
8 mei 2008 / jaargang 50

Informatie- en opinieblad van de Technische Universiteit Eindhoven. Redactie telefoon 040-2472961 e-mail cursor@tue.nl

Irritaties bij 
tv-gebruikers/7

Simone de
Waart:
‘D-compose!’/2

Demos in
eendenpak/10

English page included
see page 6 

De TU/e bespaart miljoenen
door eerder voorgenomen
brandveiligheidsmaatregelen
te minimaliseren voor de ge-
bouwen die binnen enkele
jaren gesloopt of gerenoveerd
worden. De universiteit zet
‘beheersmaatregelen’ in om 
de brandveiligheid op peil te
houden, zoals brandwachten
bij tentamens.

De TU/e gaat een groot aantal van
haar gebouwen de komende jaren
onder handen nemen, in het kader
van Campus 2020, het masterplan
huisvesting van de universiteit.
Tegelijk moet de TU/e de brand-
veiligheid opkrikken door de toe-
genomen veiligheidseisen. Dat be-
tekent dat de universiteit kostbare
investeringen moet doen in ge-
bouwen die binnen afzienbare tijd
gestript worden of tegen de vlakte
gaan. Zonde van het geld vindt het
universiteitsbestuur, en zette daar-
om flink het mes in de ruim acht
miljoen aan maatregelen die vol-
gens de bouwwetgeving gereali-
seerd zouden moeten worden.
De universiteit geeft nu zo’n an-
derhalf miljoen minder uit aan het
Hoofdgebouw dan de begrote
2.350.000 euro voor extra brandvei-
ligheid. Voor N-laag, dat mogelijk
medio 2010 al gesloopt wordt, is de
besparing grofweg 840.000 euro.
Voor Corona gaat het om twee ton.
W-hoog en W-laag moeten nog
onder loep genomen worden. Een
totaal voor alle bezuinigingen kan
Dienst Huisvesting (DH) mede
daarom nog niet geven. 
De universiteit bezuinigt vooral op
compartimentering. In N-laag ziet
de universiteit verder af van het aan-
passen en certificeren van de brand-
meldinstallatie, net als op verdie-
pingen vijf tot en met elf van het
Hoofdgebouw. Dit laatste omdat de
bewoner, de faculteit Wiskunde en
Informatica, binnen enkele jaren
verhuist naar een nieuw gebouw,

waarna het Hoofdgebouw danig ge-
renoveerd wordt. De verdiepingen
beneden vloer vijf krijgen wel het
volledige pakket veiligheidsvoorzie-
ningen. In alle genoemde ge-
bouwen worden wel de nood-
verlichting en de vluchtwegaan-
duiding verbeterd. Ook vernieuwt
DH er de brandslanghaspels. 
De universiteit wil de veiligheid in
deze gebouwen toch verhogen,
onder meer met beheersmaat-
regelen. Hiervoor zijn afspraken
gemaakt met de gebouw-
beheerders, vertelt ing. Bert
Verheijen van DH. Zo wordt in 
N-laag, Corona en het
Hoofdgebouw de ‘vuurlast’ omlaag
gebracht door zoveel mogelijk
brandbaar materiaal op een andere
plaats op te slaan. Ook moet bij grote
groepen mensen - bijvoorbeeld bij
tentamens - in het vervolg een
brandwacht aanwezig zijn. 
DH heeft deze week overleg met de
brandweer Zuid-Oost Brabant over
de maatregelen. “We gaan er niet
zonder meer mee akkoord”, laat
Toon Verhoeven weten, hoofd pre-
ventie bij de brandweer. Hij wil
eerst een duidelijk overzicht krijgen
van de geplande voorzieningen en
de bouwplannen. Verder stelt hij
één absolute eis: alles wat te maken
heeft met vluchtwegen moet
honderd procent in orde zijn.
Iedereen moet er veilig uit kunnen;
of het gebouw daarna helemaal af-
brandt, is van minder belang.
De gebouwen die de universiteit
niet aanpakt in Campus 2020, zoals
Helix en Vertigo, zijn qua brandvei-
ligheid al vrijwel helemaal op
niveau, conform de bouwwet-
geving. Gebouw Potentiaal valt wel-
iswaar onder Campus 2020, maar
krijgt toch het volledige pakket aan
maatregelen. Dit omdat het
gebouw doodlopende gangen
zonder nooduitgangen heeft,
waardoor extra ingrepen nodig
zijn./.

Slimmer schuiven en beter modelleren
centraal op Dies Natalis

“Dat we ons verjaardagsfeestje
wijden aan dit thema, laat zien
hoe belangrijk we dit vinden”,
sprak rector prof.dr.ir. Hans
van Duijn tijdens de
Diesviering, vrijdag 25 april. 
De viering was gewijd aan het
kennisgebied dat de TU/e vorig
jaar tot een van haar profile-
ringsgebieden bestempelde:
Logistics, Operations and their
Information Systems (LOIS). 

Ook bestuursvoorzitter ing.
Amandus Lundqvist benadrukte
het belang van logistiek en supply
chain management in zijn ope-
ningsspeech. “Logistiek is het
geheim van het succes van
Brainport. De industrie kan ex-
celleren omdat dit goed geregeld
is”, vertrouwde hij de volle kerk toe. 
Dr.ir. Peter van Laarhoven bracht
de noodzaak om de logistieke
sector in Nederland structureel aan
te pakken onder de aandacht, met
een toespraak getiteld ‘Slimmer

schuiven’. De oud-TU/e-hoog-
leraar, die tegenwoordig Group
Strategy Director is van TNT,
vertelde dat Nederland terrein
verliest aan de concurrenten: de ons
omringende landen. Om de positie
te versterken moet meer aan in-
novatie gedaan worden, en daarom
pleit Van Laarhoven onder meer
voor de komst van een Supply
Chain Campus. De versnippering
van het onderzoek en onderwijs in
Nederland is hem een doorn in het
oog. “Zou het niet veel beter zijn on-
derzoek en onderwijs te bundelen
op plaatsen waar nu al voldoende
schaalgrootte is, zoals in Eindhoven
en Rotterdam?”
Hoogleraar prof.dr.ir. Jan Fransoo
doopte zijn voordracht ‘Beter mo-
delleren’. Hij liet in kort tijdsbestek
zien wat het achtste profilerings-
gebied van de TU/e - LOIS -
inhoudt, aan de hand van enkele
voorbeelden. “Onze kracht is de
combinatie van verschillende mo-
delleerdisciplines”, aldus Fransoo. 

Het eredoctoraat ging dit jaar naar
hoogleraar en IBM-onderzoeks-
fellow Stuart Parkin, voor ver-
diensten in een andere discipline:
spintronics. Een man voor wie de
scheidslijn tussen ‘praktisch toe-
pasbaar’ en ‘wetenschappelijk re-
levant’ niet lijkt te bestaan, vertelde
erepromotor prof.dr. Bert
Koopmans, verwijzend naar de vele
publicaties én patenten die Stuart
op zijn naam heeft staan. De deco-
randus zelf maakte snel van de ge-
legenheid gebruik om het
Diesbezoek te attenderen op een
succesvol YouTube-filmpje over
zijn nieuwste vinding: het Race
Track Memory. 
Het luidste applaus tijdens de Dies
was echter voor de jongste man die
het podium opkwam, tussen twee
toespraken door: student Marc
Kanters. Uit zijn marimba toverde
hij een sfeervol, spannend en bij
vlagen surrealistisch geluidsbeeld,
dat de hele kerk even alle serieuze
woorden deed vergeten./.

Van links naar rechts: rector Hans van Duijn, hoogleraar Bert Koopmans, erepromovendus Stuart Parkin en decaan van de faculteit
Technische Natuurkunde Klaas Kopinga, tijdens de Diesviering in de Paterskerk. Foto: Bart van Overbeeke

(Advertentie)

TU/e bespaart
miljoenen op 
brandveiligheid

Prof.dr. Paul Verhaegen (57), lid van het College van
Bestuur van de TU/e, is zondag 4 mei overleden.
Verhaegen, die in oktober 2006 in Eindhoven
aantrad, moest eind september 2007 zijn taken neer-
leggen vanwege een ernstige ziekte, die hij toen al
enige tijd onder de leden had.
De universiteit verliest ‘een inspirerende en vi-
sionaire bestuurder, boordevol ideeën en ambities,
gezegend met een groot gevoel voor humor’, laat het
universiteitsbestuur weten.
Naast bestuurslid was Verhaegen hoogleraar
'Entrepreneurial Finance' aan de faculteit
Technologie Management. Als collegelid hield hij
zich bezig met de portefeuilles financiën, 

huisvesting en ICT. Verder spande hij zich onder
meer in voor de internationale erkenning van de ex-
cellentie van de TU/e op onderwijsgebied. 
Afgelopen oktober kreeg hij een Koninklijke onder-
scheiding: hij werd in zijn woonplaats Den Haag
benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. 
Komende zaterdag vinden de uitvaartmis en de bij-
zetting in het familiegraf plaats, in Den Haag. 
Het is een donkere tijd voor de TU/e. Eind maart
overleed oud-rector Martin Rem, op 61-jarige leeftijd.
In januari dit jaar kwam oud-rector Tinus Tels (81) te
overlijden.

Zie verder ‘In memoriam’ op pagina 5 

Bestuurslid Paul Verhaegen overleden
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DDe we weekeek vvanan/Arj/Arjanan
Arjan van Helvoort is masterstudent

Architectuur en voorzitter van studenten-
zaalvoetbalvereniging Totelos. Vorige

week hield Totelos het jaarlijkse inter-
nationale zaalvoetbaltoernooi IUTT. 

MMaaaannddaagg  ::  Eerst gewerkt, vervolgens met
de laatste voorbereidingen begonnen. Ook
al ben je een half jaar bezig met voorbe-
reiden, je bent altijd nog de laatste dagen
bezig om een goede start te maken.

DDiinnssddaagg  :: De hele dag bezig met de laatste
voorbereidingen. Nog een laatste keer met
de commissie eten en vergaderen. Om dan
laat op de avond het eerste team te mogen
ontvangen en naar hun hotel te brengen.

WWooeennssddaagg  ::  Koninginnedag en  eerste
toernooidag. Eerst het SSC klaarmaken
voor het toernooi, waar de teams onder-
tussen binnendruppelen. ’s Avonds de
opening, waarmee het IUTT dan officieel
begonnen is. Hierna de stad in om

Koninginnedag te vieren. Wat de buiten-
landse deelnemers helemaal geweldig vonden!

DDoonnddeerrddaagg  :: Vroeg op natuurlijk, wat altijd
vervelend is na een late en gezellige nacht.
En dan moet je ook nog beginnen om -als
konijn verkleed- je deelnemers te wekken.
Na de eerste wedstrijden werd meteen dui-
delijk dat het niveau hoog was dit jaar! Na
het avondeten ons feest in de Bunker, bij
het ESC. Een geslaagd feest met een op-
treden van Geruis.

VVrriijjddaagg::  Opnieuw een korte nacht slaap.
Intussen kon er richting de finales ge-
voetbald worden. Na de barbecue in
groepen naar het Stratumseind voor onze
kroegentocht. Deze werd afgesloten met
een feest in Café de Stunt. Dit ging 
uiteraard weer tot de late uurtjes door.

ZZaatteerrddaagg::  De vermoeidheid begin je nu
toch echt wel te voelen. Maar onze meest
hectische dag moet nog komen. We moeten met

alle 300 deelnemers
naar de Heiberg in
Veldhoven. Dit
verliep allemaal
perfect en de
deelnemers
hadden het ook
naar hun zin.
Het toernooi
werd afgesloten
met een finale tussen
Tomsk en de winnaar van vorig jaar, Kosice.
Deze werd door penalty’s in het voordeel van
Tomsk beslist. Daarna werden de prijzen
verdeeld en konden de teams moe maar
voldaan naar huis. Het was een meer dan ge-
slaagd toernooi geworden. Ons restte nog
het opruimen van beide sportcomplexen om
dan ’s avonds toch nog even door te zakken.

ZZoonnddaagg::  Heel lang geslapen, om vervolgens
de hele middag in de zon op het terras te
vertoeven. Een mooi einde van een ge-
weldige week.

Met aanstekelijk enthousiasme
vertelt ze over een van de ten-
toongestelde materialen: een
studente van de Design Academy
heeft een manier bedacht om
draden te spinnen uit oud kranten-
papier. “Uit één pagina kan je
wel twintig meter draad maken.
Dat heeft ze gebruikt om de be-
kleding van een poef van te
breien, en om een vloerkleed van
te weven. We hadden op de
beurs in Hannover ook een grote
scheidingswand gemaakt van de
draden. De bezoekers van de
beurs waren hiervan erg onder
de indruk.“

Het past precies in De Waarts
visie op gebruik van materialen:
“Er is tegenwoordig veel
aandacht voor recyclen en
duurzame materialen. Maar
meestal verander je hoog-
waardige materialen in ma-
teriaal met een lagere kwaliteit.
Toch hoeft dat niet altijd zo te
zijn, zeker niet als je het een
heel andere bestemming geeft.
Dat zie je aan de manier waarop
je krantenpapier kunt omzetten
in prima vloerkleden.”

