaar zijn de
eerste winnaars gewor-
den van de Amsterdamse
WoningbedrijfWimpel.
Op 18 april kreeg het duo
deze prijs, een stimulans
voor jong vormgeversta-
lent, uitgereikt. 

Het betrof een ontwerp
voor negentig woningen,
verdeeld over vier locaties,
in Stadsdeel Noord in
Amsterdam van het
Woningbedrijf
Amsterdam. Het is de be-
doeling dat het ontwerp in
2001 gerealiseerd wordt. 
Leistra studeerde in 1997
af aan de faculteit
Bouwkunde van de TUE
en werkt nu bij het bureau
Diederen Dirrix van
Wylick in Eindhoven.
Honselaar studeerde in
1997 af, heeft een eigen ar-
chitectenbureau,
Ontwerplab, in Tilburg en
promoveert nu aan de
TUE. Deze prijsvraag is

hun eerste samenwerking
en het is zo goed bevallen
dat het waarschijnlijk niet
de laatste zal zijn. 
“In november 1998
hebben we met twaalf
andere geselecteerden van
de Archiprix meegedaan
aan de workshop, daarna
volgde een inspraakronde
met de buurt. Pas in
januari 1999 konden we
beginnen met de vervolg-
opdracht, met drie andere
geselecteerden”, vertelt
Honselaar.  

Leistra: “Bij de workshop
hadden we al veel aan-
dacht besteed aan het ste-
denbouwkundige ont-
werp. Het is een moeilijk
gebied met een heel
complexe situatie. We
hadden te maken met een
historische dijk waarop
klassieke lintbebouwing
stond. Daarachter waren
pre-Bijlmerflats gebouwd
van negen verdiepingen.
Net achter de dijk stond

zelfs een flat met dertien
verdiepingen. De locatie
ligt wel aan het water, maar
dat was nergens be-
reikbaar. En er ligt ook nog
een verwaarloosd  haven-
gebied. Voor zo’n gefrag-
menteerd gebied moesten
we een integraal plan
maken.” 

Bijkomende eisen waren
dat er concentratie van
woonruimte moest
komen, waarvan dertig
procent sociale wo-
ningbouw moest zijn en
zeventig procent voor de
vrije verkoop. Honselaar:
“We hebben op de
workshop al een stevige en
uitdagende stedenbouw-
kundige analyse gemaakt.
De jury had zijn beden-
kingen bij de uitvoer-
baarheid van het ontwerp.
Uiteindelijk hebben we
binnen de stedenbouw-
kundige voorwaarden toch
goede woningen weten te
realiseren.”/.

Meijer ziet alleen
voordelen aan de opzet.
“Het mes snijdt aan ver-
schillende kanten. We
stellen onze kennis ter be-
schikking aan de in-
dustrie. Daarnaast draagt
het bij aan de goede naam
van de TUE. Maar het is
ook een mooie kans voor
jonge wetenschappers die
een leuke baan zoeken.
Zo’n jonge startup vormt
een prachtige werkplek.
En uiteindelijk heeft het
onderzoek in de groep er

natuurlijk ook baat bij.”
Een bijkomend voordeel is
volgens Meijer dat zelfs de
samenwerking met andere
universiteiten gebaat is bij
de oprichting van SyMO-
Chem. “We worden vaak
benaderd door groepen
van andere universiteiten
met het verzoek of we een
bepaald materiaal kunnen
maken. Dat kunnen we
wel, maar wilden we niet.
Dat soort werk zou nu ook
door SyMO-Chem gedaan
kunnen worden.”/.

“Mooie kans voor
jonge wetenschappers”
Vervolg van pagina 1

Ingang noordzijde
Hoofdgebouw 
tijdelijk gesloten
De komende twee weken
is het alleen mogelijk om
het Hoofdgebouw van de
TUE binnen te gaan via de
zuidingang. De ingang
aan de noordzijde is tot
15 mei niet bruikbaar. 

Er wordt een tijdelijke
sluis aangelegd die ervoor
moet zorgen dat die
ingang veilig te gebruiken
is. Dit in verband met de
renovatie van het
noorddeel van het
Hoofdgebouw.
De deur aan de noordkant
blijft wel open, maar in het
kader van de veiligheid ver-
zoeken de AMSO, BHV en
Vastgoed iedereen tot 15 mei
geen gebruik te maken van
deze deur voor dagelijks
verkeer, zodat de sluis snel
kan worden aangelegd. Het
openhouden van deze

ingang is alleen bij calami-
teiten. De laatste tijd is ver-
warring ontstaan over de toe-
gankelijkheid en de
vluchtmogelijkheden van
het Hoofdgebouw.
“De deur aan de noordkant is
een paar keer dicht geweest,
waardoor soms verwarring
ontstond. Het sluiten was
telkens noodzakelijk in het
kader van de veiligheid bij
bijvoorbeeld het verwijderen
van glasplaten”, zegt Simone
Dekkers van Vastgoed
hierover. “Er blijven altijd
vier vluchtmogelijkheden
vanaf vloer -1,0 en 2 tot en
met 12 via de reguliere trap-
penhuizen en via de nood-
trappenhuizen aan de
noord- en zuidzijde. Vanaf
vloer 1 zijn de twee moge-
lijkheden aan de zuidzijde
bereikbaar.”/.
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/Papa’s song
DDee  rroommaannttiisscchhee  tthhrriilllleerr  PPaappaa’’ss  ssoonngg
ddrraaaaiitt  mmaaaannddaagg  88  mmeeii  vvaannaaff  2200..3300
uuuurr  iinn  ddee  BBllaauuwwee  ZZaaaall  iinn  hheett
AAuuddiittoorriiuumm..  HHeett  vveerrhhaaaall  ggaaaatt  oovveerr
ttwweeee  AAnnttiilllliiaaaannssee  zzuusssseenn,,  SShhiirrlleeyy
eenn  MMaaggddaa,,  ddiiee  eeeenn  ggeemmeeeennsscchhaapp--
ppeelliijjkkee  eerrvvaarriinngg  uuiitt  hheett  vveerrlleeddeenn
ddiieepp  hheebbbbeenn  wweeggggeessttoopptt..  ZZee  wwiilllleenn
eerr  mmeett  nniieemmaanndd  oovveerr  pprraatteenn,,  ooookk
nniieett  mmeett  eellkkaaaarr..  SShhiirrlleeyy  wwoooonntt  iinn
NNeeddeerrllaanndd  eenn  iiss  ggeettrroouuwwdd  mmeett  eeeenn
wweellggeesstteellddee  rreecchhtteerr..  MMaaggddaa  wwoooonntt
nnoogg  oopp  CCuurraaççaaoo,,  mmaaaarr  kkoommtt  mmeett
hhaaaarr  kkiinnddeerreenn  nnaaaarr  NNeeddeerrllaanndd  aallss
zzee  hhuuwweelliijjkksspprroobblleemmeenn  kkrriijjggtt..  HHeett
vveerrlleeddeenn  vvaann  bbeeiiddee  zzuusssseenn  kkoommtt  zzoo
llaannggzzaaaamm  oommhhoooogg,,  oovveerr  ddee  hhooooffddeenn
vvaann  ddee  kkiinnddeerreenn  eenn  eeeenn  vveerrbbiijjsstteerrdd
ttooeekkiijjkkeennddee  NNeeddeerrllaannddssee  eecchhtt--
ggeennoooott..  NNoorrmmaann  ddee  PPaallmm,,  ddiiee  hheett
sscceennaarriioo  sscchhrreeeeff  eenn  ddee  ffiillmm  pprroodduu--
cceeeerrddee,,  lleeiiddtt  ddee  ffiillmm  iinn..

/Oog én oor
IInn  ddee  mmaaaanndd  mmeeii  ssttaaaatt  ddee  WWiittttee
DDaammee  iinn  hheett  tteekkeenn  vvaann  ddee
SSoouunnddssccaappee  WWhhiittee  LLaaddyy..  DDeezzee  mmaa--
nniiffeessttaattiiee  ggeeeefftt  eeeenn  aaaannzzeett  ttoott  iinnttee--
ggrraattiiee  vvaann  ggeelluuiidd  bbiinnnneenn  hheett  oonntt--
wweerrpppprroocceess..  NNiieett  aalllleeeenn
ffuunnccttiioonneellee,,  mmaaaarr  ooookk  ppooëëttiisscchhee
aassppeecctteenn  vvaann  ggeelluuiidd  iinn  rreellaattiiee  ttoott
pprroodduucctteenn  eenn  rruuiimmtteess  wwoorrddeenn  oonn--
ddeerrzzoocchhtt..  DDee  eennttrreeee  iiss  ggrraattiiss..  MMeeeerr
iinnffoo::  wwwwww..vvooee..nnll..

/The Mooche
BBiigg  BBaanndd  TThhee  MMoooocchhee  ssppeeeelltt
mmaaaannddaagg  88  mmeeii  iinn  ccaafféé  WWiillhheellmmiinnaa,,
WWiillhheellmmiinnaapplleeiinn  66  iinn  EEiinnddhhoovveenn..
VVaannaaff  2211..3300  uuuurr  ssppeeeelltt  ddee  bbaanndd  oopp
uuiittnnooddiiggiinngg  vvaann  ddee  SSttiicchhttiinngg
JJaazzzzppoowweerr..  DDee  eennttrreeee  bbeeddrraaaaggtt  77,,5500
gguullddeenn..