Met haar netwerkorganisatie
‘Material Sense’ brengt De Waart
mensen uit de wetenschap, in-
dustrie en ontwerpsector bij
elkaar die elkaar vervolgens
moeten inspireren om nieuwe
wegen in te slaan voor het
gebruik van materialen. Ook de
‘D-compose!’-tentoonstelling is
een initiatief van Material Sense.

Toen ze als kind de Spa-fabriek
bezocht, wist ze dat dát was wat
ze wilde: gebiologeerd staarde ze
naar die enorme hal met de
lopende banden waar de flesjes
stap voor stap vorm kregen. Het
hele proces fascineerde haar

mateloos. Ook nu nog vindt ze
het prachtig om in een
fabriekshal te staan terwijl ze
dingen ontwerpt. Zelf zien wat 
er werkt, en wat niet. En te leren
van de dingen die niet werken.
“In elke fabriek hebben ze wel
een verzameling mislukte pro-
ducten. Ook daar kun je veel van
leren. Er zit altijd wel een inte-
ressant aspect aan zo’n af-
gekeurd ontwerp dat je voor iets
anders kunt gebruiken.”

Zolang ze zich kan herinneren 
is ze al creatief bezig. Had altijd
ideeën die ze omzette in teke-
ningen en knutselwerk. “Ik kon
me niet voorstellen dat andere
kinderen zich verveelden. Dat
gevoel kende ik niet. Hooguit als
ik ziek was, maar anders nooit.”

Al vroeg ging ze zelf op jacht
naar materialen. “Toen ik net op
de middelbare school zat, kende
ik iemand in een kunststof-
fabriek waar ze reclamedisplays
maakten. Ik zette daar een doos
neer, waar zij de restjes in
gooiden. Die kon ik dan ge-
bruiken.” Toch heeft het nog
lang geduurd voordat ze precies

wist hoe ze haar creativiteit het
beste kwijt kon. 

Uiteindelijk besloot ze vanuit
Castricum -aan de voet van de
Noord-Hollandse duinen- naar
Eindhoven te verkassen om er
aan de Design Academy te gaan
studeren. “Toen ik twintig jaar
geleden in Eindhoven kwam,
was het niet bepaald een aantrek-
kelijke stad. Pas veel later, toen
de Design Academy samen met
onder meer Philips Design in de
Witte Dame terechtkwam, ver-
anderde dat een beetje.” De Witte
Dame vormde volgens de ont-
werpster destijds een soort 
designeiland in een woestenij.
“De Witte Dame was ook een van
de eerste gebouwen in Eindhoven
die een herbestemming kreeg
omdat het een bijzonder beton-
skelet had. Dat zie je hier nu
steeds vaker gebeuren. En er
worden nu ook echt interessante
dingen gebouwd. Bijvoorbeeld
de ‘naald’ van Jo Coenen.
Eindhoven is niet langer een
lelijk eendje.” Ze voelt zich dan
ook thuis in de stad waar ze in-
middels haar halve leven woont:
“Ik mis alleen de zee nog.”

In 2002 ging ze les geven bij
Industrial Design (ID). Verder
moest ze een brug vormen tussen
ID en de Design Academy, onder
meer door uitwisseling van bache-
lorstudenten en via projecten over
duurzaam ontwerpen. “Dat heb ik
vier jaar gedaan. In die tijd
hebben we ook een materialen-
bibliotheek opgezet met meer dan
700 samples van materialen:
kunststof, keramiek, textiel,
‘smart materials’.” Volgens haar is
het heel belangrijk om een ma-
teriaal in handen te hebben. “Pas
als je een materiaal voelt en ruikt,
kun je goede ideeën opdoen voor
toepassingen. Dat is ook een doel
van ‘D-compose!”

De Waart wil mensen stimuleren in
hun creativiteit: “Ik probeer
mensen anders leren kijken naar
bekende dingen.” Vol geestdrift
geeft ze nog een voorbeeld uit de
tentoonstelling: “Bamboe is eigenlijk
gewoon een grassoort. Maar je kunt
er prachtige meubelen mee maken.
En omdat het wel anderhalve meter
per dag kan groeien, is het een heel
milieuvriendelijk alternatief voor
tropisch hardhout!”./.

Tom Jeltes
Foto:Irene Wouters

Ze is net terug van ’s werelds
grootste industriebeurs: de

Hannover Messe. In haar nieuwe
tentoonstelling ‘D-compose!’

laat ze bekende materialen zien
in een onverwachte context.

Simone de Waart -docente bij
Industrial Design- heeft een
passie voor innovatieve en
duurzame materialen, maar
vooral voor creatief gebruik

hiervan.

“Ik wil mensen anders leren kijken”

Simone de Waart
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Nieuwe promotiebonus heeft
volgens TU/e geen gevolgen
Er komt een forse koers-
wijziging in de promotie-
bekostiging. Volgens de TU/e
zonder gevolgen, want de 
verandering valt budgettair-
neutraal uit.

Universiteiten krijgen mo-
menteel 37.000 euro voor een
alfa- of gammapromotie en 
74.000 euro voor een bèta- of me-
dische promotie. Bovendien zit
er een maximum aan het totaal
van de beloningen: hoe meer pro-
moties, hoe lager het uitgekeerde
bedrag. Maar het ministerie van
OCW wil het voortaan anders
aanpakken. Het verschil tussen
alfa-, bèta-, gamma- en medische
promoties wordt afgeschaft: voor
ieder doctoraat krijgt de univer-
siteit 90.000 euro. Bovendien

stelt OCW geen plafond meer aan
de uitgaven: hoe meer promoties,
hoe meer geld een universiteit
krijgt. 
Dat klinkt royaal, maar er zit een
addertje onder het gras. De wij-
ziging mag geen extra geld
kosten. De uitbetaalde bonussen
worden in mindering gebracht
op het totale bedrag dat de uni-
versiteiten krijgen. De zogeheten
‘vaste voet’ zal dus krimpen.

Peter van Dam, woordvoerder
van het College van Bestuur, laat
weten dat de TU/e er op dit
moment van uit gaat dat de
beoogde wijziging in de beko-
stiging budgettair-neutraal
gebeurt. “De wijziging zal geen
invloed hebben op het be-
schikbare budget en de verdeling

van de beschikbare middelen
over de universiteiten. Een
technisch-administratieve
operatie dus. Mocht later blijken
dat OCW wel beleidsmatige be-
doelingen heeft en zouden die in
het nadeel van de technnische
universiteiten zijn, dan pro-
testeren we daar alsnog met
goede argumenten tegen. Nu is
dat echter niet aan de orde.”

Als de nieuwe promotie-
bekostiging inderdaad doorgaat,
betekent dit een verdere dynami-
sering van de eerste geldstroom.
Hoe meer promoties, hoe meer
geld een universiteit krijgt.
Universiteiten kunnen elkaar be-
concurreren met stapels proef-
schriften. /.

Loopbrug bij Matrix tijdelijk dicht
In verband met werkzaamheden aan de loopbrug in gebouw
Matrix wordt de loopbrug tussen de W-hal en gebouw Matrix in
de periode van 12 t/m 31 mei afgesloten. De werkzaamheden
vinden plaats vanwege de inrichting van een nieuw laboratorium
in Matrix. Het lab wordt momenteel opgebouwd door de onder-
zoeksgroep van prof. André de Haan van Scheikundige
Technologie en zal worden afgeschermd van de looproute door
een scheidingswand.

Voorjaarszonnetje
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Vestide stelt herbouw Cederlaan
tot studentenunits uit
De 228 geplande woonunits
aan de Cederlaan, die studen-
tenhuisvester Vestide dit
voorjaar wilde opleveren,
bestaan voorlopig alleen nog
op papier. De oorzaak: het
bouwplan blijkt bij de aanbe-
steding bijna 25 procent
duurder uit te vallen dan de
begrote veertien miljoen. Het
plan wordt nu heroverwogen.

In 2005 kondigde Vestide, een
onderdeel van Woonbedrijf, 
aan dat het een voormalig 
kantoorpand van Philips aan de
Cederlaan in Eindhoven wilde
ombouwen tot studentenunits.
De beoogde opleveringsdatum
van het door Vestide aangekochte
pand: voorjaar 2008. 

Eind 2007 liep de aanbesteding,
maar de prijsopgaves vielen te
hoog uit. Dat ligt volgens Harald
Evers, sinds augustus 2007 
districtsmanager bij Woon-
bedrijf, niet aan de aannemer:
“De prijsopgave van de
aannemer is nagerekend en lijkt
marktconform.” Evers wil het
project echter niet uitvoeren voor
de door de aannemer berekende
prijs. “Wij werken met maat-
schappelijk kapitaal en bezinnen
ons op zinvolle besteding

daarvan. Willen we een dergelijk
hoog bedrag in deze herbouw
van de Cederlaan stoppen?”

Vestide gaat nu bekijken wat er
met het project moet gebeuren.
Evers houdt alle opties open.
Hij gaat kijken naar een goed-
kopere variant van het plan.
Maar het is ook mogelijk dat er
een heel ander plan komt of dat
het project geheel wordt afge-
blazen. De districtsmanager
verwacht in de zomer meer te
kunnen vertellen.

Overigens zorgde ook de pro-
cedure voor de aanvraag voor de
bouwvergunning voor veel ver-
traging. Half 2006 was het
ontwerp klaar, maar pas ruim
een jaar later kwam de ver-
gunning. Daarna volgde de aan-
besteding. 

Vestide beloofde in 2003 te
zorgen voor duizend extra
wooneenheden. De woonin-
stelling wist naar eigen zeggen
sindsdien 1150 units toe te
voegen, maar een deel ervan
bestaat uit tijdelijke units. Die
wil Vestide nu vervangen door
permanente wooneenheden,
onder meer op de Cederlaan./.

Ach en Wee

Onderwijsminister Plasterk
zou op de bres moeten
springen voor deeltijdhoog-
leraren die door het be-
drijfsleven betaald worden, in
plaats van ze in een ‘vals
daglicht’ te plaatsen. Dit
betoogt TU/e-bestuursvoor-
zitter ing. Amandus Lundqvist
in het Financieele Dagblad (FD)
van afgelopen vrijdag.

Plasterk zou zich minder mee
moeten laten slepen door media-
berichten over de vermeende be-
dreiging van de onafhanke-
lijkheid van de wetenschap, zegt
de Eindhovense bestuurder in
een opiniestuk in het FD. 
Hij reageert hiermee op de aan-
kondiging van de minister, die
wil dat alle universiteiten een
openbaar register gaan bij-
houden waarin staat wie hun
hoogleraren betaalt. Plasterk zei
dit naar aanleiding van on-
derzoek van de Volkskrant,

waaruit zou blijken dat ongeveer
25 procent van de Nederlandse
hoogleraren wordt gesponsord.
Op de TU/e ligt dit percentage
zelfs op 31 procent.
Doordat het echter om deeltijd-
hoogleraren gaat, vormt deze
groep nog geen vijf procent van
de totale Eindhovense hooglera-
renformatie, schrijft bestuurs-
voorzitter Lundqvist in het
Financieele Dagblad. Bovendien
wordt hun wetenschappelijke in-
tegriteit aan dezelfde criteria ge-
toetst als die van deeltijdhoog-
leraren.
‘Van universiteiten wordt
terecht verwacht dat ze volop in-
teracteren met hun maatschap-
pelijke omgeving. Al dan niet
(deels) door derden betaalde
deeltijdhoogleraren dragen daar
sterk aan bij. Laten we hen
koesteren, in plaats van hen in
een vals daglicht te plaasten’,
aldus Lundqvist./.

‘Plasterk moet voor deeltijd
profs op de bres springen’

Bedrijfskundestudente
Marjan van Stratum
wint SLF Afstudeerprijs
Marjan van Stratum heeft de
SLF-afstudeerprijs gewonnen,
met haar afstudeerwerk getiteld
‘The design of a performance
measurement model based on
service level agreements’. Ze
kreeg de prijs, duizend euro en
een oorkonde, op 24 april tijdens
een SLF-congres in Ermelo.
Van Stratum, die Technische
Bedrijfskunde (TB) studeerde,
deed haar afstudeerwerk bij de
serviceorganisatie van Stork
Food Systems. Dit bedrijf levert
alle machinerie benodigd voor
kippenslacht, en houdt die
draaiende. Daarvoor heeft het
bedrijf ‘service level ag-
reements’ met klanten. De TB-
studente ontwikkelde hiervoor
een kwaliteitsmetingsmodel,
zodat Stork in de peiling kan
houden of ze ook waarmaken
wat ze beloven.
De jury loofde vooral de prak-
tische toepasbaarheid van het
onderzoek van Van Stratum. /.
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Promoties
Prof.dr.ir. P.G.M. Baltus houdt vrijdag 9
mei zijn intreerede. Dat gebeurt vanaf
16.00 uur in de Blauwe Zaal van het
Auditorium. De titel luidt: “No strings
attached: the complexity of omissions”.
Voorzitter is prof.dr.ir. C.J.van Duijn.