/Audities
SSttiicchhttiinngg  TThheeaatteerrppllaann  iiss  oopp  zzooeekk
nnaaaarr  ttaalleennttvvoollllee  jjoonnggeerreenn  vvaann  1155  ttoott
eenn  mmeett  2233  jjaaaarr  uuiitt  NNoooorrdd--BBrraabbaanntt
ddiiee  mmeeee  wwiilllleenn  ssppeelleenn  iinn  ddee  tthheeaatteerr--
pprroodduuccttiiee  VVeett..  DDeezzee  wwoorrddtt  vvaann  22  ttoott
eenn  mmeett  66  sseepptteemmbbeerr  ddiitt  jjaaaarr  ggee--
ssppeeeelldd  iinn  hheett  GGlloobbeetthheeaatteerr  vvaann  ddee
SSttaaddsssscchhoouuwwbbuurrgg..  EEeenn  aaaannttaall  pprroo--
ffeessssiioonneellee  ccaabbaarreettiieerrss//tteekksstt--
sscchhrriijjvveerrss  lleevveerrtt  eeeenn  bbiijjddrraaggee  aaaann
VVeett..  DDee  tteekksstteenn  mmooeetteenn  oopp  hhuummoorriiss--
ttiisscchhee  wwiijjzzee  ddee  jjoonnggeerreennccuullttuuuurr  vvaann
hheett  aaffggeellooppeenn  mmiilllleennnniiuumm  bbee--
hhaannddeelleenn..  IInn  ddee  zzoommeerrvvaakkaannttiiee  bbee--
wweerrkkeenn  ddee  jjoonnggeerreenn  ddee  tteekksstteenn  ttoott
eeeenn  aavvoonnddvvuulllleenndd  pprrooggrraammmmaa..  DDee
aauuddiittiieess  zziijjnn  vvaannaaff  2222  mmeeii..  VVoooorr
mmeeeerr  iinnffoorrmmaattiiee  eenn  iinnsscchhrriijjvveenn::
wwwwww..ddssee..nnll//tthheeaatteerrppllaann..

/Vreedzaam
voetbal?
KKaann  vvooeettbbaall  vvrreeeeddzzaaaamm  vveerrllooppeenn  ooff
iiss  hheett  aallttiijjdd  oooorrlloogg??  TTiijjddeennss  hheett
ddeebbaatt  ‘‘VVooeettbbaall,,  hhoooolliiggaannss  eenn
ggeewwoonnee  mmeennsseenn’’  pprraatteenn  IIllllyyaa
JJoonnggeenneeeell  ((aallss  aaddvviisseeuurr  bbeettrrookkkkeenn
bbiijj  ddee  KKNNVVBB  eenn  hheett  mmiinniisstteerriiee  vvaann
VVWWSS))  eenn  BBeerrtt  MMiiddddeell  ((PPvvddAA--kkaa--
mmeerrlliidd  eenn  wwoooorrddvvooeerrddeerr  ssppoorrttzzaakkeenn))
oovveerr  ddee  kkaannsseenn  eenn  rriissiiccoo’’ss  vvaann  ggee--
wweellddpprreevveennttiiee  rroonndd  hheett
NNeeddeerrllaannddssee  vvooeettbbaall  nnaa  hheett  EEKK  ddiitt
jjaaaarr..  EErr  zziijjnn  nniieeuuwwee  wweetttteenn,,  nniieeuuwwee
ppoolliittiieevveerroorrddeenniinnggeenn  eenn  nniieeuuwwee  pprree--
vveennttiieepprroojjeecctteenn  ddiiee  nniieett  aalllleeeenn
ggeellddeenn  ttiijjddeennss  hheett  EEKK  vvaann  1111  ttoott  eenn
mmeett  2222  jjuunnii,,  mmaaaarr  ooookk  ddaaaarrnnaa..  WWoorrddtt
vvooeettbbaall  ddaaaarrddoooorr  wweeeerr  eeeenn  ffeeeesstt  ooff
iiss  eerr  sslleecchhttss  eeeenn  nniieeuuww  ssttaaddiiuumm
bbeerreeiikktt  iinn  ddee  oooorrlloogg  ttuusssseenn
hhoooolliiggaannss  eenn  ppoolliittiiee??  WWooeennssddaagg  1100
mmeeii  vvaann  1111..4455  ttoott  1133..0000  uuuurr  iinn  ddee
BBllaauuwwee  ZZaaaall  vvaann  hheett  AAuuddiittoorriiuumm..  

De culturele top vijf van Gert Brussaard
Hoogleraar bij de
faculteit
Elektrotechniek
Op nummer één staat de TTaajj
MMaahhaall. Geen gebouw ter wereld
heeft me ooit kunnen ontroeren,
behalve de Taj Mahal in India.
Het enorme marmeren mau-
soleum dat Moghul Shah Jahan
voor zijn vrouw bouwde roept
een sfeer op die je niet kunt be-
schrijven. Het  straalt een serene
stilte uit die je alleen kunt
voelen. Geen foto ter wereld kan
dit monument adequaat
weergeven; je moet er geweest
zijn om te begrijpen waarom dit
een wereldwonder wordt
genoemd.

HHeett  RReeqquuiieemm  vvaann  MMoozzaarrtt uit-
gevoerd door het Choeur et
Orchestre de Paris, onder
leiding van Daniel Barenboim
geef ik een tweede plaats in mijn
culturele top vijf. Voor mij is dit
verreweg de beste uitvoering van
wat zonder twijfel het indruk-
wekkendste stuk is dat Mozart
heeft gemaakt. Omdat het zo
afwijkt van de meeste van zijn
werken wordt het helaas ook
heel vaak verkeerd geïnter-
preteerd. Ik heb eens een uur
lang in een goede cd-winkel vijf

verschillende uitvoeringen be-
luisterd. Je weet niet wat je hoort
als je die naast elkaar legt. De
ergste was een erbarmelijke ver-
tolking door, naar ik meen, de
Berliner Philharmoniker, onder
leiding van de beroemde
Herbert von Karajan. Het
contrast van dit bloedeloze stuk
met de emotionele, krachtige
vertolking van Barenboim is
schokkend. Mijn fa-
voriete stuk is het
Benedictus. Het
bezorgt me iedere
keer weer opnieuw
kippenvel.

WWoollffggaanngg  BBoorrcchheerrtt::
DDaass  GGeessaammttwweerrkk
geeft ik een derde
plaats. Ik moet be-
kennen dat mijn
binding met dit
boek ook een stuk
jeugdsentiment is.
Het was de prijs
voor het beste eind-
examen Duits van de middelbare
school. Borchert is een Duitse
dichter/schrijver die kort na de
oorlog jong gestorven is. Zijn ge-
dichten beschrijven het morele
verval van mensen in een oor-
logssituatie in toonaarden die
variëren van bijtend cynisch tot
diep melancholisch. Het to-

neelstuk ‘Draussen vor der Tür’
heeft Borchert enige faam
bezorgd. Het beschrijft de
bittere ontgoocheling van een
man die na de oorlog thuiskomt
in een totaal andere wereld dan
die van zijn herinnering.
Borcherts werk heeft me destijds
de ogen geopend voor de re-
aliteit dat er geen goede
oorlogen bestaan.

SScchhiinnddlleerrss  LLiisstt, de unieke film
van Stephen Spielberg geef ik
een vierde plaats. Ik heb nog
nooit meegemaakt dat na het
einde van een film het hele
publiek in de bioscoopzaal bleef
zitten tot werkelijk de laatste
tonen van de muziek uitge-

storven waren en het scherm
zwart werd, waarna men in stilte
de zaal verliet. Vreugde en
verdriet, dooreengeweven tot
een dramatische uitvergroting
van het menselijke bestaan. 

Tot slot noem ik de NNaattiioonnaall
GGeeooggrraapphhiicc  oopp  ccdd--rroomm, een serie
van dertig cd-rom’s waarin alle
109 jaargangen van 1888 t/m

1996 zijn  op-
genomen. Een fan-
tastisch relaas van
wat er aan moois en
lelijks op de wereld
te zien en te beleven
was in meer dan een
eeuw. Als je het
verhaal leest van een
bejaarde ontdek-
kingsreiziger die
rond 1890 in de
National Geographic
memoreert hoe
Afrika in de periode
1850 -1890 ver-
anderd is, en je re-

aliseert je dat je geen geschiede-
nisboek leest maar een
oorspronkelijk verslag, dan is
dat een bijzondere ervaring. De
cd-rom set bevat een goede
index en zoekmachine, wat het
ook een geweldig naslagwerk
maakt./.

Karin Spaink: op het
usenet gebeurt het
I write, therefore I am, is de
lijfspreuk van publiciste Karin
Spaink. Zij komt maandag 8
mei naar de TUE om te praten in
de lezingencyclus Virtuele
Identiteit van Studium
Generale.

Karin Spaink schrijft veel over
technologie en gezondheid en is
regelmatig op internet te
vinden. De actie op het internet
is niet te vinden op de ho-
mepages maar op het ‘usenet’
waar mensen met elkaar
chatten, zo betoogt Spaink.
“Daar is de actie en interactie te
vinden”, aldus Spaink.
Op internet maak je je eigen
identiteit; je kunt je beter
voordoen, je in een waas van
mysterie omgeven op de nieuws-
groepen. Iedereen kan zijn wie
hij wil. Allemaal onzin, volgens
Spaink, die regelmatig
deelneemt aan discussies in
nieuwsgroepen. “Ik heb heel in-
teressante dingen waargenomen
op het net. Ten eerste: de ge-
bruikers van een nieuwsgroep
zijn daadwerkelijk een kleine
hechte net-gemeenschap.”
Spaink haalt een voorbeeld aan:
Toen ze moest worden op-

genomen in het ziekenhuis
kreeg ze meer dan tweehonderd
berichtjes binnen, veertig
kaarten per post en kwamen drie
leden van de nieuwsgroep haar
opzoeken in het ziekenhuis. Dat
was de eerste keer dat ze elkaar
zagen. Ze kreeg een boek en
bloemen toegestuurd en toen ze
weer thuis was, kwam er een lid
met een enorme bos bloemen
naar haar toe. “Ik was heel
verbaasd, en oprecht ontroerd
door al deze uitingen van sym-
pathie. Ik wist dat de banden
tussen de mensen op de
nieuwsgroep hecht waren, maar
dat het zover zou gaan had ik
niet verwacht.”
Door haar ervaringen met de
nieuwsgroep is Spaink tot de
conclusie gekomen dat internet
een virtuele kopie van het leven
is. “Mensen grinniken, blozen,
schreeuwen. Ze willen meer van
elkaar weten, hoe ze eruit zien,
wat voor karakter ze hebben. Er
is een immense honger naar
meer dan alleen de tekst die op
het scherm verschijnt.”
De bijeenkomst is 8 mei in colle-
gezaal 4 van het Auditorium van
20.00 tot 21.30 uur./.