Mw. Ir. I.M. Visser verdedigt op dinsdag
13 mei haar proefschrift en stellingen
tegen de bedenkingen van een commis-
sie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 5
van het Auditorium. De titel van het
proefschrift luidt: “Analyzing User
Perceived Failure Severity in Consumer
Electronics Products Incorporating the
User Perspective into the Development
Process”. Visser promoveert aan de facul-
teit Technologie Management. Promotor
is prof.dr.ir. A.C. Brombacher. 

Toekenningen
Het Fonds Studentenvoorzieningen
Eindhoven heeft onlangs aanvragen
gehonoreerd van: ESTWV Squadra
Veloce voor de aankoop van twee sets
reservewielen. Een garantstelling van
maximaal duizend euro is er voor
ESZVV Totelos voor de organisatie van
de IUTT 2008. SKV Attila/Euflex ont-
vangt 380 euro voor het organiseren van
een internationaal toernooi. MATUE de
Marketeer krijgt een garantstelling van
maximaal 750 euro voor de organisatie
van een congres. Het E.S.C. krijgt een
gift van tweeduizend euro en een garant-
stelling van maximaal duizend euro voor
de organisatie van een Stadsdiner.
Studievereniging Protagoras ontvangt
vijfhonderd euro als bijdrage aan de lus-
trumactiviteit bungeejumpen. E.S.V.
Demos vangt vijfhonderd euro voor het
organiseren van een vijfkamp wegens
het negende lustrum. Voor A.S.V. SSRE
is er duizend euro voor de organisatie
van CLUB 040. Stichting Certamen de
Tunas krijgt 750 euro voor de organisatie
van de Noche de Tuna. E.S.V. Demos
krijgt 1.500 euro voor de organisatie van
een festival. En Compositum ontvangt
een gift van duizend euro voor een ten-
toonstelling.

Meer informatie op www.tue.nl/sfse/.

Voor het indienen van een verzoek om
financiële steun of info kan men terecht
bij de adviseur van het Bestuur SFSE,
Mw. Elly van den Broek-Dingen,
Studentensportcentrum, O.L.
Vrouwestraat 1, 5612  AW Eindhoven 
(tel. (247 41 82), 
e-mail: p.v.d.broek.dingen@tue.nl 

Educational training/
DPO Course
The course 'Teaching and learning in
higher education' will take place on 
Tuesday 17th (whole day), Wednesday
18th (morning) and Tuesday 24th (whole
day) of June 2008. The course is inten-
ded for both experienced and inexperien-
ced teachers, post docs and PhD students.
This course is also the first course of  the
TU/e Educational training program.

The course offers a broad orientation on
teaching activities and prepares for
giving lectures, tutorials and so on.
During the course, the participants will
be actively involved, for instance by
giving presentations and by exchanging
ideas and experiences. Participation for
teaching staff of the TU/e is free of charge.

Further information can be obtained from
Harry van de Wouw (extension 3126).
You can enrol for the course by telepho-
ne (2520), by e-mail
(cursus.dpo@tue.nl), or by Internet
(www.tue.nl/educational_training). 

Young KIVI NIRIA
Als ingenieur kun je in situaties terecht-
komen, waarbij je wilt dat je gespreks-
partner openstaat voor of iets doet met je
advies, voorstel of plan. Niet alleen men-
sen in een salesfunctie hebben te maken
met het overtuigen van de ander, ook als
projectleider, engineer of adviseur kun je
hiermee te maken hebben. Tijdens deze
workshop van Gazing Performances,
georganiseerd door het studentenbestuur
van de Nederlandse
Ingenieursvereniging KIVI NIRIA leer jij
hoe mensen hun besluiten nemen en
hoe je daarop invloed kunt uitoefenen,
zodanig, dat de kans vergroot wordt, dat
er gebeurt wat jij wilt dat er gebeurt. De
workshop wordt gehouden in Collegezaal
9 van het Auditorium op 20 mei van
19.00 tot 21.00 uur. Inschrijven voor de

gratis workshop kan voor 13 mei via
ykns-eindhoven@kiviniria.nl 
Meer info: www.kiviniria.nl/yk

Afscheid
Bedankt
Op deze manier wil ik graag iedereen
bedanken voor de onvergetelijke middag
van mijn afscheid. Ik waardeer het
enorm dat zoveel collega’s en oud-colle-
ga’s aanwezig waren. Zoveel hartelijke
woorden, zulke mooie bloemen en fijne
cadeaus hebben mijn afscheid tot een
onvergetelijk moment gemaakt. Daarom
nogmaals bedankt en ‘mensen, veel geluk’.
Paul Weijmans

UniPartners
bestuursleden
UniPartners Eindhoven is op zoek naar
kandidaten voor het bestuur van
2008/2009. Naast de ervaringen die je
normaliter bij een bestuursjaar, ben je bij
UniPartners verantwoordelijk voor een
onafhankelijk adviesbureau, als profes-
sional op een strategisch niveau werk-
zaam, manager van uitdagende projecten
en aan het investeren in een zakelijk en
sociaal netwerk. Natuurlijk ga je er finan-
cieel niet op achteruit. 
Geïnteresseerd? Bel 040-2478252 of
mail naar eindhoven@unipartners.nl.

Postdoc “Teleman-0: Prototyping a Tele-
Manipulator” (V32.997), department of
Mathematics and Computer science
(1,0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris
maximaal schaal 10 CAO Nederlandse
universiteiten bijlage 1 (2279,00 t/m
3597,00 euro).

PhD “3-dimensional crack propagation 
in a fluid-saturated porous material”
(V35.398), Numerical Methods in
Engineering, department of Mechanical
Engineering (1,0 fte). Tijdelijk dienstver-
band, salaris maximaal schaal 27 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1 pro-
movendus (2000,00 t/m 2558,00 euro).

PhD Student “Multiscale Metallic Interface
Modelling” MuMiM (V35.400), Mechanics
of Materials, department of Mechanical
Engineering (1,0 fte). Tijdelijk dienstver-
band, salaris maximaal schaal 27 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1 pro-
movendus (2000,00 t/m 2558,00 euro).

PhD Student “Multiscale integrated
interface Modelling” Mi2M (V35.401),
Mechanics of Materials, department of
Mechanical Engineering (1,0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 27 CAO Nederlandse universitei-
ten bijlage 1 promovendus (2000,00 t/m
2558,00 euro).

Faculteitcommunicatiemedewerker (Bio-
medische Technologie) (V89.101), Communi-
catie Expertise Centrum (1,0 fte). Vast
dienstverband, salaris maximaal schaal 9
CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1
(2441,00 t/m 3352,00 euro).

Faculteitcommunicatiemedewerker
(Werktuigbouwkunde) (V89.102),
Communicatie Expertise Centrum
(1,0 fte). Vast dienstverband, salaris
maximaal schaal 9 CAO Nederlandse
universiteiten bijlage 1 (2441,00 t/m
3352,00 euro).

Faculteitcommunicatiemedewerker
(Werktuigbouwkunde) (V89.103),
Communicatie Expertise Centrum
(1,0 fte). Vast dienstverband, salaris
maximaal schaal 9 CAO Nederlandse
universiteiten bijlage 1 (2441,00 t/m
3352,00 euro).

Accountmanager (V89.104),
Communicatie Expertise Centrum
(1,0 fte). Vast dienstverband, salaris
maximaal schaal 12 CAO Nederlandse
universiteiten bijlage 1 (3792,00 t/m
4868,00 euro).

Projectmanager Website (V89.105),
Communicatie Expertise Centrum
(1,0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris
maximaal schaal 11 CAO Nederlandse
universiteiten bijlage 1 (3129,00 t/m
4284,00 euro).

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

Vacatures

Diversen

Studentenleven

Mensen

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

vvoooorr  ppllaaaattssiinngg  bbiinnnneenn  zziijjnn..  ZZee
kkuunnnneenn  wwoorrddeenn  ggeemmaaiilldd  nnaaaarr

uunniivveerrssiitteeiittssbbeerriicchhtteenn@@ttuuee..nnll..  

(Advertenties)

Maak met één cadeau
twéé moeders blij!

GIRO 4663

Geef uit naam van uw moeder,
kippen, training en nazorg cadeau
aan een moeder in Afrika. Eieren
zijn een goede voedingsbron
en wat overblijft wordt verkocht.
Iedere moeder geeft kuikens 
door aan een volgende moeder. 
Zo herhaalt uw gift zich vanzelf.

Een kippen-cadeau kost 
22,50. Bel 0165-520123 of 

kijk op www.heifer.nl en vraag 
een gratis moederdagkaart aan.

(Advertenties)

Kinderhulp geeft een beetje gewoon geluk aan 
kinderen in moeilijke of bijzondere thuissituaties.
Steunt u Kinderhulp daarbij?

giro 404040
tel 0570-611899, www.kinderhulp.nl

voor een 
beetje 

gewoon 
geluk

(bijvoorbeeld een bal, de contributie van 
een sportclub of een weekje kamperen)
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Twee TU/e-emeriti krijgen lintje

Pierre Leijendeckers (oud-hoog-
leraar Installatietechniek) en Piet
Schram (oud-hoogleraar Fysi-
sche Transportverschijnselen)
hebben vorige week een
Koninklijke onderscheiding ge-
kregen. Beiden zijn benoemd tot
Ridder in de Orde van Oranje
Nassau.
Piet Schram (74) kreeg het lintje
op het Eindhovense stadhuis, uit
handen van burgemeester Rob
van Gijzel. Vanaf 1972 tot zijn
emeritaat in 1998, was Schram
hoogleraar aan de TU/e. Met zijn
deelname aan grensoverschrij-
dende onderzoeksprojecten wist
hij een doorbraak te bewerk-
stelligen in de uitwisseling van
wetenschappelijke kennis tussen
West-Europa, de VS en het voor-
malige Oostblok. 

Vanaf 1988 tot 1998 was hij vice-
voorzitter van het Vredes-
centrum op de TU/e, en is ook nu
nog betrokken bij het centrum.
In 2006 was hij medeorganisator
van de eerste International
Conference on Science, Techno-
logy and Peace. Hij bekleede vele
nevenfuncties. Zo was hij se-
cretaris van het wetenschap-
pelijke bureau van de voor-
malige Pacifistisch Socialis-
tische Partij. Ook was de oud-
hoogleraar voorzitter van het
Vredesberaad te Eindhoven.
Verder zet hij zich op diverse
fronten in op kerkelijk gebied.
Zo is Schram lid van het cursus-
comité van de Raad van Ker-
ken Eindhoven en voorzitter 
van het Oecumenisch Beraad
Eindhoven.

Leijendeckers (71) kreeg zijn
lintje in zijn woonplaats
Milsbeek, uit handen van Marlies
de Loo, burgemeester van de ge-
meente Gennep. Van 1991 tot
1997 was hij als pionier belast
met het opzetten en de ontwik-
keling van de eerste Nederlandse
opleiding voor Installatie-
techniek. Ook is de emeritus de
drijvende kracht geweest achter
de Europese certificeringre-
geling SCIOS, voor het ver-
beteren van de kwaliteit, de vei-
ligheid en het verbruik van
stookinstallaties. Leijendeckers
wordt nationaal en interna-
tionaal geroemd voor zijn kennis
en inzichten op dit gebied../.

In memoriam
prof. dr. Paul Verhaegen
Op 4 mei 2008 is prof.dr. Paul
Verhaegen, lid van het College
van Bestuur van de TU/e en
hoogleraar 'Entrepreneurial
Finance' aan de faculteit
Technologie Management, op
57-jarige leeftijd in zijn woon-
plaats Den Haag overleden.
De TU/e verliest met hem een
inspirerende en visionaire be-
stuurder en een internationaal
vooraanstaande expert op het
gebied van (financieel) manage-
ment, in beide hoedanigheden
boordevol ideeën en ambities
en gezegend met een groot
gevoel voor humor.

Paul Verhaegen, geboren op 17
december 1950 in Den Haag,
studeerde econometrie aan de
Erasmus Universiteit Rotterdam
(EUR). Hij deed zijn doctoraal
examen in 1975. In 1986 promo-
veerde hij aan de Rotterdamse
universiteit tot doctor in de
economie. Tussen 1975 en 1985
was hij als wetenschappelijk
(hoofd)medewerker verbonden
aan de Faculteit der
Economische Wetenschappen
van de EUR. Van 1985 tot 1988
was hij hoofd Financiële
Markten en Instellingen op het
Ministerie van Financiën en
tevens secretaris van de
Centrale Beleggingsraad. Van
1988 tot 1996 was hij directeur
Economische Zaken van VNO-
NCW. Van 1987 tot 1996 was hij
tevens als deeltijd hoogleraar
verbonden aan de Open
Universiteit. In 1997 werd hij
benoemd tot hoogleraar en
decaan van de Rotterdam School
of Management, de interna-
tionale bedrijfskundefaculteit
van de EUR. Hij was decaan van
de RSM van 1997 tot 2002.
Daarna combineerde hij zijn
hoogleraarschap enkele jaren
met de functie decaan interna-
tionale zaken van de EUR.

In 2003 trad Paul Verhaegen aan
als voorzitter van de Community
of European Management
Schools, een consortium van 17
Europese top business schools
en 50 internationale bedrijven.
Daarnaast heeft hij zich ver-
dienstelijk gemaakt als: senior
adviseur van de European
Foundation of Management
Development en voorzitter van
het Programmabestuur
Accreditatie van deze orga-
nisatie; bestuurslid van EQUAL
(een internationale organisatie
van kwaliteitsbeoordelings- en
accreditatie-instanties op het
terrein van managementon-
derwijs in Europa); lid en voor-
zitter van een groot aantal be-

oordelingscommissies van
EQUIS (de Europese accredita-
tieorganisatie voor vooraan-
staande Europese, Amerikaanse
en Aziatische business schools.
Op 1 oktober 2006 werd Paul
Verhaegen benoemd tot lid van
het College van Bestuur van de
TU/e en tot hoogleraar
'Entrepreneurial Finance' aan de
faculteit Technologie
Management. Als collegelid
werd hij vooral belast met de
portefeuilles financiën, huis-
vesting en ICT. Daarnaast spande
hij zich onder meer in voor de
internationale erkenning van de
excellentie van de TU/e op onder-
wijsgebied en voor het aan-
halen van de banden met de
afgestudeerden. Op 1 oktober
2007 moest hij zijn werkzaam-
heden vanwege een ernstige
ziekte neerleggen.

Maatschappelijk heeft hij zich
onder meer verdienstelijk
gemaakt als lid van de Raad van
Toezicht van de verzekerings-
groep De Noordhollandsche;
lid van de Adviesraad van de
Association Science Alliance;
bestuurslid van de Stichting
ARTRA; Management Director
van NT Holding BV; voorzitter
van het programmabestuur van
het Economic Institute for
SME's; lid van de Raad van
Toezicht van Esso Nederland BV
en lid van de Raad van
Commissarissen van TiasNimbas
Business School, waarin de
Universiteit van Tilburg en de
TU/e samenwerken.

Op 25 oktober 2007 heeft Paul
Verhaegen in zijn woonplaats
Den Haag de versierselen ont-
vangen behorende bij de be-
noeming tot Officier in de Orde
van Oranje Nassau. In de over-
wegingen voor de toekenning
van het officierschap werd hij
geroemd als een man met visie
die van grote waarde is geweest
voor het onderwijs en onder-
zoek op zijn vakgebied, zowel
in Nederland als daarbuiten.
Ook werd hij geprezen om zijn
inspanningen voor de beharti-
ging van de belangen van
ondernemend Nederland.

We hadden Paul graag nog vele
jaren in ons midden gehad.
Het is moeilijk te aanvaarden
dat een slopende ziekte dat
onmogelijk heeft gemaakt.

Wij wensen zijn vrouw, 
kinderen en familie veel
sterkte toe.

Het College van Bestuur

Het Eindhovense robotvoet-
balteam Tech United heeft
vandaag de German Open
RoboCup gewonnen, dat
geldt als het officieuze
Europees Kampioenschap.
Het TU/e-team won in de
finale in Hannover van 
CoPS Stuttgart. Tech United
versloeg de Duitse tegen-
stander uiteindelijk op 
penalty’s.

“Een zenuwslopende finale”, zo om-
schrijft coach Roel Merry de wedstrijd.
Tech United maakte de openings-
treffer, maar het team uit Stuttgart
kwam langszij. Aan het einde van de
officiële speeltijd stond het nog 1-1. De
Duitsers mochten daarna de eerste
vijf penalty’s nemen. Twee gingen
naast, en twee wist de keeper van Tech
United te stoppen. “En van ons gingen
de eerste twee er meteen keihard”,
vertelt coach Merry. “En toen waren

we Europees kampioen. Er viel
meteen maanden van hard werken
van ons af, dit is zo’n fijn gevoel.” 
Mooi was de wedstrijd niet volgens de
coach. “We hebben een paar aanrij-
dingen gehad en we hadden pro-
blemen met het netwerk, waardoor
het spel vaak stil lag. De halve finale,
tegen de oud-wereldkampioen, was
een mooiere wedstrijd. Dat was echt
voetbal.”
Tech United is het enige Nederlandse

team op de EK en WK dit jaar. Het team
speelt in de senior middle-size klasse.
Vorig behaalden de Eindhovense
robots een derde plaats op het EK en
een vijfde plek op het WK in Atlanta.
Sindsdien is druk gesleuteld aan de
robots. Eén van de nieuwigheden is de
toegenomen dynamiek. Voorheen
hadden de robots vaste rollen, nu
kunnen ze met elkaar communiceren
en indien nodig van functie wisselen.
Dat bleek ook bij de beslissende 

penalty’s op dit EK: de robot die keepte
in de penaltyserie, was ook de robot die
de strafschoppen nam.
RoboCup is een wereldwijde orga-
nisatie die roboticaresearch onder-
steunt. De organisatie houdt 
robotvoetbalwedstrijden, waarbij
teams van zes robots autonoom 
een wedstrijd tegen elkaar spelen. De
EK- en WK-wedstrijden verlopen voor-
namelijk volgens de FIFA-regels./.-

Pierre Leijendeckers krijgt zijn lintje van de burgemeester van Gennep.  Foto: Theo Peeters.

Tech United Europees kampioen Robocup

Monumentencommissie blij
met bouwplannen W-hal
De gemeentelijke monumenten-
commissie is ingenomen met
het voornemen om de W-hal te
herbouwen met behoud van de
oorspronkelijke constructie.

Ben van Veelen van de gemeen-
telijke monumentencommissie
noemt het besluit om de W-hal te
herbouwen een geweldige winst.
“Het is jammer dat er geen monu-
mentenstatus verleend wordt
maar in totaliteit is het een prima
plan. We zijn ontzettend blij dat
aan de randvoorwaarden die wij als
monumentencommissie stellen
in hoge mate voldaan wordt.” Van
Veelen is opgelucht dat het dak be-
houden blijft en het gebouw in
principe blijft bestaan. “Ook al
wordt het deels opengebroken tot
een marktplein”. Dat laatste noemt
hij een prachtige vondst. “Hoe de
gevels eruit gaan zien is nog niet

helemaal duidelijk. De details
moeten nog uitgewerkt worden.
We willen dat de oorspronkelijke
constructie blijft maar ander glas is
geen probleem.”
Die winst van wat nu behouden
blijft, noemt de voorzitter van de
monumentencommissie van
groter belang dan het etiketje mo-
numentenstatus. Hij vindt de
herbouw wel zestig miljoen waard. 
Van Veelen roemt het TU/e
bestuur om haar plannen opnieuw
te bezien. “Dat vergt lef en dat
stellen wij als monumentencom-
missie bijzonder op prijs.” 
Er blijft nu zo veel staan van het
oorspronkelijke gebouw dat er
vanaf 2009, wanneer de W-hal
haar vijftigste verjaardag viert,
gerust een Rijksmonumenten-
status kan worden aangevraagd.
“Ik verwacht het niet, maar het kan
wel”, aldus Van Veelen./.

Promovendus TU/e
publiceert in Nature

Promovendus Tom de Greef van
Scheikundige Technologie staat
vandaag, donderdag 8 mei,
samen met hoogleraar Bert
Meijer met een artikel in Nature.
De twee zijn de auteurs van een
groot artikel van drie pagina’s dat
ingaat op supramoleculaire po-
lymeren. Het Laboratory of
Macromolecular and Organic
Chemistry van Bert Meijer staat
internationaal bekend om zijn
expertise op dit gebied.
Het is bijzonder dat een promo-
vendus van de TU/e een artikel
geplaatst krijgt in het zeer hoog
aangeschreven wetenschapsblad
Nature. Meijer zelf publiceerde al
meerdere keren in het blad. Het
artikel is te vinden via:
www.nature.com
Meer over de publicatie vandaag
op de website van Cursor./.



Column
LLaasstt  WWeeddnneessddaayy  wwaass
KKoonniinnggiinnnneeddaagg,,  aallssoo  kknnoowwnn  aass
QQuueeeennss  DDaayy,,  iinn  NNeetthheerrllaannddss..
NNoott  ttoo  bbee  ccoonnffuusseedd  tthhoouugghh..
UUnnlliikkee  wwhhaatt  tthhee  nnaammee
ssuuggggeessttss,,  tthhiiss  iiss  nnoott  wwhheenn
ggrroowwnn  mmeenn  ppuutt  oonn  ddrreesssseess  aanndd
mmaakkee  tthheemmsseellvveess  llooookk  pprreettttyy..
TThhaatt’’ss  kknnoowwnn  aass  CCaarrnniivvaall..

NNoo,,  tthhiiss  wwaass  tthhee  hhoolliiddaayy  ttoo  ccee--
lleebbrraattee  tthhee  QQuueeeenn''ss  bbiirrtthhddaayy..
AAnndd  tthhee  wwhhoollee  ccoouunnttrryy  cceellee--
bbrraatteess  wwiitthh  oonnee  bbiigg  ssttrreeeett
ppaarrttyy..  YYoouu  ccaann’’tt  mmiissss  iitt  uunnlleessss
yyoouu  wweerree  ddeeaaff  aanndd  ccoolloouurr  bblliinndd..
DDeeaaff,,  bbeeccaauussee  lliitteerraallllyy  eevveerryy
ssppaarree  ccoorrnneerr  iinn  tthhee  cciittyy  cceennttrree
iiss  ttuurrnneedd  iinnttoo  aa  mmaakkeesshhiifftt
ssttaaggee  wwiitthh  aa  DDJJ  ppuummppiinngg  oouutt
tthhee  ppooppuullaarr  DDuuttcchh  cclluubb  mmuussiicc
wwhhiicchh  ggooeess  lliikkee  ''bboooomm,,  bboooomm,,
bboooomm''..    AAnndd  ccoolloouurr  bblliinndd,,
bbeeccaauussee  eevveerryyoonnee  wweeaarrss
OOrraannggee,,  tthhee  nnaattiioonnaall  ccoolloouurr..
SStteepp  iinnttoo  aannyy  cciittyy  cceennttrree  aanndd
aallll  yyoouu  sseeee  iiss  aa  sswwaarrmm  ooff  uunndduu--
llaattiinngg  oorraannggee  ccllootthheess,,  wwiitthh  aa
ffaaiinntt  hhiinntt  tthhaatt  tthheerree  aarree  ppeeooppllee
uunnddeerrnneeaatthh  tthhoossee  ccllootthheess..

UUnnffoorrttuunnaatteellyy,,  II  ddiiddnn''tt  ppoosssseessss
aannyy  oorraannggee  ccllootthhiinngg  aanndd
ddeecciiddeedd  ttoo  ffiillll  tthhiiss  ggaapp  iinn  mmyy
wwaarrddrroobbee  tthhiiss  yyeeaarr..  WWhhiicchh
sshhoouulldd  hhaavvee  bbeeeenn  qquuiittee  eeaassyy,,
ccoonnssiiddeerriinngg  tthhaatt  QQuueeeenn''ss  ddaayy
iiss  aallssoo  tthhee  ddaayy  tthhee  eennttiirree
ccoouunnttrryy  ttuurrnnss  iinnttoo  oonnee  bbiigg  FFlleeaa
mmaarrkkeett..  PPeeooppllee  sseellll  tthheeiirr  oolldd
bbeelloonnggiinnggss  ((rreeaadd::  ttrraasshh  aanndd
jjuunnkk))  iinn  rrooaaddssiiddee  ssttaallllss..  BBuutt
tthhee  oonnllyy  oorraannggee  ccllootthhiinngg  II
ccoouulldd  ffiinndd  wwaass  hhaattss,,  bbrriigghhtt
oorraannggee  wwiiggss  aanndd  lloonngg  ffeeaatthheerrss
tthhaatt  wwoouulldd  mmaakkee  mmee  llooookk  lliikkee
aann  eexxoottiicc  ssttrriippppeerr..  