De roze jonker: homo in ‘t corps
’Freule van Kessenicht’, zo luidde begin jaren tachtig de bijnaam van jonkheer Floris Michiels van
Kessenich binnen het Leidse studentencorps Minerva. Dit volgde na zijn ‘bekendmaking’ dat hij
meer van mannen dan van vrouwen hield.

Van Kessenich heeft zich ge-
durende de jaren tachtig sterk
gemaakt voor acceptatie en

emancipatie van homosek-
suelen in het corps, maar ook in
de kerk en politiek. Jos

Versteegen tekende het leven op
van de adellijke homoactivist die
in 1991 aan aids is overleden. 
Jonkheer Floris Michiels van
Kessenich was van adellijke
komaf. Op jonge leeftijd wist hij
dat hij homoseksueel was en
toen hij dertien jaar was,
vertelde hij dat aan zijn vader.
‘Dat komt in ons milieu niet
voor’, was zijn enige reactie, een
zin die Van Kessenich nooit
meer los zou laten. Dat be-
tekende dat hij zijn familie on-
waardig was en er niet bij
hoorde. Hij heeft zijn hele leven
gestreden voor de acceptatie van
homo’s. In het studentenleven
(corps), in de kerk en ook in de

politiek.
In september 1991 bezegelde
Van Kessenich zijn relatie met
de Amerikaan Michael Kovner
met een kerkelijke ceremonie.
Drie maanden na hun ‘hu-
welijk’ overleed hij aan aids. Hij
had zelf zijn verhaal op willen
schrijven, maar is er niet aan
toegekomen. In het boek
worden de acties van Van
Kessenich beschreven, zoals het
oprichten van homodispuut
Antinoüs, genoemd naar de
minnaar van de Romeinse
keizer Hadrianus. Ook schreef
hij vele stukken in Correl, het
verenigingsblad van Minerva,
over homoseksualiteit en mis-
standen hierover.

Naast acties in de stu-
dentenwereld, maakte
Van Kessenich zich sterk
voor het ter communie
mogen gaan van actieve
homoseksuelen.
Het boek ‘De Roze
Jonker, Floris Michiels
van Kessenich, homoac-
tivist in corps, kerk en
politiek’ geschreven
door Jos Versteegen, is
voor 34,50 gulden te
koop in de boekhandel,
ISBN: 90-7334-107-8./.

Van Kessenich in de optocht
op Roze Zaterdag in 1983 met
de tekst ‘Adel loopt ook mee’.
Foto: collectie familie Michiels
van Kessenich/De Weichs de
Wenne.
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ERVA
RING?

Ervaring genoeg, 
schatje!

www.studiepauze.nl
Onderbreek je studie voor 1 jaar praktijkervaring!

Bezoek ons 12 mei a.s. op het Nationaal CV-IT Event
Jaarbeurs Utrecht, Hal 3, Standadres: Keizerstraat 77
òf 17-18 mei op ICT Infocom, Beursgebouw Eindhoven

Tunnel open
voor volley-
baltoernooi
Het tunneltje onder de
rondweg bij het sport-
centrum gaat weer open.
Het is twintig jaar ge-
sloten geweest, omdat
het altijd vol water
stond. Op 15 en 16 juli
wordt het tijdelijk open-
gesteld vanwege het
Hajraa Buitentoernooi.

Voor dit grote interna-
tionale volleybaltoernooi
wordt een deel van de
TUE-campus ingericht als
camping en feestterrein.
Het toernooi staat gepland
op de velden van sportpark
‘de Hondsheuvels’.
Iedereen die van het kam-
peerterrein naar de sport-
velden wil of andersom
moet de rondweg over-
steken. “Naar schatting
zullen er tien- tot vijftien-
duizend passages per dag
plaatsvinden. Dat zou tot
onveilige situaties kunnen
leiden”, aldus Hans Dings
van de Arbo en Milieu
Service Organisatie
(AMSO). 
De gemeente had al langer
het idee het tunneltje weer

in gebruik te nemen, maar
dat zou op zijn vroegst in
september zijn. “Het is de
taak van het Facilitair
Bedrijf, waar AMSO deel
van uitmaakt, om activi-
teiten op een veilige en
goede manier te laten
verlopen. Gelukkig was de
gemeente Eindhoven het
met me eens, dat er voor
dit toernooi preventieve
maatregelen nodig zijn”,
vertelt Dings. 

De organisatoren van het
toernooi verwachten zo’n
drieduizend volleyballers.
Het toernooi staat open
voor dames-, heren- en
mixteams, van recreanten
tot competitiespelers, met
uitzondering van eredivi-
sionisten. Beide dagen
zijn er wedstrijden en
feesten op het TUE-
terrein. Voor meer in-
formatie of aanmeldingen
(tot 1 juni), kijk op
http://www.hajraa.nl,
stuur een e-mail naar bui-
tentoernooi@hajraa.nl of
bel 040-2441828./.

Batavierenrace

Door het noodweer moest de 28ste Batavierenrace op zaterdag 29
april even stil worden gelegd, maar verder verliep de estafetteloop
van Nijmegen naar Enschede zonder problemen. In totaal 244 teams
deden mee. Het TUE-team eindigde op de vijfde plaats, achter drie uni-
versiteiten uit Zwitserland, Haasje Allstars uit Nijmegen, het team van
Wageningen en dat van Twente. Van de overige TUE-teams eindigden
de lopers van atletiek- en triatlonvereniging Asterix en Squadra
Veloce het hoogste; op de 26ste plek. Op de foto Roel Engelen
(nummer 155) van voorgenoemd team. Foto: Bart van Overbeeke

In ‘t kort
Heineken zoekt
stagiaires
Bierfabrikant Heineken is
op zoek naar stagiaires op
het gebied van marketing,
IT, productie, financiën en
personeel en organisatie.
Het stageprogramma, dat
de naam Stars on Stage
heeft meegekregen, heeft
plaats in één van de
landen waar Heineken
werkzaam is. Dat kan zijn
in Tsjechië, Polen, Chili,
Paraguay, Papua New
Guinea of Suriname. Wie
interesse heeft, kan
schrijven naar Heineken
Nederlands Beheer bv,
t.a.v. Pauline Ham, kamer
2.320, postbus 530, 2380
BD in Zoeterwoude.

Symposium
Cheops
Cheops houdt op 10 mei
een symposium: ‘Full-3D
ontwerpen en interactieve
visualisatie’. De commu-
nicatie in het bouwproces
verbeteren is mogelijk
door een 3D-gebouwmo-
del op te zetten waarin alle
informatie eenduidig is
vastgelegd en door
gebruik te maken van ge-
standaardiseerde in-
formatie-uitwisseling.
Diverse sprekers gaan in
op de mogelijkheden van
virtual reality. Inschrijven
kan tot en met  8 mei via
email cheops@bwk.tue.nl
of bij Cheops (HG 5.91). 

Vorige week vertrok deze
enthousiaste groep
Industrialeden op stu-
diereis naar Nieuw-
Zeeland. Zestien vierde-
en vijfdejaars Bedrijfs-
kundestudenten en pro-
fessoren Arie Nagel en
Jan Fransoo zijn tot 4 au-
gustus ‘down under’. 

De eerste drie weken
maakt de groep een
rondreis om de cultuur  te

leren kennen, met allerlei
bezoeken aan bedrijven,
bezienswaardigheden en
een Maori gemeen-
schapshuis of ‘marae’. 
Daarna gaan ze twee
maanden lang individueel
op stage. De voorberei-
dingen (van een jaar) zijn
zo goed verlopen dat de rei-
zigers konden kiezen uit
26 stageplaatsen bij be-
drijven in heel Nieuw-
Zeeland. De stagiaires

doen bij elk bedrijf een op
maat gesneden onderzoek
naar kwaliteit en/of lo-
gistiek. Daar horen we
achteraf meer van. “De
kennis die we zullen
opdoen, is waardevol voor
onze sponsors”, aldus
deelnemer Ineke
Schrauwen.
Als de stage erop zit, gaan
de leden van de groep nog
eens drie weken  door het
land reizen. Nieuw-

Zeeland is subtropisch,
ongeveer zo groot als Italië
en heeft maar 3,5 miljoen
inwoners. Sommige deel-
nemers zijn van plan om
tijdens de studiereis (die in
de winter van het zuidelijk
halfrond valt) te gaan
skieën, anderen kunnen in
de lager gelegen gebieden
zelfs in de winter rekenen
op mooi weer (15 tot 20
graden Celsius)./.

Industria naar subtropisch Nieuw-Zeeland

Een paar maanden verblijft deze groep in Nieuw-Zeeland om stage te lopen en rond te reizen. Foto: Bram Saeys



Het leven in Brazilië is
zo slecht nog niet,  als je
prof. Kerkhof zo ziet
liggen.

Hoofd opruimen 
in Brazilië
Pas een paar weken is prof.dr. ir. Piet
Kerkhof terug uit Campinas. Deze twee
miljoen inwoners tellende stad in
Brazilië was zes maanden zijn woon-
plaats. De hoogleraar aan de faculteit
Scheikundige Technologie was tijdens
zijn sabbatical leave te gast aan
Unicamp, een algemene universiteit
met zo’n 20.000 studenten. 

“Al een paar jaar
speelde ik met de
gedachte om een
sabbatical leave te
nemen. Ik ben al
twaalf jaar hoog-
leraar aan de TUE
en had eens tijd
nodig om mijn
hoofd op te
ruimen, om Kees
van Kooten te
citeren.” De plaats
van bestemming
moest aan twee
voorwaarden
voldoen: er moest
een goede bibli-
otheek zijn en een
fijn klimaat. Dat de
keus viel op
Brazilië is toe-
vallig. “Mijn gast-
vrouw was eerder
een jaar voor een
‘sabbatical’ aan de
TUE geweest en
toen ik zelf op zoek
was naar een be-
stemming vroeg ik
haar of ik naar Campinas kon komen.
Aan de universiteit werkte Kerkhof
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Sabbatic
leerzaam verlof

Een sabbatical leave is van ouds
leraren en universitaire docent

heeft elke werknemer van de TU
waarden moet je voldoen en hoe

drie TUE’ers hoe zij hun sabba

Hoe lang een sabbatical leave duurt, hangt af
van het aantal gespaarde ADV-dagen.
Minimaal drie en maximaal vijf jaar mag een
werknemer ADV-dagen sparen. Dat dienen er
minimaal zeven en maximaal negentien per
jaar te zijn, zodat er ten hoogste 95 dagen aan-
gewend kunnen worden voor een langdurig
verlof. Is er sprake van een sabbatical leave,
dan geeft de TUE hierover een premie van
tien procent. Maar in dat geval moet er
volgens de directeur of beheerder van een af-
deling (ook) sprake zijn van bedrijfsbelang.
‘In deze langere verlofperiode besteedt de me-
dewerker aandacht aan zijn employability (in-
zetbaarheid).’ Wie plannen heeft voor een
sabbatical leave dient hierover dus te over-
leggen met de directeur of beheerder van zijn
afdeling of de plannen wel voldoen aan deze
eis. Er wordt ook afgesproken wanneer het
verlof opgenomen kan worden.  

Wereldreis
Welke afwegingen maakt een directeur van
een faculteit bij het wel of niet toekennen van
een sabbatical? Mag je bijvoorbeeld een we-
reldreis van vijf maanden maken en ver-
volgens een maand een computercursus
volgen, die je goed kunt gebruiken voor je

verder aan zijn eigen onderzoek op het
gebied van transport in poreuze
systemen. “Ik heb een nieuw stuk
theorie ontworpen, écht iets nieuws.
Publicatie in een wetenschappelijk tijd-
schrift is zo goed als rond.” Ook gaf hij
seminars en was hij twee weken te gast
op de Universiteit van Cearà in het
noorden van het land om een cursus te
geven. “Ik hield mijn voordrachten in
het Engels. Dat was voor mij geen
probleem, maar voor de studenten wel.
Ze worden verondersteld deze taal te be-
heersen, maar dat viel tegen. Er waren
ook vrijwel geen buitenlanders op de

universiteit. Braziliaanse studenten
gaan wel vaak naar het buitenland, bij-
voorbeeld om te promoveren. Met de
TUE bestaat geen uitwisseling, mis-
schien gaan we dat nu opzetten. Ik zie
met name goede kansen voor ont-

werpers.” 

Opvallend vond professor
Kerkhof de goede computer-

voorzieningen aan de uni-
versiteit. “Die waren

voorheen zelfs beter dan
bij ons. Maar wij

hebben die ach-
terstand in-

middels in-
gelopen.”

Mooie herinneringen
Het dagelijks leven
in Brazilië was wel
even wennen. Zo
was het vinden van
geschikte woon-
ruimte niet een-
voudig, hielden
buschauffeurs zich
niet helemaal aan
het dienstrooster,
kwamen bestelde
taxi’s niet opdagen
en was de hele stad
bedekt met een
laagje rode stof van
het omliggende
platteland.
Bureaucratie is er
een bekend ver-
schijnsel, plannen
daarentegen niet,
zo heeft Piet
Kerkhof ervaren.
“Brazilianen willen
je graag uitleggen
waarom dingen niet
gaan zoals ze
zouden moeten
gaan. Maar hoe je
problemen ver-

volgens moet oplossen, moet je zelf
maar bedenken.” 

Professor Kerkhof: “Slechts weinig
mensen gaven mij het gevoel dat ik te
gast was. Dat had misschien ook te
maken met de universiteit waaraan ik
verbonden was. Die staat bekend als de
beste van het land en de drang om te
presteren is er groot. Dat was niet altijd
gunstig voor de onderlinge verhou-
dingen. Op universiteiten die wat lager
op de ladder staan is de sfeer veel ge-
moedelijker.”

Samen met zijn vrouw verbleef hij in
een gemeubileerd appartement in het
centrum van Campinas. “Ik ben echt
blij dat ik niet alleen in Brazilië zat,
maar voor mijn vrouw was het na-
tuurlijk niet zo leuk dat ik de hele dag
aan het werk was. Het duurt een tijdje
voordat je een kennissenkring hebt op-

gebouwd. Toen dat zo’n beetje begon te
lopen, was het tijd om terug te gaan
naar Nederland. Mooie herinneringen
heeft hij aan het aangename klimaat, de
prachtige flora en fauna, kerstmis
vieren op het strand en een weekend in
Rio de Janeiro. 

“Ik zou iedereen een sabbatical leave
aanraden. Je hebt fulltime tijd voor je
onderzoek, je doet nieuwe ervaringen
op in een ander land, hebt een frissere
blik op je eigen werkplek, ziet daar ook
duidelijker weer de positieve kanten van
en je leert te relativeren.”

Kerkhof voegt daar nog een ander
pluspunt aan toe. “Op Unicamp werken
veel vrouwen, ook in wetenschappelijke
functies. Dat was echt een welkome af-
wisseling ten opzichte van de TUE.”/.
Driedimensionale
muis in Zwitserland
Dr. ir. Bauke de Vries, docent aan de fa-
culteit Bouwkunde, was al langer van
plan om een sabbatical leave te nemen.
Toen de mogelijkheid ontstond om
hiervoor ADV-dagen in te zetten, was de
beslissing snel genomen. Van april tot
augustus ’99 zat De Vries in
Zwiterland, waar hij aan de ETH
(Eidgenössische Technische
Hochschule) in Zürich Gastprofessor
was. “Ik had dan wel besloten een ‘sab-

Professor Kerkhof temidden van zijn Braziliaanse cursisten.

Sabbatical leave/



praktische zaken mee, zoals de kosten.
“De TUE betaalt je salaris wel gedeel-
telijk door, maar je hebt toch te maken
met extra kosten. Zoals dubbele woon-
lasten en reiskosten. Alleen al de huur
van mijn gemeubileerde appartement
daar bedroeg tweeduizend dollar per
maand. Welkom zijn bij een universiteit
of onderzoeksinstituut is daarom niet
voldoende. Ze moeten ook bereid zijn in
die extra kosten te delen.”

Inteeltverschijnselen
Sinds 1972 is Henk van Tilborg ver-
bonden aan de TUE. Hij heeft ook aan

deze universiteit
gestudeerd en is
hier gepro-
moveerd. “Dat ik
altijd aan de TUE
heb gewerkt, was
één van de
redenen voor
mijn sabbatical
leaves. Als je
nooit buiten de
deur kijkt, ga je
inteeltver-
schijnselen
vertonen. Het is
stimulerend om
eens in een
andere omgeving
te werken. Sta
open voor andere
gedachten. Een
sabbatical leave
geeft je de moge-
lijkheid veel meer
tijd te besteden
aan onderzoek.” 

Tijdens zijn
laatste verblijf in
de States heeft

Henk van Tilborg een boek over cryp-
tologie geschreven en de inhoud
daarvan ‘getest’ tijdens colleges aan
Caltech. “Natuurlijk had ik dat boek ook
in mijn achtertuin kunnen schrijven,
maar een verblijf in het buitenland
levert meer op. Vol energie en nieuwe
ideeën kom je terug. Je legt ook veel
nieuwe contacten en dat is handig, bij-
voorbeeld als je later op zoek gaat naar
sprekers.”

Hoewel een sabbatical leave heel aan-
trekkelijk klinkt, is volgens Henk van
Tilborg voor veel collega’s de drempel te
hoog. Sommige mensen kunnen hun
familie en vertrouwde omgeving niet
missen. Vaak zien mensen onoverko-
melijke problemen bij het regelen van
huisvesting en bij de verandering van
scholen van kinderen. En zonder
partner een tijd in het buitenland ver-
blijven, is niet erg bevorderlijk voor de
relatie, zo heeft de hoogleraar in zijn
naaste omgeving gemerkt. Daarnaast
moet je veel regelen. Wat doe je bij-
voorbeeld met je huis als je familie
meegaat? 

Zijn vrouw is altijd meegeweest. Zijn
twee zonen ook, behalve de laatste keer,
omdat ze nu zelf studeren. Het verblijf
varieerde van twee maanden tot een
jaar. “Mijn echtgenote heeft twee keer
haar baan opgezegd, terwijl ze in
Amerika niet kon werken, omdat ze
geen werkvergunning had. Nu steeds
meer partners werken, wordt het steeds
moeilijker je familie mee te nemen.” 
Toch raadt hij collega’s een verblijf in
het buitenland aan, want de positieve
aspecten zijn veel groter dan de ne-
gatieve kanten.

Professor Van Tilborg is zelf al ADV-
dagen aan het sparen voor een volgende
sabbatical. Naar Californië? /.