II  wwaallkkeedd  aarroouunndd  aanndd  ccoonnttiinnuueedd
sseeaarrcchhiinngg..  II  hhaadd  nneeaarrllyy  ggiivveenn
uupp  hhooppee,,  wwhheenn  II  ffiinnaallllyy  ssaaww  aa
mmaann  hhaawwkkiinngg  oorraannggee  sshhiirrttss..  HHee
ooffffeerreedd  ttoo  sseellll  mmee  aa  sshhiirrtt  ffoorr  1100
eeuurrooss..  SSoo,,  II  ddiidd  wwhhaatt  aannyy  ootthheerr
DDuuttcchh  ppeerrssoonn  wwoouulldd  hhaavvee
ddoonnee..  II  ssttaarrtteedd  hhaagggglliinngg  aanndd
mmaaddee  hhiimm  aa  ffaaiirr  ccoouunntteerr--ooffffeerr
ooff  5500  cceennttss..

AAfftteerr  ssoommee  hhaarrdd  nneeggoottiiaattiinngg,,
pprreetteennddiinngg  ttoo  wwaallkk  aawwaayy,,
pplleeaaddiinngg  bbaannkkrruuppttccyy,,
eemmppttyyiinngg  ppoocckkeettss  aanndd  llooookkss  ooff
ppiittyy,,  II  ffiinnaallllyy  ggoott  tthhee  pprriiccee
ddoowwnn  ttoo  44  eeuurrooss  aanndd  7755  cceennttss..
OOhh  yyeeaahh!!  FFoorr  tthhaatt  bbrriieeff
mmoommeenntt,,  II  ffeelltt  ssoo  DDuuttcchh..    AAnndd
nnooww  II  hhaadd  mmyy  oorraannggee  sshhiirrtt  ttoo
llooookk  tthhee  ppaarrtt  aass  wweellll..  

HHuuzzaaiiffaa  DDaass  iiss  aa  ssttuuddeenntt  ooff
CChheemmiiccaall  EEnnggiinneeeerriinngg  aanndd
CChheemmiissttrryy..  EEvveerryy  ootthheerr  wweeeekk  aa
ccoolluummnn  wwrriitttteenn  bbyy  hhiimm  wwiillll  bbee
ppuubblliisshheedd  oonn  tthhee  EEnngglliisshh  ppaaggee..
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Alexey Lyulin, assistant
professor in the group
Polymer Physics of the
Department of Applied
Physics, likes the
Karpendonkse Plas, a
park and water close to
the university campus.

Alexey: "Actually, I like
wild forests and lakes.
Unfortunately, they do not
exist in the Netherlands.

Man is very active in de-
stroying nature, not only
here but everywhere. This
park and lake remind me of
mother nature."
Alexey cycles almost every
day from Son, where he
lives, to the TU/e and
passes this park on the
route. "I like it especially
when there is no wind and
rain, and the weather is
sunny, even when it is a bit

frosty in the morning",
says Alexey Lyulin, "Life is
not bad at all.. or similar
thoughts come up as you
cycle." 
`
Fresh
"I do computer simulation
for a living", says Alexey,
whose research interests
encompass computer si-
mulation studies of po-
lymers. "That means that

when I am not teaching or
meeting with colleagues, I
work in front of my PC."
He advises other col-
leagues at the TU/e "to just
take their bikes and make a
loop around the lake
during lunchtime. You
return fresh and relaxed."
Alexey Lyulin started at the
TU/e eight years ago. "I
visited some places in the
Netherlands before as a
tourist, but I had never
been to Eindhoven. I like
the country in general, the
culture, its great painters
and great scientists."
Eindhoven he thinks is
nothing special. "But it
gains a lot from its geo-
graphical position, being
very close to Germany,
Belgium and even France
is not that far away", he
adds. 

Saint Petersburg
He does like Brabant: "I
like the country life,
probably because I myself
was born in a remote
Russian village somewhere
in between Moscow and
Saint Petersburg, Leningrad
at that time. But he has also
lived in the city. "For almost
20 years I lived in Saint
Petersburg, one of the
most beautiful big cities in
the world. And you cannot
compare Eindhoven to it,
to be honest," says Alexey.

He misses the cultural life
of Saint Petersburg a lot.
"Somehow it is more lively
over there", he explains,
"But still, life in general,
and scientific life in par-
ticular, are difficult in
Russia. Only doing science
in Russia you cannot even
survive, for the salary is
negligible. This is the most
idiotic situation - due to the
very ‘clever’ government,
and very ‘clever’ scientific
policy." Alexey misses his
friends in Saint Petersburg,
but "almost all of them are
now abroad, scattered
around the globe. Life is
going on, and I am lucky
enough to go to Russia at
least once a year."
The most important dif-
ference between the
Netherlands and Russia,
Alexey thinks, is that 
everything is planned in
the Netherlands. "Even the
planning itself is planned,"
he says, "sometimes this is
annoying. Life cannot be
planned. Great discoveries
and great failures normally
occur without any
planning. Russians are
chaotic. This is also an-
noying. There should be a
compromise somewhere
between complete Dutch
order and total Russian
chaos."/.

Learning from paper
Olha Bodarenko inves-
tigates how and why
people still use paper in
their work. “It is easy to
handle or because you
can read well from paper,
but there is more than
that”, the Ukrainian
researcher says.

In the science fiction film
'Minority Report', a ho-
micide detective, played by
Tom Cruise, conducts with
his arms in front of a huge
transparent screen in order
to bring up documents or
to remove them, to zoom in
and compare details. The
present generation of user
interfaces falls hopelessly
short of realizing this
physical handling of do-
cuments. It may well be
one reason why people still
use so much paper beside
their PCs and PDAs. In her
doctoral research within
the User System
Interaction group (USI)
Olha Bodarenko inves-
tigates how and why people
still use paper in their
work. This research
springs from her final as-
signment for OCÉ, which
she conducted for her two-
year postdoctoral training
as a User System Engineer.
Olha: "The question for the
final assignment was: how
can we better support
people in a digital envi-
ronment by deploying the

benefits of the use of
paper?" This question she
investigated and she used
her results to make a
system design. "This
system has been patented
with OCÉ. "Even then it
was clear that we had to dig
into this problem more
deeply to gain more
insight. It is clear that
people use paper, for in-
stance, because it is easy to
handle or because you can
read well from paper, but
there is more than that."

Physical
Olha examined the
physical working envi-
ronment of people in par-
ticular. "This environment,
the desk and the do-
cuments on it give
someone a lot of infor-
mation. By shifting a do-
cument from one stack to
another, you are saying to
yourself: 'Now I have fi-
nished.' Or the hand-
writing of that one post-it
on your desk tells you that
this is about something
you still need to do. You do
not reflect on that. It is
simply how it works." 
One thing that Olha did for
her research was to in-
terview people. "However,
the possibilities of an open
interview are limited", says
Olha. "You only hear what
people want to tell you.
And if you observe people,

you see what they do but
you do not see why they do
it. In the end I came across
the interviewing technique
of Kelly, from 1955, called
'Repertory grid', and I had
people compare three dif-
ferent photos of their
desks. Which photos are
comparable and which one
is different and why? This
exercise yields interesting
information. Thus, people
also concretize their less
conscious ideas about the
organization of their
desks." Olha utilizes the
results of this research to
draw up guidelines for de-
signers of digital do-
cument management
systems. 

Atmosphere
Apart from her research,
Olha is active as
chairwoman of the alumni
association of User System
Interaction, USInet. It is a
good way of maintaining
contacts, explains Olha.
"Every two months we or-
ganize a meeting or a
lecture. We have a very
active and international
group of people", Olha
says. "I really like that in-
ternational atmosphere. I
am originally from the
Ukraine and you hardly
come across any foreigners
there. It was a relief to be
within such an interna-
tional company here, to get

acquainted with different
cultures and to make new
contacts. A drawback is
that it is more difficult to
learn Dutch. People have
no trouble speaking
English to you, even the
Dutch. So you really have to
make an effort on that 

account. In an envi-
ronment in which Dutch is
the only language spoken,
my Dutch will probably
improve a bit. Here at the
TU/e I cannot manage
that."/.

Favorite place: Karpendonkse Plas

Foto: Bart van Overbeeke

Foto: Bart van Overbeeke



Irritaties bij tv-gebruikers 
en hoe ze te voorkomen

Het aantal klachten waarvoor geen directe
oorzaak terug te vinden is in het technisch
functioneren van het product, is sterk toe-
genomen. Mensen snappen niet goed hoe
een product hoort te werken of ze hadden
er andere verwachtingen van. Volgens on-
derzoekster Ilse de Visser wordt het bo-
vendien complexer om consumentenelek-
tronica te maken. “Technische apparaten
bevatten steeds meer software. Waar
vroeger minstens twee jaar aan een televisie
werd gewerkt, moet er nu binnen vier à vijf
maanden een nieuw toestel op de markt
zijn. Daar komt bij dat tv’s en andere elek-
tronica op één plaats worden ontwikkeld en
elders op de wereld gefabriceerd. Het is
heel moeilijk het goede product in een
korte tijd te maken.” De Visser onderzocht
wat de onderliggende factoren die irritatie
kunnen veroorzaken, zodat ontwerpers de
gevolgen van hun beslissingen in kunnen
schatten met de bril van de gebruiker op.
“Als je weet wat karakteristieken van fouten
zijn, kun je je op bepaalde onderdelen con-
centreren. Als mensen een fout toch niet
zien, waarom zou je je dan daarop toe-
leggen. Waarom honderd procent beeld-
kwaliteit als negentig genoeg is?”

Trader project
Het onderzoek van de Visser maakt deel uit
van het Trader project, dat geleid wordt
door het Embedded Systems Institute.
Deelnemers zijn onder meer Philips, NXP
en de universiteiten van Delft en Twente.
Het project moet resulteren in betrouw-
baardere tv’s voor de toekomst. De Visser
concentreerde zich op de karakteristieken
van fouten. Een collega-aio op de TU/e
bekijkt in welke mate de kenmerken van
gebruikers invloed hebben op op irritatie-
gedrag. Alle proefschriften die in dit project

verschijnen, moeten uitmonden in een
werkboek waarmee bedrijven aan de slag
kunnen. 
Aan het begin van haar onderzoek bekeek
De Visser of de terugkoppeling vanuit de
markt voldoende is om de producten aan
het begin van het proces te verbeteren. Dit
bleek niet het geval te zijn. “De informatie
is vooral logistiek van aard. Je weet dan bij-
voorbeeld wel hoeveel onderdelen er zijn
vervangen, maar het is niet gericht op klan-
tenklachten. Bovendien komt de informatie
erg laat; je hebt vaak al drie generaties tele-
visies met dezelfde problematiek.” Ook uit
navraag bij ontwerpers en anderen in de
consumentenelektronica, bleek dat het
haast onmogelijk was te voorspellen welke
fouten irritaties veroorzaken bij gebruikers.

Attributie
Om wel te kunnen duiden wat de onder-
liggende factoren van irritatie zijn, stelde
Ilse acht factoren op. Daarvan vermoedde
ze dat het foutkarakteristieken zijn die van
invloed zijn op de irritatie bij gebruikers.
Eén van die factoren is de frequentie van
de fout, net als de mate waarin de functio-
naliteit wordt aangetast. “Het maakt verschil

uit of je televisie het helemaal niet meer
doet of nog een beetje.” Ook kan het
uitmaken of je televisie net na de aankoop
gebreken vertoont of jaren daarna. Van zes
van de acht factoren heeft De Visser aanne-
melijk weten te maken dat ze van invloed
zijn op de mate van irritatie. Die moeten
nog wel verder worden onderzocht. Twee
factoren heeft ze daadwerkelijk aan-
getoond. Dit is in de eerste plaats ‘het
belang van een functie’. “Bij tv-kijken heb je
de functie ‘het kijken naar een pro-
gramma’. Maar je hebt ook de functie te-
letekst. Negen van de tien mensen zullen
zeggen dat het kijken naar een programma
belangrijker is dan de teletekstfunctie. Je
zou verwachten dat mensen minder geïr-
riteerd zijn als teletekst niet goed werkt. Uit
mijn onderzoek is gebleken dat dit he-
lemaal niet zo hoeft te zijn. Als je als ge-
bruiker een nieuw product koopt, dan baal
je er sowieso van als iets niet functioneert.
Dit kan uiteindelijk uitmonden in een klan-
tenklacht. Producten krijgen steeds meer
functies, soms al in een vroeg stadium.
Mijn resultaten tonen aan dat dit een groot
risico met zich meebrengt.”
De andere factor die ze wist te valideren is

die van attributie. “Daarbij keek ik wat
gebruikers erger vinden; een fout die ze zelf
veroorzaken of die in het ontwerp zit, of
een externe oorzaak. Dit kan bijvoorbeeld
een storing door het weer zijn. Uit mijn ex-
perimenten is gebleken dat gebruikers
externe fouten veel minder irritant vinden
dan interne.” 