‘de onze’. Bovendien hadden ze
heel mooie computerappa-
ratuur, zoals een driedimen-
sionale muis. Daar heb ik veel
mee gewerkt, want zoiets
hadden we destijds nog niet in
Eindhoven.” Het resultaat
daarvan is een computerpro-
gramma waarmee studenten
driedimensionale ruimten
kunnen ontwerpen. Alle eer-

stejaars Bouwkunde hebben DDDoolz
(www.ds.arch.tue.nl-
/Research/DDDoolz) op hun notebook
zitten en er al een opdracht mee gedaan.

Een kleine tegenvaller was de woon-
ruimte, daar moest De Vries zelf voor
zorgen.  “De eerste drie weken zat ik in
een studentenkamer. Na een week
zoeken, vond ik een appartement. Dat
werd betaald door de faculteit
Bouwkunde. Mijn reiskosten werden
vergoed door de EHT.”

Terugkijkend is De Vries tevreden over
zijn sabbatical leave. “Ik heb het erg leuk
gevonden, omdat er veel tijd was voor on-
derwijs en onderzoek , iets waar ik als
vakgroepvoorzitter nauwelijks aan toe
kom.” /.
Californië of je 
achtertuin, 
da’s toch anders
In juni 1998 vertrok prof.dr.ir. Henk
van Tilborg, hoogleraar
Coderingstheorie en Cryptologie, voor
zijn zesde sabbatical leave. Evenals de
meeste andere keren was het reisdoel
Californië, om precies te zijn het
California Institute of Technology
(Caltech). Een kleine privé-universiteit
met ongeveer negenhonderd under-
graduate studenten. 
Iemand die bij herhaling voor dezelfde
universiteit kiest, moet er wel en-
thousiast over zijn. Henk van Tilborg:
“Het is er prettig werken, de collega’s
zijn inspirerend en de studenten zijn
zeer gemotiveerd. Dat komt vooral
omdat de selectie erg streng is en het
collegegeld hoog: 25.000 dollar per jaar.
Ik heb er het gevoel gewaardeerd te
worden, de mensen dragen je een warm
hart toe. Bovendien heerst er een
heerlijk klimaat en is de natuur
prachtig. Het is een heel inspirerende
en inmiddels vertrouwde omgeving.”
Maar bij de keuze voor een bepaalde
universiteit of instelling spelen ook

toevalligheden af. Kan de faculteit je
missen? Is er een geschikte plaats in de
juiste periode? Je
probeert een plek te
vinden waar je wijzer
van wordt. Op mijn
lijstje stonden de
Georgia Tech
University in Atlanta
en de ETH in Zürich.
Met beide instel-
lingen had ik al con-
tacten en beiden re-
ageerden positief op
mijn verzoek. Na
overleg met mijn
‘baas’, professor
Timmermans, koos
ik voor Zürich. Dat
was voor de faculteit
de interessantste
optie vanwege de
plannen om samen
met de ETH een on-
derzoeksschool te be-
ginnen.” 

Toen volgde volgens
De Vries het moei-
lijkste: was er een ge-
schikte periode te
vinden? “In het
derde trimester hoefde ik geen colleges
te geven, daarom ben ik in april ver-
trokken. Ook heb ik veel werk mee-
genomen naar Zwitersland. Elke dag
had ik contact met de secretaresse en
eens per maand stuurde ze post door.
Dringende zaken handelde ik af via
mijn notebook. Dat ging heel goed.”
Eenmaal in Zwiterland schrok De Vries
een beetje van de grote rust. Geen
mensen die je kamer binnenlopen, nau-
welijks telefoontjes, geen vergade-
ringen. Na drie dagen hield hij een pre-

sentatie over het
onderwijs en on-
derzoek aan de TUE
en begon hij colleges
te volgen. “De ETH
heeft veel geld te be-
steden. Ze hebben
minder studenten dan
de TUE, maar wel
meer mankracht en
dat is goed te merken
aan het onderwijs. Zo
bieden ze heel veel on-
derwijs aan via
Internet. Je kunt zien
dat er veel tijd is inge-
stoken.” 

DDDoolz
Het was de bedoeling
dat De Vries zou mee-
werken aan een on-
derzoeksprogramma,
maar dat liep juist ten
einde. “Zodoende kon
ik veel tijd aan mijn
eigen onderzoek be-
steden. Dat was ook
erg leerzaam, omdat
de Zwiterse collega’s
veel met me mee-
dachten en toch een
andere visie op het
vakgebied hebben dan
TUE’ers, bijvoorbeeld
doordat hun
Bouwkunde-afdeling
minder exact is dan
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cal leave:
f voor elke TUE’er

sher vooral bestemd voor hoog-
ten. Maar sinds augustus 1998

UE hier recht op. Aan welke voor-
elang mag je gaan? Ook vertellen
atical leave hebben ingevuld. 

werk? 
“In dit geval zou ik iemand aanraden om z’n
verlof- en ADV-dagen op te sparen voor die
wereldreis. Voor die computercursus zou je
een beroep kunnen doen op de regelingen
voor studiefaciliteiten”, zegt Frank van der
Burg, personeelsadviseur bij de faculteit
Bouwkunde. “Een sabbatical moet echt een
meerwaarde hebben voor het onderwijs of on-
derzoek aan de faculteit. Of een verzoek wordt
gehonoreerd, wordt per geval bekeken. Er zijn
geen vastomlijnde regels. Het blijft
maatwerk”, zegt Van der Burg. En dat geldt
voor alle faculteiten. Er zijn geen centrale af-
spraken over wanneer een verzoek om een
sabbatical leave wordt gehonoreerd. 
De personeelsadviseur merkt duidelijk dat er
meer mensen dan voorheen ‘een sabbatical’
overwegen. “Dat heeft ook te maken met de
mogelijkheid om het stuwmeer aan ver-
lofdagen op deze manier weg te werken. Toch
zijn het op deze faculteit vooral (hoofd)do-
centen en onderzoekers die aan een dergelijk
verlof denken. Vanuit het College van Bestuur
is er een zekere druk op wetenschappers om
meer internationale ervaring op te doen. Dat
is te realiseren met een sabbatical.” 

batical’ te nemen, maar of je daadwer-
kelijk kunt gaan, hangt van een aantal

Voor Henk van Tilborg is de keus eenvoudig: hij besteedt zijn sabbaticals graag in Californië. 
Foto: Bram Saeys.

Tijdens zijn sabbatical had Bauke de Vries alle tijd om het programma
DDDoolz te ontwikkelen. Foto: Bram Saeys.

/Estella Kuppens
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CCaalliippssoo  BBVV  exploit unique,
extremely advanced faci-
lities for the study of the
outer layer of atoms in ma-
terials.
EENN  SSppeecciiaall  PPrroodduuccttss  BBVV
are developing a high-
speed generator with CC
Nuenen and
Elektromotorenfabriek
Nijmegen. 
EEuufflleexx  BBVV  secondment of
temporary staff and re-
searchers within TUE, to
the external job market
and career advice.
EEuuffoorrccee  BBVV facilitate, or-
ganise and teach post-uni-
versity courses.
EEUUTTEECCHHppaarrkk  BBVV faci-
litate technology-intensive
business start-ups and
exploit a business centre
on the TUE campus. 
SSttuuddiieejjoobb  UUiittzzeennddbbuurreeaauu
BBVV  are an employment
agency who take care of
temporary vacancies for
the University of
Amsterdam, TUE’s in-
terest is 26%. TTMM//cccc  BBVV
manage contract jobs at
the TUE’s Technology
Management department. 
UUTTII  EEiinnddhhoovveenn  BBVV
manage knowledge
transfer and technology
transfer projects to outside
businesses, mostly small
or middle sized com-
panies.
The most recent addition
to the TUE-Holding stable
is SSyyMMOO--CChheemm  BBVV,
founded last month. They
focus on the reproduction
of special macromolecules
and expect to grow rapidly.

Better Employment
Contracts
A specific advantage for
foreign researchers in
working for TUE-Holding
rather than TUE, is the fact
that employment con-
ditions may be tailored to
individual preference.
TUE have general rules for
employment contracts
that cannot easily be
broken. Commercial com-
panies however, have more
freedom. “For example,
some foreigners may not
want a pension plan. This
will mean a higher income
in the short-term,” says
Hiddinga./.
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MEER
GELD?

Ik heb toch een
studiebeurs?

www.studiepauze.nl
Onderbreek je studie voor 1 jaar praktijkervaring!

Bezoek ons 12 mei a.s. op het Nationaal CV-IT Event
Jaarbeurs Utrecht, Hal 3, Standadres: Keizerstraat 77
òf 17-18 mei op ICT Infocom, Beursgebouw Eindhoven

In short

SyMO-Chem
SyMO-Chem is the newest
TUE-Holding BV. Prof.dr.
Bert Meijer founded the
company together with
Henk Janssen.  Meijer
hopes to reach an annual
turnover of one million
euros with SyMO-Chem
within five years. SyMO-
Chem are from the
Macromolecular and
Organic Chemistry de-
partment (SMO). 

TUE-Holding Link University to Outside Business
Can a university be a suc-
cessful entrepreneur?
Should it try to be? Many
universities in the
Netherlands, including
TUE, think the answer to
both questions is a re-
sounding yes. In
September ‘97, TUE
founded a holding
company now ‘parenting’
eleven innovative sub-
sidiary companies.
Turnover reached 11.6
million guilders last
year, with profits after
tax at 200,000 guilders. 

CEO of TUE-Holding BV
drs. Ben Hiddinga expects
to increase turnover an-
nually by five million and
help set-up a number of
new companies every year,
while selling off com-
panies capable of ope-
rating independently.
Hiddinga explains the
thinking behind TUE-
Holding. “As a university,
it is our duty to make
knowledge available to
society. Our knowledge
should not be locked up,
but should be readily ac-
cessible. A university
cannot be a closed in-
stitute. So TUE-Holding
act as a clear link between
TUE and commercial ap-
plication of research and

education. When a com-
pany’s link to TUE
becomes less direct, it is
time for us to sell the
company in question. We
think this process can be
beneficial to everyone in-
volved.”

Nursery
TUE-Holding functions as
a kind of nursery for tech-
nology research-related
start-ups. “We help re-
searchers and staff with
good commercial ideas
start their own com-
panies,” says Hiddinga.
“The holding brings fi-
nancing and business ex-
pertise to the partnership,
the researchers supply
ideas for products and
their use. About half of the
serious plans we work on
actually become new com-
panies (Dutch BVs, a form
of limited company).” 
According to Hiddinga,
TUE-Holding really only
provides the framework
for new companies. All
staff will be employed by
the subsidiaries and
profits are theirs. “Our
goal is not profit maximi-
sation, but results should
be sufficient to survive and
expand. Our profit is not
large, and because of the
nature of the holding,
profit percentages will

probably remain mo-
derate,” he says.
TUE-Holding have a rule
of thumb that a BV active
in the services market
should reach a turnover of
at least 500,000 guilders
within a reasonably short
time to be a worthwhile in-
vestment. This is different
in the case of companies
whose goal is product de-
velopment. They will take
whatever time is needed to
create a product in collabo-

ration with third parties.
Investments are also made
together with these
outside companies. Most
companies start off with
100% participation by
TUE-Holding. Starting bu-
sinesses at TUE-Holding
initially mostly direct their
efforts at the Dutch
market, but many of them
quickly market their
products internationally.

Active
“I usually spend the most
time on a company in their
start-up phase. When ever-
ything is running
smoothly, the company’s
management and staff
take over. Each subsidiary
has a supervisory board
and the subsidiary’s man-
agement meets with them
about four or five times a
year, and that’s it. Of
course, if there are
problems we will meet
more frequently. By defi-

nition, new companies are
extremely active, we don’t
want to tie them down with
too many rules and regu-
lations. They need to be
flexible.” 

TUE-Holding have quite a
varied group of companies
under their wing. They can
be divided into three cate-
gories: contract research,
continuing education and
hiring out of staff. A short
summary:
AAccccTTeecc  BBVV exploit the ex-
tremely capital intensive
new Cyclotron and
Singletron equipment
owned by AccTec and used
by third parties and the
TUE Applied Physics de-
partment. 
CCaalliibbrree  BBVV  develop
knowledge, products and
models in the field of inter-
active visualisation, simu-
lation, virtual reality and
building computing
science. 

CEO TUE-Holding Ben Hiddinga “We help researchers and staff with good commercial ideas”. 
Photo: Bram Saeys.
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Doppioleden is student.
Als er te weinig spelers
zijn in een bepaald jaar,
kunnen oud-Doppianen
of studenten die buiten
Eindhoven studeren ook
meewerken aan de pro-
ducties. Koning Claudius
en zijn kamerheer
Polonius hebben allebei
Scheikundige
Technologie gestudeerd
aan de TUE. Ophelia heeft
in Eindhoven Sociaal
Pedagogische
Hulpverlening (SPH)
gedaan, maar ze studeert
nu Algemene
Taalwetenschap in
Amsterdam. De koningin
is afgestudeerd aan de
PABO en volgt nu een
parttime opleiding tot
docent Drama. Ook prins

Hamlet is PABO-student.
Zijn vriend Horatio wordt
gespeeld door Nelleke
Boers die na haar op-
leiding Industriële
Vormgeving, nu
Commerciële Economie
studeert. Zij is ook degene
die de Doppio-flyer
maakt.
Ieder jaar heeft Doppio

ongeveer ze-
ventig leden.
“Die werven
we voorna-
melijk tijdens
de introduc-
tieweken. De
spelers werken
namelijk van
september tot
mei of juni
naar een op-
voering toe.
Daar kan je
niet midden in

Reportage /13
Cursor 4 mei 2000

Toneelspelen kan iedereen, 
zeker bij Doppio

Toneel/ Chantal Louwers
Foto’s/Bram Saeys

Studententoneelvereniging Doppio. De
naam zegt het al, het is zowel een studentenver-
eniging als een toneelvereniging. “Toneelspelen kan
iedereen, ja, jij ook! En als je denkt van niet, leren wij
je het wel”, is Doppio’s lijfspreuk. Sinds september
werken de leden iedere week aan een aantal ver-
schillende producties die de komende twee maanden
in Plaza Futura te zien zullen zijn. 

Als ik
voor de deur

van Scala sta te twijfelen
op welke bel ik moet
drukken, komen er twee
mensen aanlopen die
mijn twijfel wegnemen.
“Ben je van Cursor?
Follow us”, zegt Arlon
Luiten, die op woens-
dagavond beter bekend
staat als prins Hamlet. We
lopen naar een keukentje
waar de aanwezige
Doppioleden druk de af-
gelopen week met elkaar
doorspreken. Daarachter
zie ik een lege ruimte,
niet echt groot, maar wel
heel hoog. De kale muren
zijn bedekt met donkere
gordijnen waardoor een
felgekleurd Doppiodoek
goed opvalt.

Door middel van theater-
cursussen worden nieuwe
leden bekend gemaakt
met de basisbeginselen
van het toneelspelen. Ook
maken zij een presentatie
die ze aan het einde van
het Doppio-seizoen
spelen voor publiek. De
theatercursussen worden
begeleid door stagiaires
van de Hogeschool Drama
Eindhoven, die naast
Scala gelegen is.
De leden die al langer
toneel spelen, werken een
jaar lang aan producties.
Vaak kaarten de re-
gisseurs bepaalde stukken
aan. “We werken niet met
audities. Iedereen kan
zijn eerste drie keuzes
doorgeven. We proberen
ieder jaar zo veel mogelijk
soorten toneel aan de orde
te laten komen, bij-
voorbeeld improvisatie,
cabaret, mime en kinder-
theater”, vertelt voorzitter
Nico van de Klundert.

Sandra van der Meyden
zit op haar hurken tussen
een bergje bloemen dat in
het midden van de repeti-
tieruimte ligt. Zij speelt
Ophelia, de verloofde van
prins Hamlet en schikt de
bloemen één voor één.
Ondertussen loopt prins
Hamlet in een hoek op en
neer. In gedachten oefent
hij zijn tekst. Even later
blijkt waarom. Arlon is de
hele week ziek geweest en
voelt zich ook vandaag
nog niet optimaal. 
Regisseur John Heijligers
roept de zes aanwezige
spelers bij elkaar. Voor de
warming-up begint, showt
hij zijn ‘werkschoenen’.
Zijn stoere bergschoenen
heeft hij voor de repetitie
verruild voor comfor-
tabele sandalen.

De warming-up blijkt te
bestaan uit een ontspan-
ningsoefening, waarbij
het lijkt of ze compleet af-
gesloten zijn van de bui-
tenwereld. Daarna
kondigt John snelheids-
rondjes aan. Toch blijft ie-
dereen gedurende deze
oefening op zijn plaats
staan. Het zijn verbale
snelheidsrondjes. John
roept een willekeurig
woord en de rest doet
elkaar om de beurt na. Dit
gaat gepaard met een
hoop kabaal en drukke be-
wegingen. Als afsluiting

van de warming-up
worden de stembanden
getraind door een lied in
canon te zingen. 

Moeilijk stuk
Een regisseur wordt in
principe ingehuurd voor
één jaar. Dat is ook het
geval bij John Heijligers.
Hij koos voor
William
Shakespeare’s
Hamlet. Een
moeilijk stuk, waar
de spelers al
maanden hard aan
werken. Hamlet,
prins van
Denemarken,
rouwt om de dood
van zijn vader. De
moordenaar (oom
Claudius) is met
koningin

Gertrude, Hamlets
moeder, getrouwd en is
nu zelf koning. Hamlet is
door de geest van zijn
vader opgeroepen wraak
te nemen op Claudius.
Alles en iedereen moet
wijken voor zijn ultieme
wraakplan. 

Nu iedereen is op-
gewarmd, is het tijd voor
het echte werk. De eerste
scène die geoefend wordt,
is een soort monoloog van
Polonius, de kamerheer
van koning Claudius, die
gespeeld wordt door
Myriam Heffels. Al
bestaat het publiek nu
slechts uit de regisseur,

wat medespelers en ik, ze
doet het voorkomen alsof
ze voor een uitverkocht
Plaza Futura staat. Na
haar spraakwaterval is het
de bedoeling dat de
koning en koningin re-
ageren. Myriam barst in
lachen uit als het konings-
koppel Nico van de

Klundert en Jenny Maas
de lippen stevig op elkaar
houdt. “Ik sta me hier uit
te sloven…”, is haar ver-
baasde reactie.

In deze spelersgroep
zitten niet alleen
Eindhovense studenten.
Ongeveer negentig
procent van de

Huilend en zingend verplaatst Sandra van der Meyden zich volledig in de rol van Ophelia die rouwt om de dood van haar verloofde prins Hamlet.
Net op tijd weten koningin Gertrude en koning Claudius de intens verdrietige Ophelia te redden van de verdrinkingsdood.

het jaar invallen”, ver-
klaart de voorzitter. 
Sandra gaat boven even
een emmer vullen met
warm water om haar rol
zo goed mogelijk te
kunnen verbeelden. Als
ze terugkomt heeft ze een
witte doorzichtige
nachtjapon aan en loopt
ze op blote voeten. In haar
handen heeft de zeer over-
tuigende Ophelia een
emmer water die ze
zingend naar voren
draagt. In zichzelf
gekeerd van verdriet zakt
ze door haar benen. Ze
plukt blaadjes van de
rozen die ze in haar
handen heeft en gooit ze
in het water. Op het
moment dat ze overmand
wordt door verdriet, stopt
ze plots haar hoofd in de
emmer om zichzelf te ver-
drinken. Als de koningin
haar eruit trekt, spat het
water alle kanten op. Ze
klemt haar benen strak
om de emmer en kijkt
met haar betraande ogen
naar het publiek. Ze kijkt
wel, maar ze lijkt niks te
zien. Afgesloten van de
buitenwereld begint ze
steeds harder te zingen.