Studenten
Om deze twee factoren aan te tonen, liet ze
studenten in een huiskamersetting en later
in het Auditorium naar televisiebeelden
kijken waarin bewust fouten waren
verwerkt. Zo waren beelden vaak van
slechte kwaliteit. De studenten moesten de
mate van irritatie aangeven door te noteren
welke emoties ze voelen en hoe sterk die
zijn. Vervolgens keek de onderzoekster of
de ene fout meer   irritatie opwekt dan de
andere. Ze koos bewust voor studenten als
proefpersonen. “De achtergrond van de ge-
bruiker kan van invloed zijn op de mate van
irritatie. Ik moest een zo homogeen mo-
gelijke groep hebben en ik kwam uit op stu-
denten.” 
Volgens de aio is er nog maar weinig on-
derzoek gedaan naar wat de ontevre-
denheid onder gebruikers veroorzaakt.
“Tevredenheidsonderzoeken zijn er wel
volop gehouden. Maar als je bekijkt waar
mensen tevreden over zijn, weet je nog niet
hoe je irritatie voorkomt. Gebruikers
kunnen heel enthousiast zijn over een
product, maar geïrriteerd zijn over een
bepaald onderdeel.”/.

Consumentenelektronica/Judith van Gaal
Foto/Bart van Overbeeke

Het beeld valt weg, teletekst werkt niet. De ene tv-kijker
ergert zich hier enorm aan, een ander valt het niet eens op.
Ir. Ilse de Visser onderzocht wat de kenmerken van fouten
zijn die gebruikers van consumentenelektronica irriteren.

Ontwerpers kunnen met die kennis rekening houden 
als ze een product ontwikkelen. 

Ze promoveert hierop dinsdag 13 mei aan de TU/e.
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Na haar promotie is Ilse als Universitair
Docent bij Industrial Design (ID) aan de 
universiteit verbonden. Haar promotie heeft
ze gedaan binnen de vakgroep Quality
reliability engineering.
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www.belastingdienst.nl/ict

Werk is niet het eerste waar je aan denkt als je op de bonnefooi 
je vakantiebestemming probeert te bereiken. Behalve als je werkt
voor het Centrum voor ICT van de Belastingdienst. Dan kan
het enthousiasme over je nieuwe werkzaamheden wel eens net 
zo groot blijken te zijn als het enthousiasme over je nieuwe reis.
Zo gek is dat niet, als je bedenkt wat wij allemaal realiseren. 
Binnen één van de meest complexe ICT-omgevingen van 
Nederland verzorgen we de volledige technische infrastructuur 
achter de heffing, controle en inning van belastingen. En zijn we
inmiddels ook verantwoordelijk voor de uitbetaling van 
toeslagen.
Omdat onze toepassingen een publiek van 16 miljoen 
Nederlanders bereiken, is het bijna onvermijdelijk dat er ook wel 
eens iets fout gaat. Juist omdat we ons ervan bewust zijn dat 

zelfs het allerkleinste foutje grote consequenties kan hebben, 
zijn we continu bezig onze dienstverlening te optimaliseren.
Voor onze medewerkers brengt dat inhoudelijk interessante 
werkzaamheden met zich mee. Zo werken we bijvoorbeeld
aan innovatieve Websphere-oplossingen met behulp van open 
source software.
Werken als ICT’er bij de Belastingdienst betekent werken
met ongekende mogelijkheden. In je werk, waar je in een
vooruitstrevende werkomgeving optimaal kunt presteren.
Maar ook voor jezelf, in vrijwel elke gewenste richting op het
gebied van ICT.
Wil je meer weten over een loopbaan als ICT’er bij de 
Belastingdienst?
Kijk dan op www.belastingdienst.nl/ict.

Werk waar je 
trots op bent
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Toumani Diabaté (1965) is één
van ’s werelds beste spelers van
de kora. Als hij al niet de beste
is, want Diabaté speelt onge-
looflijk stijlvol en virtuoos op de
traditionele 21-snarige West-
Afrikaanse harpluit. Zijn
muziek laat zich samenvatten
als een wonderlijke stroom van
tintelende sprookjes- en droom-
melodieën. Het was niet voor
niets dat zijn grote voorbeeld en
mentor, de traditionele woestijn-
bluesgitarist Ali Farka Touré,
hem uitnodigde om op zijn
laatste cd, ‘In the heart of the
moon’, mee te spelen. 
Diabaté speelt solo, maar mu-
siceert ook regelmatig met mu-
zikanten uit andere (muzikale)
werelden. Zo werkte hij samen
met de flamenco groep Ketama.
Hij verkleinde de kloof tussen de
Afrikaanse en Amerikaanse
muziek op het legendarische
album ‘Kulankan’, dat hij met de
Amerikaanse bluesveteraan Taj
Mahal maakte. ‘Malicool’ was
een succesvol project met de
Amerikaanse jazz trombonist
Roswell Rudd. En, last but not
least, nodigde Björk hem uit om

mee te spelen op haar album
‘Volta’. 
Begin van dit jaar verscheen zijn
tweede solo-cd ‘The Mandé
Variations’. Het is een ode aan
het Mandé rijk dat in 1235 werd
zijn gesticht en waar hij
geboren. Het is ook een eer-
bewijs aan Malinese meester-
muzikanten als Ali Farka Touré,
en koraspeler Kaouding
Cissoko. Het album bevat zowel
nummers die op de klassieke
Malinese muziek zijn georiën-
teerd als eigen composities, die
allen even briljant en virtuoos
zijn uitgevoerd. 
Tijdens het concert dat Diabaté
op 13 mei geeft in het
Muziekcentrum Frits Philips,
wordt hij begeleid door een zes-
koppige band, The Symmetric
Orchestra. Dat bestaat uit
Malinese muzikanten en com-
ponisten, van wie de meeste
griots (verhalenvertellers) uit
Mandé zijn. Ze spelen een mix
aan zowel traditionele als
moderne instrumenten, va-
riërend van de Kora en djembe
tot de West Europese gitaar en
keyboard. 

CocoRosie: mooi, inventief en van alle 
muzikale markten thuis

De Amerikaanse zusjes
Sierra Casady en Bianca
Casady zijn CocoRosie.
Ze spelen pas een jaar
of drie samen, sim-
pelweg omdat ze voor
die tijd jaren en dui-
zenden kilometers van
elkaar verwijderd
waren. Een opmerkelijk
duo, ook door de com-
posities, de talloze
vreemde geluidjes en
hun stemgebruik. Maar
het aller-opvallendste
is het plezier dat de
meiden tentoon-
spreiden en het
vermogen om live
minstens even goed te
klinken als op cd. Zoals
op 14 mei te zien is in de
Effenaar, na het voor-
programma van Quinn
Walker. 

De zussen vonden elkaar
drie jaar geleden in Parijs
terug. Sierra ‘Coco’
Casady werd geboren in
Iowa, haar jongere zusje
Bianca ‘Rose’ op Hawaï.
Omdat hun ouders al
vroeg gingen scheiden,
verloren ze elkaar al snel uit het
oog. Sierra belandde uiteindelijk
in Parijs om opera te studeren.
Bianca trok met haar moeder
langs allerlei indianenreser-
vaten; als ze bij haar vader is,
leefde ze in een ‘uitgebrand
chassis’ van een auto. Ze vertrekt
op haar vijftiende naar San
Francisco en gaat later naar New
York waar ze tatoeages ver-
zamelt. Wanneer ze op 
wereldreis in Parijs belandt,
ontmoet ze Sierra. Na hun 

hernieuwde kennismaking 
is CocoRosie geboren. In de
badkuip van Sierra’s apparte-
ment worden de eerste liedjes
gemaakt, die uitmonden in ‘La
maison de mon rêve’. Noem het
freefolkies, freakfolk, new weird
America, droommuziek, je vindt
allerlei muziekstijlen terug, zoals
ook Amerikaanse jaren ’30 blues
en ballades, evenals hiphop,
vervat in titels als ‘Tekno love
song of Terrible Angels of
Lefthand Shoe’.

De songteksten zijn vaak eso-
terisch en dus ondoorgrondelijk.
Wat mogelijk te maken heeft
met de interesse van Sierra voor
mystieke geschriften. ‘Leer de
bliksem te weerstaan, zodat
mijn lichaam zich kan vullen
met elektriciteit’, vertelde ze ooit
in een interview. Wat ze bedoelt,
mag Joost weten. Het doet in
ieder geval geen afbreuk aan de
liedjes. 
Het duo begeleidt zichzelf op
harp, gitaar en piano. Zingen

doen ze beiden. Maar het
opvallendste aan hun
muziek zijn de geluidjes
die ze gebruiken. Allerlei
apparaatjes zijn daarvoor
bruikbaar. Ze ver-
zamelen dan ook zoveel
mogelijk spullen om
muziek mee te maken,
die vaak worden ge-
vonden op vlooien-
markten. Hun voorkeur:
speelgoed waar muziek
uitkomt, het liefst oud,
want ouder speelgoed is
minder voorspelbaar en
specifieker. Maar ei-
genlijk alles dat geluid
maakt komt in aan-
merking, als het past:
een antwoordapparaat,
mechanische speelgoed-
autootjes, belletjes, een
ritmebox, geluid van
plakband. Muziek is ook
en vooral spelen met
geluid. En het wonder-
baarlijke is dat, of ze nu
met tweeën spelen of
met band, het een
prachtig, normaal maar
uniek, harmonieus en
vol geluid geeft. Dat
geldt eveneens voor de

stemmetjes die de dames in
kunnen zetten, of het nu de af-
geknepen (kinder)stemmetjes
zijn of opera persiflages. Wat dat
betreft lijken de zusjes een on-
uitputtelijk repertoire te hebben.
Waaronder gewoon ook mooi en
romantische zang./.
Meer info:
www.youtube.com/
watch?v=HVMOHJXYI8I. 

/Het toilet van
papa
`̀WWaatt  ddooeett  eeeenn  aarrmmee  ssllooeebbeerr  aallss  ddee
ppaauuss  oopp  bbeezzooeekk  kkoommtt??  HHiijj
pprroobbeeeerrtt  eeeenn  cceennttjjee  eexxttrraa  ttee  vveerr--
ddiieenneenn..  DDee  kklleeiinnee  UUrruugguuaayyaaaannssee
ssmmookkkkeellaaaarr  BBeettoo  vviinnddtt  ddaatt  hhiijj  ddéé
ggeenniiaallee  iinnvvaall  hheeeefftt..  ZZiijjnn  ddoorrppssbbee--
wwoonneerrss  mmaakkeenn  bbrrooooddjjeess  eenn
hhaappjjeess  vvoooorr  ddee  dduuiizzeennddeenn  ggee--
lloovviiggeenn  ddiiee  kkoommeenn  kkiijjkkeenn..  BBeettoo
bbeesseefftt  ddaatt  mmeennsseenn  ooookk  eeeenn  ttooiilleett
nnooddiigg  hheebbbbeenn  eenn  wwiill  eeeenn  wwcc--hhookk
eexxppllooiitteerreenn..  MMaaaarr,,  ggeelldd  vvoooorr  eeeenn
wwcc--ppoott  hheeeefftt  hhiijj  nniieett..  TToott  wwooeeddee
vvaann  zziijjnn  vvrroouuww  jjaatt  hhiijj  hheett  ssppaaaarr--
ggeelldd  vvaann  zziijjnn  ddoocchhtteerr,,  wwaatt  nniieett
ggeennooeegg  bblliijjkktt  ttee  zziijjnn..  DDee  ffiillmm  ‘‘EEll
bbaaññoo  ddeell  ppaappaa’’,,  ddaatt  hheett  ttooiilleett  vvaann
ppaappaa,,  mmaaaarr  ooookk  hheett  ttooiilleett  vvaann  ddee
ppaauuss  bbeetteekkeenntt,,  iiss  hheett  rreeggiiee--
ddeebbuuuutt  vvaann  ddee  UUrruugguuaayyaanneenn
EEnnrriiqquuee  FFeerrnnáánnddeezz  eenn  CCééssaarr
CChhaarrlloonnee..  CChhaarrlloonnee  ddeeeedd  ooookk  
hheett  ddyynnaammiisscchhee  ccaammeerraawweerrkk,,
zzooaallss  eeeerrddeerr  iinn  ssuucccceessffiillmmss  aallss
‘‘CCiiddaaddee  ddee  DDeeuuss’’..  ZZwwaarrttee  DDooooss,,  
1133  eenn  1144  mmeeii..  

Mystero Buffo
in het Gaslab
DDaarriioo  FFoo  iiss  eeeenn  kkrriittiisscchh
tthheeaatteerrmmaakkeerr,,  ddiiee  iinntteerrnnaattiioonnaaaall
ddoooorrbbrraakk  mmeett  ddee  vvoooorrsstteelllliinngg
''MMyysstteerroo  BBuuffffoo'',,  ooffwweell  ccoommeeddiiaa
ddeell''AArrttee  iinn  ooppttiimmaa  ffoorrmmaa..  HHooeewweell
ddee  iinn  11992266  ggeebboorreenn  IIttaalliiaaaann  aall  oopp
lleeeeffttiijjdd  iiss,,  sscchhrriijjfftt  hhiijj  nnoogg  sstteeeeddss,,
ooookk  nnaa  zziijjnn  NNoobbeellpprriijjss  vvoooorr  ddee  llii--
tteerraattuuuurr  uuiitt  11999977..  NNuu  iiss  zziijjnn
''MMyysstteerroo  BBuuffffoo''  ooppnniieeuuww  ttoott  lleevveenn
ggeewweekktt,,  ddoooorr  ddee  hheett  jjoonnggee  
ggeezzeellsscchhaapp  VVrriieennddeenn  vvaann  ddee
DDaannssmmuuzziieekk,,  nnaaddaatt  zzee  eeeerrddeerr  
''DDee  ttooeevvaalllliiggee  ddoooodd''  vvaann  FFoo
ssppeeeellddeenn..  ZZee  ttrraannssffoorrmmeerreenn  hheett
kkllaassssiieekkee  FFoo--ssttuukk  aallss  eeeenn  bbiijjbbeell--
vveerrhhaaaall  wwaaaarriinn  eeeenn  wwaaaarrddiinn  ggeeeenn
ttiijjdd  hheeeefftt  vvoooorr  LLaazzaarruuss,,  wwaanntt
eellddeerrss  wwaacchhtteenn  nnaammeelliijjkk  1122  ++  11
aannddeerree  ggaasstteenn..  TTeerrwwiijjll  ddee
VVrriieennddeenn  vvaann  ddee  DDaannssmmuuzziieekk
mmaaaarr  uuiitt  vviieerr  aacctteeuurrss//aaccttrriicceess
bbeessttaaaatt..  TTiijjdd  dduuss  vvoooorr  ppllaakk--
ssnnoorrrreenn  eenn  mmaasskkeerrss..  GGaassllaabb,,  
88  mmeeii,,  2200..3300  uuuurr..  

/Jeroen van
Merwijk 
JJeerrooeenn  vvaann  MMeerrwwiijjkk  ((11995566))  iiss  eeeenn
vvaann  ddee  llaaaattssttee  kkllaassssiieekkee  ccaabbaa--
rreettiieerrss::  eeeenn  mmaann,,  eeeenn  ggiittaaaarr,,  eeeenn
bbooooddsscchhaapp  eenn  eeeenn  ssppiieeggeell,,  vveeeell
hhuummoorr;;  ggeeeenn  lloozzee  ffrraattsseenn  ooff  oonn--
zziinnlliieeddjjeess..  DDee  eeiiggeennzziinnnniiggee  VVaann
MMeerrwwiijjkk  ddooeett  ggeewwoooonn  wwaatt  hhiijj  lleeuukk
eenn  nnooddiigg  vviinnddtt  eenn  wwaaaarr  hhiijj  ggooeedd  
iinn  iiss..  ZZeellffss  DDee  TTeelleeggrraaaaff  ttyyppeeeerrddee
hheemm  mmeett  ‘‘RRaakkee  wwoooorrddggrraappppeenn,,
sscchheerrppee  ppoolliittiieekkee  ccoommmmeennttaarreenn
eenn  ccyynniisscchhee  lliieeffddeesslliieeddjjeess..
""  VVoorriigg  jjaaaarr  oonnttvviinngg  VVaann  MMeerrwwiijjkk
eerr  ddee  AAnnnniiee  MM..GG..  SScchhmmiiddttpprriijjss
vvoooorr,,  vvoooorr  hheett  bbeessttee  tthheeaatteerrlliieedd::
‘‘DDaatt  vviinnddeenn  jjoonnggeennss  lleeuukk’’..  
EEeenn  ssttaaaallttjjee  VVaann  MMeerrwwiijjkk  hhuummoorr
iiss  zziijjnn  iiddeeee  tteeggeenn  ddee  wweerrkk--
lloooosshheeiidd::  ggeewwoooonn  nniieeuuwwee  bbee--
rrooeeppeenn  vveerrzziinnnneenn,,  zzooaallss  ddaaaarr  
zziijjnn  ‘‘vvrroolliijjkk--oovveerr--ssttrraaaatt--llooppeerr’’  
ooff  ‘‘vvaann--aalllleess--oopp--aaaann--kkuunnnneerr''..
PPaarrkktthheeaatteerr,,  99  mmeeii  22000088  oomm
2200::3300  uuuurr’’..  

Virtuoze koraspeler
Toumani Diabaté
in Muziekcentrum
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En hoe is het in Stockholm?

Mijn semester in Stockholm
is alweer bijna ten einde
en ik heb er geen moment
spijt van gehad.
Stockholm is een heel
mooie stad en er wordt
goed voor studenten
gezorgd. Ik studeer hier

op de Kungliga Tekniska
Högskolan, waar ik één
van de meer dan drie-
duizend internationale
studenten ben. De vakken
die ik hier volg zijn goed
georganiseerd, met vaak
iedere week een seminar
met groepsdiscussies, die
door het internationale
publiek vaak erg leuk zijn.
Er zijn vaak maar zo’n
twintig studenten per vak,
dus de sfeer is toch anders
dan in zo’n enorme college-
zaal. 

Natuurlijk ben ik hier ook
niet alleen om te
studeren. Eén van de
dingen die je in Zweden
zeker moet doen, is een
reisje naar Lapland
maken. Zoveel sneeuw
zie je niet op veel plaatsen
(tenminste niet zonder

skisporen) en een hon-
densleetocht is één van de
gaafste dingen die ik ooit
gedaan heb. Een tochtje
naar Helsinki, Riga en/of
Tallinn is hier ook een
must, niet alleen voor een
stadsbezoekje, maar ook
voor een mooi tochtje op
een enorm cruiseschip. 

Het uitgaansleven is hier
wel wat anders dan op
Stratum. Voor een
avondje dansen in een
club moet je je ’s middags
inschrijven op de gas-
tenlijst, om 21.00 uur in
de rij gaan staan (dit is
typisch Zweeds, die
creëren overal rijen, zelfs
als de club, kroeg of het
terras leeg is), tien euro
entree betalen en hopelijk
heb je ingedronken, want
je betaalt ook al gauw

zeven euro voor een pilsje.
Dan kun je wel de hele
avond genieten van dames
in te korte cocktailjurkjes,
te hoge hakken en gepla-
muurde gezichten en
mannen in skinny jeans.
Dit wordt uiteraard op-
gelost door zelf feestjes te
organiseren. 

Natuurlijk houden we er
ook wat Nederlandse tra-
dities in. Op Koninginne-
dag hebben we de am-
bassade bezocht en er
waren ook Nederlandse
feestjes in de stad.
Prachtig om te zien dat
mensen die al zestig jaar
in Zweden wonen he-
lemaal gelukkig zijn met
een schaal bitterballen!
Over een maandje ga ik
nog een laatste keer van
het Zweedse landschap

genieten met een vier-
daagse kanotocht en
daarna is het tijd om
terug te keren naar
Eindhoven. 

Simone Geerts,
Studente Technische
Bedrijfskunde

Studenten van de TU/e gaan
steeds vaker voor hun

studie naar het buitenland.
Voor stage of voor het

verrichten van onderzoek,
omdat het verplicht is of

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

een TU/e-student in het
buitenland meekijken.

Damesteam oud-clubleden Tantalus
winnen internationaal toernooi
“De teams hebben zeker
nog een paar dagen nodig
om bij te komen”, laat
Richard Jordan van de
Eindhovense Studenten
Basketbal Vereniging
Tantalus weten. Daarmee
doelt hij niet alleen op de
energie die in de basketbal-
wedstrijden werd ge-
stoken, maar ook op de
feesten eromheen.
Tantalus hield van 2 tot en
met 4 mei de vijfentwin-
tigste editie van het

International Basketball
Tournament op het
Studentensportcentrum.
Het damesteam ‘Jong
belegen ballen’, dat uit
oud-clubleden van
Tantalus bestaat, won de
finale tegen het Poolse
team VUT BRNO met 41
tegen 30. Bij de heren
kwam de universiteit van
Karlsruhe, Duitsland in de
finale uit tegen de tech-
nische universiteit van
Szczecin uit Polen.

Volgens Jordan was deze
wedstrijd ‘tot de laatste
minuut verschrikkelijk
spannend’. Het team uit
Polen trok uiteindelijk aan
het langste eind door in de
laatste minuut vijf punten
verschil te maken.
Eindstand: 81-86 voor het
team uit Polen. Dit jaar
kwamen er 43 -voorna-
melijk Europese- teams op
het toernooi af, tien meer
dan vorig jaar./.

Russische studenten gooien hoge
ogen op zaalvoetbaltoernooi

Engelsen, Russen, Turken,
Duitsers en nog allerlei
andere nationaliteiten
deelden hun passie voor
voetbal vorige week tijdens
het internationale zaalvoet-
baltoernooi voor studenten.
E.S.Z.V.V. Totelos organi-
seerde de 24e editie van het
toernooi, dat van 30 april tot
2 mei op het Studenten-
sportcentrum en in
Veldhoven (de finale) werd

gehouden. Het evenement
telde zo’n driehonderd deel-
nemers. Vooral de Russen
boekten goede resultaten.
Polytechnic uit het
Russische Tomsk werd de
winnaar van het heren-
toernooi. Zij versloegen
Kosiçe uit Slovenië, de
winnaar van vorig jaar,
tijdens de penalty's. Victoria
uit Nizhny Novgorod,
Rusland, voerde de lijst aan

bij het vrouwentoernooi.
De speler (Igor Tolstov) en
speelster (Olga Litvinova)
van het toernooi kwamen
ook van de Russische teams.
Voor de buitenlandse stu-
denten was het een goede
gelegenheid om ook iets van
de sfeer van Koninginnedag
te proeven. Zie ook De week
van…op pagina 2.
Foto: Bart van Overbeeke

Demos voor lustrumactie 
gekleed in eendenpakken

“Met de hitte op
Koninginnedag viel het
mee, maar zondag was het
toch wel echt warm in die
pakken.” Dit vertelt
Thomas Delissen, voor-
zitter van de Demos
Duckrace commissie.
Studentenvereniging
Demos houdt zaterdag 31
mei een race met plastic
badeendjes ter gele-
genheid van het negende
lustrum. Het is de be-
doeling dat mensen
eendjes voor vijf euro per
stuk ‘adopteren’. Elk
eendje krijgt een uniek

nummer en eind mei gaan
de plastic beestjes bij het Van
Abbemuseum de Dommel
in. De ‘adoptieouders’ van de
tien eendjes die als eerste
over de streep komen bij het
Stratumseind winnen een
prijs. Deelnemers maken
onder meer kans op een flat-
screen tv, een bed en diner-
bonnen. Demos stelde op
Koninginnedag zo’n drie-
honderd badeendjes ter

adoptie. De totale verkoop
komt daarmee op een dikke
vijfhonderd. De opbrengst
gaat naar het goede doel. 
Wil je meedoen, kijk dan op
www.demosduckrace.nl.
Van 13 tot en met 16 mei staat
Demos in de pauze in het
Auditorium. Verder vind je
ze op 9, 17 en 25 mei in de
stad./.
Foto’s: Rien Meulman

Universiteitsteam kampt met
blessures in Batavierenrace
“Naar omstandigheden
ging het vrij goed”,
vertelt Melvin Nolens,
vice-voorzitter van de
Eindhovense Studenten
Sport Federatie over de
Batavierenrace. Het ge-
combineerde team van de
TU/e en Fontys behaalde
zaterdag 26 april de
zesde plaats bij de uni-
versiteitsteams.
Groningen werd eerste.