Gezelligheid
Behalve opvoeringen
worden er door de studen-
tentoneelvereniging vele
andere activiteiten georga-
niseerd. Aan het begin en
aan het eind van een
Doppio-seizoen gaan de
leden op kamp en er zijn
regelmatig feesten die
door de activiteitencom-
missie worden georga-
niseerd. Ook is er eens
per jaar een repetitie-
weekend. Er worden
workshops gegeven en
soms gaan ze naar andere
voorstellingen in het
theater kijken. 
“We mogen nooit uit het
oog verliezen dat het ook
om de gezelligheid gaat.
Het gaat ons niet alleen
om de kwaliteit, al staan
we er wel bekend om kwa-
litatief goed te zijn.
Studenten zijn niet altijd
de beste acteurs, maar
zijn wel heel ambitieus”,
vertelt Nico van de
Klundert, die zelf ook als
student bij Doppio
gekomen is. “Het is
jammer dat studenten
vaak bevooroordeeld
worden. Alleen omdat er
studententoneelver-
eniging staat, worden de
spelers bestempeld als
amateurs”, vertelt John
Heijligers teleurgesteld.
“Er zijn mensen bij die al
vijf jaar op de planken
staan, zij mogen zeker
geen amateurs genoemd
worden. Zij brengen kwa-
liteit en hebben een hoog
ambitieniveau.”/.

Op 24, 25 en 26 juni zal het stuk ‘Hamlet’ te zien zijn in Plaza Futura, steeds
om 20.30 uur. Verder kan je op 15, 16 en 17 mei naar ‘Wachten op Godot’, ge-
regisseerd door Esther Bolte. Op 10, 11 en 12 juni zal Shakespeare’s ‘Othello’
opgevoerd worden onder begeleiding van Loek Beckers die ook verantwoor-
delijk is voor de bewerking. Tot slot brengt Doppio op 27, 28 en 29 juni
‘Equus’. Dit stuk staat onder regie van Suus Willemse. 

Voor meer informatie over Doppio en de opvoeringen van de komende twee maanden kan je op
internet terecht. Op www.dse.nl/doppio vind je alles over deze studententoneelvereniging.
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richte onderzoeksprogramma’s
(IOP’s). Dat zijn grootschalige
onderzoeksprogramma’s aan
Nederlandse universiteiten
waarin ook de TUE participeert.
Later was hij werkzaam aan de
faculteit wijsbegeerte van de
KUB en bijzonder hoogleraar
aan de TU Delft vanwege het
Koninklijk Instituut van
Ingenieurs. Sinds 1 april werkt
Meijers voor 7/10 deel aan de
TUE. Zijn leeropdracht is
‘Filosofie en ethiek van de
techniek’. De overige tijd blijft
hij werkzaam in Delft. 

Softer
“Het leuke van mijn functie hier
is dat het techniek en filosofie
bij elkaar brengt”, zegt Meijers.
Hij vindt dat deze twee zaken
helemaal niet zo ver van elkaar
liggen. “Je kunt op twee ma-
nieren naar techniek kijken: de
natuurwetenschappelijke bena-
dering en de functionalistische
benadering. Bij de eerste kijk je
naar bijvoorbeeld de fysische
structuur van een schakeling en
de elektrische stroom die daar
doorheen loopt. Als je dingen
bekijkt op functionalistisch
niveau, kijk je waar het ontwerp
voor is en of het naar behoren
functioneert. Ingenieurs ont-
werpen uiteindelijk functies
voor mensen. Als je hiervan
uitgaat, wordt techniek al een
stuk softer. Je kunt bijvoorbeeld

een telefoon
ontwerpen,
daar gaat veel
harde kennis
over elek-
tronica in
zitten, maar
het doel is
mensen beter
te laten com-
municeren. Op
de tweede
manier kijk je
anders naar het
beroep van in-
genieur, want
ingenieurs ont-
werpen dan
niet primair
schakelingen
maar commu-
nicatiemoge-
lijkheden”,
vindt Meijers.
“Daarom moet
je als ingenieur
niet alleen veel
van de natuur-
wetenschap-
pen weten,
maar ook de
menselijke
context
kennen.
Dingen kun-
nen ook op
twee manieren
falen. Het kan
natuurweten-
schappelijk wel
kloppen, maar
niet func-
tioneel zijn.
Als je je re-
aliseert dat in-
genieurs uit-
eindelijk
functies maken
voor mensen,
dan liggen et-
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“Ik heb me altijd ingenieur gevoeld”
Prof.dr.ir. Anthonie Meijers; hoogleraar Filosofie en Ethiek van de Techniek

Tijdens het gesprek komt prof.dr.ir. Anthonie
Meijers opeens met een mooie beeldspraak die

zijn positie als hoogleraar Filosofie en Ethiek aan
de TUE goed weergeeft: “Ethiek en techniek

hebben tot nu toe niet samen gereageerd op de
TUE. Ik hoop dat ik de katalysator kan zijn die dat

proces wel op gang brengt. Zonder zelf af te
branden, want de faculteiten moeten zelf het

werk doen, dáár moet de reactie plaatsvinden.”

“Men geeft me hier het gevoel
dat ik welkom ben. Tijdens ge-
sprekken op verschillende facul-
teiten heb ik gemerkt dat men
echt iets aan ethiek wil gaan
doen. Bij Biomedische
Technologie bijvoorbeeld zijn ze
heel enthousiast. Ik merk dat het
ontbreken van ethiek hier een
echt gemis is geweest.”
In 1978 studeerde Anthonie
Meijers af aan de faculteit
Werktuigbouwkunde van de TU
Delft, met als specialisatie ener-
gievoorziening. “Er speelden in
die tijd veel vragen die ik be-
langrijk vond, onder meer over
kernenergie. Hoe lang kun je ra-
dioactief afval veilig opslaan?
Wat zijn de rechten van de toe-
komstige generaties? Hoe

beleven mensen de risico’s
van kernenergie? Welke
impact heeft een technologie
op de maatschappij?”
Na zijn studie Werktuig-
bouwkunde ging hij naar
Utrecht waar hij filosofie stu-
deerde. In Leiden promo-
veerde hij op een onderwerp
uit de taalfilosofie, waarvoor
hij onderzoek deed aan de uni-
versiteit van Californië te
Berkely. “Ik ben ver van de
techniek geraakt”, erkent
Meijers, “maar ik heb me
altijd ingenieur gevoeld. Al ligt
mijn hart echt bij de filosofie.”
Meijers heeft ook bij het mi-
nisterie voor Economische
Zaken gewerkt. Daar hield hij
zich bezig met innovatiege-

hische vragen helemaal niet zo
ver van techniek af. Mag je bij-
voorbeeld een auto maken die
alleen maar rijdt als de gordels
vast zitten? Sommige facul-
teiten staan er heel erg voor
open om dit soort elementen in
het onderwijs op te nemen.” Bij
Werktuigbouwkunde heeft er al
een casus gelopen gebaseerd op
de inmiddels beruchte Ford
Pinto. “Deze wagen moest snel
worden ontworpen waarbij de
styling voorop stond. De inge-
nieurs die aan deze auto werk-
ten, moesten als gevolg daarvan
een ontwerp maken met een
benzinetank achter de achteras.
Dat is onveilig, omdat bij een
botsing van achteren de tank ge-
makkelijk in brand vliegt. De
botsproeven van Ford lieten dat
ook zien. De ingenieurs hadden
verschillende opties gegeven om
het probleem op te lossen, va-
riërend in kosten van 1,5 dollar
tot 11 dollar per auto. Bij Ford
zijn ze toen gaan uitrekenen wat
een mensenleven kost en wat
het hen kostte om die wagen vei-
lig te maken. De kosten voor een
veiligere auto waren uiteindelijk
te hoog en veel ongelukken
waren het gevolg. Dat is de ab-
surditeit van een technocra-
tische benadering van dit
probleem.”
Meijers wil ingenieurs en aan-
staande ingenieurs aan de TUE
meer trainen zodat zij actief aan
dit soort discussies meedoen.
“Je kunt niet meer alleen in je
kamertje bezig zijn met
techniek. Moderne ingenieurs
moeten nadenken over de gevol-
gen van techniek voor de maat-
schappij. Daarnaast wordt de
stem van de ingenieurs in het
maatschappelijk debat nog veel

te weinig gehoord. Die vaardig-
heden moet ze ook leren.”

Niet meer speciaal
Meijers vindt dat ethiek niet
moet worden gezien als een los
vak dat erbij moet worden
gedaan: “Het moet verweven
worden met techniek, bij-
voorbeeld in het ontwerpgericht
onderwijs. Hoe dit ingevoerd
moet worden, zal per faculteit
verschillen. Ik zal docenten
hierin bijstaan en ga voor hen
een aparte cursus geven over
ethiek en techniek.” Meijers
heeft zichzelf ten doel gesteld
binnen twee jaar op alle facul-
teiten ethiek te hebben in-
gevoerd, als regulier vak of in de
vorm van proefprojecten. “Ik zie
dit als een samenwerkings-
project met de faculteiten. Zij
moeten mensen inzetten die de
kar gaan trekken. En ethiek
moet een voedingsbodem
hebben op de faculteiten.
Gelukkig zijn die mensen er.” 
Naast het onderwijs moet ethiek
aan de TUE ook op onderzoeks-
gebied ontwikkeld worden,
bepleit Meijers. “Er is nu een be-
stuurscommissie Ethiek. Die zal
hopelijk worden omgevormd tot
een platform Ethiek en
Techniek. Vooraanstaande
mensen van de verschillende fa-
culteit zullen hierin zitting
nemen. Dat platform moet een
functie gaan vervullen op onder-
zoeksgebied.”
Volgend jaar begint Meijers met
het college ‘Inleiding in de fi-
losofie van de techniek’. “Maar
eerst ga ik veel energie steken in
het opzetten van het ethiekon-
derwijs. Ik hoop dat ethiek aan
de TUE over een tijdje niet meer
speciaal is.”/.

Anthonie Meijers. Foto Bram Saeys

Ethiek/Brigit Span
Foto/Bram Saeys

ORIËN
TEREN?

Ik ben geen
padvinder!

www.studiepauze.nl
Onderbreek je studie voor 1 jaar praktijkervaring!

Bezoek ons 12 mei a.s. op het Nationaal CV-IT Event
Jaarbeurs Utrecht, Hal 3, Standadres: Keizerstraat 77
òf 17-18 mei op ICT Infocom, Beursgebouw Eindhoven
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Bits

Enkele weken geleden was het weer
zover: tientallen acteurs, actrices en re-
gisseurs werden in de bloemetjes gezet
tijdens de jaarlijkse uitreiking van de
Oscars. Grote winnaar American Beauty
ging met vijf Oscars aan de haal. Maar het
systeem van verdienstelijke prestaties
belonen, bestaat niet alleen in de film-
wereld. Ook persfotografen, schrijvers,
muzikanten en vele anderen strijden
jaarlijks om een fel begeerde prijs. Sinds
1996 bestaat er ook zoiets als de
‘Webby’s’: de Oscars van het internet. The
International Academy of Digital Arts
and Science surft een heel jaar over de on-
begrensde wereld van de webpagina’s om
zo een eindoordeel te kunnen vellen. In
27 categorieën, bijvoorbeeld activism,
arts, broadband, commerce, games, po-
litics, music, personal, sports en weird,
zijn in totaal 135 webmasters geno-
mineerd. Bij die 135 horen is een enorme
eer als je weet hoeveel webpagina’s het
world wide web telt. Een jury bepaalt wie
de winnaars zijn, maar iedereen heeft
twee kansen aangezien ook het publiek
z’n zegje kan doen. Via de People’s Voice
Award wordt er een beroep gedaan op

surfers over de hele wereld. Op de site van
de Webby’s
(www.webbyawards.com) kun
je je stem uitbrengen op één
van de vele kandidaten. Doe
dit voor 11 mei, want dan
vindt in San Francisco het
Webbygala plaats.
Natuurlijk wordt er rekening
gehouden met de snelle, be-
knopte wereld van het Web en
daarom duurt het hele feestje
slechts twee uur en mag elke dankspeech
slechts vijf woorden tellen. In 1999
brachten slechts 110.000 mensen hun
stem uit via het internet, maar dit aantal
zal dit jaar ongetwijfeld ruim over-
schreden worden. Voor het eerst zal er
ook een SFMOMA Webby Prize uit-
gereikt worden. Deze prijs houdt re-
kening met Online Art en wordt gefi-
nancierd door het San Francisco Museum
of Modern Art. Anyway, maak gebruik
van het Internet en maak deel uit van de
People’s Voice. Vergelijk je eigen site met
die van de genomineerden en misschien
hebben we dan binnen enkele jaren een
TUE-student onder de winnaars. 

Wangplaten en laptops
De redactie van Cursor
wordt door andere univer-
siteiten met grote re-
gelmaat voorzien van pers-
berichten aangaande alle
interessante onderzoeken
die in de rest van univer-
sitair Nederland plaats-
vinden. Zo ontvingen wij
vorige week van de fa-
culteit Biologie van de
Universiteit Utrecht een
schrijven, dat ons op de
hoogte bracht van de
laatste stand van zaken be-
treffende wangplaat-
mannen en wangplaatloze
mannen. Verrek, denk je
als argeloze lezer, welke
geflipte modegril heeft
zich nu weer volkomen
buiten mijn
blikveld vol-
trokken in ons
alsmaar gekker
wordende kik-
kerlandje?
Okee, je vond dat
piercings in wenk-
brauwen, navels en andere
zachte lichaamsdelen al
heel ver gingen. Maar alla,
de tijdgeest zullen we
maar zeggen. Duikt daar

plotseling de wangplaat
op. Hoe ziet ie eruit? Hoe
wordt ie bevestigd?
Doet het aan-
brengen ervan
veel pijn? En
het allerbe-
langrijkste:
kan ie er ook
weer af?
Rustig aan
maar. Nadere
bestudering van
het persbericht leert
ons dat het hier gaat om
oerang-oetans. De man-
netjes van deze apensoort
schijnen al dan niet in het
bezit te zijn van voor-
noemde wangplaten. Drs.
Suci Utami Atmoko obser-

veerde de oerang-oetans
en kwam tot de con-
clusie dat het hebben
van een wangplaat
vele voordelen heeft

(je bent afschrikwek-
kender voor andere man-

netjes en scoort dus meer
vrouwtjes). Ze is er af-
gelopen maandag op ge-
promoveerd. Direct krijg
je visioenen à la ‘Gorilla’s
in the Mist’; drs. Utami

rondscharrelend met die
roodbruine goedzakken in

een of ander nevelig
National Park op

Sumatra. En
verder fanta-
serend maak
je een
sprong naar
ons eigen 

biotoopje
hier in

Eindhoven: wie
neemt onze laptop-

studenten en laptoploze
studenten eens goed
onder de loep? Die laatste
soort wordt ook nog eens
bedreigd met een accuut
uitstervingsgevaar. Over
zo’n twee à drie jaar zijn
deze ploeteraars op de
campus niet meer te
vinden. Totaal verdrongen
door hun digitale soort-
genoten. Welke Utrechtse
bioloog neemt het op zich
om hier de komende twee
jaar in een gecamoufleerd
stropershutje in het
Auditorium zijn obser-
vaties uit te voeren? Een
mooie stek lijkt mij het
orgel.

Effe zeuren

//MMaarrkk  BBaaxx
”It’s a big mistaaaaiiake!”
schalt het door het
Auditorium. De voorlich-
tingsdagen voor het
VWO zijn in volle gang.
En hoe. Nieuwsgierige
scholieren, al dan niet
vergezeld van al net zo
nieuwsgierige ouders,
maken kennis met de
TUE. 

In de hal van het
Auditorium is een infor-
matiemarkt waarop alle
faculteiten vertegen-
woordigd zijn. Misschien
Bouwkunde? Nee, mis-
schien is
Werktuigbouwkunde
toch meer iets voor
mij…Hoe zat dat ook
alweer met ontwerp-
gericht onderwijs? Even

vragen. “Meneer, mag
ik – “It’s a big mi-

staaaaaaaiiake!”-
“SORRY? IK
VERSTA JE
NIET!” 

Het geluid dat
de drie man

sterke formatie
Under con-

struction produceert
is werkelijk oorver-
dovend. Een studie
kiezen is moeilijk. Even
praten met mensen van
mogelijk jouw toe-
komstige universiteit is
blijkbaar nog moeilijker.
Dat kan toch niet! Wat
een klote-muziek. Dat
spreekt de toekomstige
student toch niet aan?
Wat een volume. Je moet
schreeuwen om elkaar te
kunnen verstaan. De
naam van de band
getuigt in elk geval van
enige zelfkennis:
er mag zeker
gewerkt
worden aan de
kwaliteit van
de muziek. 

Maar dat Under
construction daarbij de
hal van het Auditorium
mag gebruiken als repe-
titieruimte, is “…a big
mistaaaaaiiake!”

Digitaal landje-
pik in de wereld
van TEQ
Terra Est Quaestuosus,
kortweg TEQ, betekent
zoveel als ‘de aarde is
winstgevend’. Het is een
nieuwe manier om de tijd
die je nog niet achter een

beeldscherm doorbrengt
alsnog digitaal in te
vullen. Het spel TEQ is
het geesteskind van twee
studenten. Niels Schoot
(student kunstmatige in-
telligentie aan de UvA) en
Bastiaan Berendsen
(student economie aan de
Erasmus Universiteit).
Sinds 1 april is het spel
voor het grote publiek be-
schikbaar.

Het idee achter TEQ is
ontstaan naar aan-

leiding van de spel-
letjes die op zoge-
noemde bulletin
boards (BBS) ge-
speeld werden
voordat het in-

ternet een grote
vlucht nam. “We

waren al zo lang bezig
op het internet, dat we
dachten dit zelf ook wel te
kunnen. Daar is TEQ uit
voortgekomen”, zeggen
de twee bedenkers.

Grof geschut
Deelnemers kunnen zich
voor een machtsstrijd op
leven en dood aanmelden
op www.playteq.com. Als
dictatoriaal bestuurder
heers je over je land en
produceer je goederen
voor eigen gebruik, maar
vooral om met winst te

verkopen.

Door een slim eco-
nomisch beleid te voeren,
krijg je de middelen in
handen om ten strijde te

trekken tegen
de andere
heersers in
de virtuele
TEQ-
wereld.
Daarbij
staat een in-
drukwekkend
arsenaal tot je be-
schikking. Tanks, ma-
riniers, gevechtsvlieg-
tuigen, bommenwerpers,
zware laserkanonnen,
kruisraketten en een
speciale spionage- en sa-
botage-eenheid genaamd
SEALS.

Winnen?
Al kan de verleiding groot
zijn, het is niet de be-
doeling dat je met
ontbloot zongebruind bo-
venlijf en gewapend met
je volautomatische raket-
werper alle tegenstand
neermaait. Doordat er
steeds nieuwe deel-
nemers bijkomen, is het
met deze strategie onmo-
gelijk om te winnen. Een
TEQ-spel kun je winnen
door te voldoen aan een
aantal criteria. Deze
criteria worden vooraf
vastgesteld door de ser-
verbeheerder en de eerste
deelnemer die het doel
bereikt, is de winnaar.