Met ‘naar omstan-
digheden’ doelt Nolens op
het feit dat ze door
blessures vier wissels
hadden. Mede hierdoor
kwam de Eindhovense
equipe niet in de top-3,
denkt de vice-voorzitter. En

verder hadden de andere
universiteiten ‘toch wel
ontzettend sterke teams’,
aldus Nolens. Wel liep het
Eindhovense team an-
derhalve minuut sneller
dan vorig jaar. 
Het Groningse universi-
teitteam eindigde als
eerste; Wageningen en
Utrecht werden respectie-
velijk tweede en derde. Van
de in totaal 330 teams,
kwamen er 28 uit
Eindhoven. De lopers van
de Eindhovense schaats-
vereniging Isis behaalden
de hoogste plek in de al-
gemene competitie. Zij
kwamen uit op plek 31.
De estafetteloop met
doorgaans zo’n 7.500 deel-

nemers loopt van het
Universitair Sportcentrum
Nijmegen, via Duitsland,
de Achterhoek en de Oude
Markt in Enschede naar de
campus van de
Universiteit Twente. De
totale loopafstand is ruim
185 kilometer en is onder-
verdeeld in 25 etappes.
Ieder team moet uit 25 stu-
denten bestaan, maar er
zijn ook studenten die
meerdere etappes lopen.
De race wordt door en voor
studenten georganiseerd. 
In totaal deden er dertien
universiteitssteden mee
aan de 36ste editie van de
Batavierenrace.”/.



Studentenleven /11
Cursor 8 mei 2008

WWee  hheebbbbeenn  hhiieerr  vvoollggeennss
AAnnkkee  eenn  SSttiijjnn  ttee  mmaakkeenn  mmeett
eeeenn  kkaammeerr  ddiiee  ttee  nneettjjeess  iiss
vvoooorr  eeeenn  vvrroouuww..  DDee  bbiieerr--
fflleessjjeess  vvoooorr  hheett  rraaaamm  ggeevveenn
eeeenn  nnoogg  sstteerrkkeerree  aaaannwwiijjzziinngg;;
ddeezzee  kkaammeerr  wwoorrddtt  bbeewwoooonndd
ddoooorr  eeeenn  mmaann..  OOookk  MMaarrttiinn
vvoollggtt  ddeezzee  aaaannwwiijjzziinngg  eenn
ccoonncclluuddeeeerrtt  ddaatt  hhiieerr  eeeenn  mmaann
wwoooonntt..  DDee  kkaaaarrtt  vvaann  EEuurrooppaa
eenn  ddee  TTuurrkkssee  vvllaagg  vvaalllleenn  eerrgg
oopp..  AAll  ssnneell  oonnttddeekkkkeenn  aall--
lleeddrriiee  ddee  ssttuuddeenntteenn  eeeenn
ssttiicckkeerr  vvaann  AAEEGGEEEE  oopp  ddee
llaappttoopp..  HHiijj  iiss  dduuss  aaccttiieeff  bbiijj
AAEEGGEEEE  eenn  hhiijj  rreeiisstt  vveeeell..  AAnnkkee
eenn  SSttiijjnn  zziieenn  oopp  ddee  cclloossee--uupp
ffoottoo  RRuussssiisscchhee  ppllaaaattjjeess  aaaann
ddee  mmuuuurr  hhaannggeenn  eenn  eerr  lliiggtt
eeeenn  EEnnggeellss--TTuurrkkss  wwoooorr--
ddeennbbooeekk..  ZZee  ddeennkkeenn  ddaatt  eerr
vvoooorr  hheemm  iieettss  ssppeecciiaaaallss  iiss
aaaann  RRuussllaanndd  eenn  TTuurrkkiijjee..  WWaatt
hheemm  nnaaaasstt  rreeiizzeenn  eenn  AAEEGGEEEE
zzooaall  bbeezziigghhoouuddtt,,  iiss  oopp  bbaassiiss

vvaann  ddee  ffoottoo’’ss  llaassttiigg  ttee
zzeeggggeenn..  EErr  iiss  nniieettss  ssppoorrttiieeffss
ttee  oonnttddeekkkkeenn  eenn  MMaarrttiinn
mmeerrkktt  oopp  ddaatt  ddee  bbooeekkeennkkaasstt
ooookk  nniieett  eecchhtt  ggooeedd  ggeevvuulldd  iiss..
SSppoorrtteenn  eenn  lleezzeenn  kkuunnnneenn
wwoorrddeenn  uuiittggeessllootteenn..  DDee  lleeggee
bbiieerrfflleessjjeess  ggeevveenn  eeeenn  iinn--
ddiiccaattiiee  ddaatt  hhiijj  wwaaaarrsscchhiijjnnlliijjkk
wweell  eeeennss  eeeenn  ddee  kkrrooeegg  ttee
vviinnddeenn  iiss..  EEnn  uuiitteerraaaarrdd  wwoorrddtt
eerr  ooookk  nnoogg  ggeessttuuddeeeerrdd..
MMaarrttiinn  ggaaaatt  iinn  eeeerrssttee  iinn--
ssttaannttiiee  vvoooorr  NNaattuuuurrkkuunnddee,,
vvaannwweeggee  ddee  iinnggeelliijjssttee
ppoosstteerrss  aaaann  ddee  wwaanndd  ttuusssseenn
ddee  kkaaaarrtt  vvaann  EEuurrooppaa  eenn  ddee
bbooeekkeennkkaasstt..  DDiiee  lliijjkkeenn  nnaa--
mmeelliijjkk  iieettss  mmeett  rruuiimmtteevvaaaarrtt
ttee  mmaakkeenn  ttee  hheebbbbeenn..  MMaaaarr
wwaannnneeeerr  hhiijj  oopp  ddee  cclloossee--uupp
ffoottoo  ddee  wwiittttee  bbeeeellddjjeess  zziieett
wwaaaarr  ggiiggaabbyyttee,,  kkiilloobbyyttee,,  bbyyttee
eenn  bbiitt  oopp  ssttaaaatt  rraaaakktt  hhiijj  eerr
vvaann  oovveerrttuuiiggtt  ddaatt  ddee  eeiiggeennaaaarr
vvaann  ddee  bbeeeellddjjeess  IInnffoorrmmaattiiccaa

ssttuuddeeeerrtt..  OOookk  SSttiijjnn  eenn  AAnnkkee
ddeennkkeenn  ddaatt  ddee  bbeeeellddjjeess  ddoooorr
eeeenn  iinnffoorrmmaattiiccaa--ssttuuddeenntt  zziijjnn
aaaannggeesscchhaafftt..  EErr  iiss  wweell  oonn--
eenniigghheeiidd  oovveerr  hhooee  llaanngg  hhiijj  aall
IInnffoorrmmaattiiccaa  ssttuuddeeeerrtt..  SSttiijjnn
eenn  AAnnkkee  vviinnddeenn  ddee  kkaammeerr  aall
bbeehhoooorrlliijjkk  iinnggeerriicchhtt..  ZZee
ggookkkkeenn  ddaatt  hhiijj  vviieerrddee--  ooff  vviijjff--
ddeejjaaaarrss  ssttuuddeenntt  iiss..  MMaarrttiinn
vviinnddtt  ddee  kkaammeerr  jjuuiisstt  rreeddeelliijjkk
lleeeegg  eenn  ddeennkktt  ddaatt  hhiijj  eeeerr--
sstteejjaaaarrss  ssttuuddeenntt  iiss..  VVaannwweeggee
ddee  vveerrbbiinnddiinngg  mmeett  RRuussllaanndd
eenn  TTuurrkkiijjee  iiss  eerr  vvoollggeennss  AAnnkkee
eenn  SSttiijjnn  zzeekkeerr  wwooddkkaa  eenn  rraakkii
tteerruugg  ttee  vviinnddeenn  iinn  zziijjnn
kkooeellkkaasstt..  VVeerrddeerr  hheeeefftt  hhiijj
vveeeell  zzooeettiigghheeiidd  iinn  hhuuiiss  eenn
ooookk  wwaatt  ssppeecciiaaaallbbiieerrttjjeess..
MMaarrttiinn  ddeennkktt  eeeerrddeerr  aaaann  eeeenn
ssttaannddaaaarrddppaakkkkeett::  ppiizzzzaa  eenn
bbiieerr..  

FFrraannkk  CCooeenneenn  iiss  ddeerrddeejjaaaarrss
ssttuuddeenntt  EElleekkttrrootteecchhnniieekk  eenn
ppeennnniinnggmmeeeesstteerr  vvaann  hheett
bbeessttuuuurr  vvaann  AAEEGGEEEE..  HHiijj
rreeiisstt  eerrgg  vveeeell  eenn  ooookk  hheett
ppllaannnneenn  vvaann  ddiiee  rreeiizzeenn
nneeeemmtt  vveeeell  vvaann  zziijjnn  ttiijjdd  iinn
bbeessllaagg..  EEeenn  vvaann  ddiiee  rreeiizzeenn
bbrraacchhtt  hheemm  nnaaaarr  RRuussllaanndd,,
vvoooorr  hheemm  eeeenn  iinntteerreessssaannttee
rreeiiss  oommddaatt  hhiijj  ooookk  eerrgg  ggeeïïnn--
tteerreesssseeeerrdd  iiss  iinn  rruuiimm--
tteevvaaaarrtt..  DDee  hheerriinnnneerriinnggeenn
aaaann  ddiiee  rreeiiss  --wwaaaarroonnddeerr  ddee
wwiittttee  mmaattrrooeessjjkkaa’’ss--  zziijjnn  oopp
ddee  cclloossee--uupp  ffoottoo  ttee  zziieenn..
VVeerrddeerr  iiss  hhiijj  ooookk  aaccttiieeff  bbiijj
TThhoorr,,  wwaaaarr  hhiijj  ddee  jjaaaarrbbooeekk--
ccoommmmiissssiiee  bbeemmaanntt,,  eenn  bbiijj
SSttiicchhttiinngg  TTeecchhnniieekk--
pprroommoottiiee..  ZZiijjnn  kkooeellkkaasstt  iiss
ggeevvuulldd  mmeett  vveeeell  ssppeecciiaaaall--
bbiieerr..  

Het sleutelgat

RReeggeenn,,  hhoonnddeennppooeepp,,
ffiilleess,,  tteennttaammeennss,,  ddee  vveerr--
zzaammeellaaccttiieess  vvaann  ddee  AAllbbeerrtt
HHeeiijjnn,,  jjee  bbuuuurrmmaann,,
jjuummppssttyyllee..  IIeeddeerreeeenn  hhaaaatt
wweell  iieettss..  DDaatt  iiss  mmiijjnn
bbooooddsscchhaapp  vvoooorr  55  mmeeii..
GGeeeenn  mmooooiiee  wwoooorrddeenn,,
mmaaaarr  wweell  rreessppeeccttvvooll  eenn
ssoolliiddaaiirr..  AAffggeellooppeenn
mmaaaannddaagg  zziijjnn  eerr  wweeeerr  eeeenn
hhoooopp  mmooooiiee  wwoooorrddeenn  uuiitt--
ggeesspprrookkeenn..  IInnssppiirreerreennddee
wwoooorrddeenn,,  oonnttrrooeerreennddee
wwoooorrddeenn,,  mmaaaarr  ooookk  nnaaïïeeff..
WWaannnneeeerr  jjee  nnaammeelliijjkk
rreessppeecctt  eenn  ssoolliiddaarriitteeiitt
pprreeddiikktt,,  mmooeett  jjee  ooookk  ssoo--
lliiddaaiirr  zziijjnn  mmeett  eenn  rreessppeecctt
ttoonneenn  vvoooorr  ddee  hhuufftteerr,,  ddee
ggeewweellddpplleeggeerr,,  ddee  rraacciisstt
eenn  ddee  ggrrooffggeebbeekkttee  ttiieenneerr..
LLeeggee  wwoooorrddeenn..  CClliicchhééss..
““RReessppeecctt  eenn  ssoolliiddaarriitteeiitt””,,
zzee  kkuunnnneenn  wwaatt  mmiijj  bbeettrreefftt
wwoorrddeenn  ttooeeggeevvooeeggdd  aaaann
hheett  rriijjttjjee  ““nnoorrmmeenn  eenn
wwaaaarrddeenn””..  ZZee  hheebbbbeenn  hhuunn
bbeetteekkeenniiss  aallllaanngg
vveerrlloorreenn..  EErrggeennss  iinn  ddee  oomm--
ggeevviinngg  vvaann  DDeenn  HHaaaagg  zziitt
nnuu  vvaasstt  eeeenn  hheeeell  lleeggiiooeenn
aammbbtteennaarreenn  iinn  eeeenn  wwoooorr--
ddeennbbooeekk  ttee  bbllaaddeerreenn  oomm
ttwweeee  nniieeuuwwee  wwoooorrddeenn  ttee
vviinnddeenn  oomm  hheett  pprroobblleeeemm
aaaann  ttee  ppaakkkkeenn..  NNuu  zzaall  iikk
ddee  llaaaattssttee  zziijjnn  oomm  ttee
zzeeggggeenn  ddaatt  wwoooorrddeenn  ggeeeenn
iimmppaacctt  kkuunnnneenn  hheebbbbeenn,,
mmaaaarr  eerr  zziijjnn  ddiinnggeenn  ddiiee  jjee
mmeett  wwoooorrddeenn  nnooooiitt  zzaall
kkuunnnneenn  bbeerreeiikkeenn..  HHaaaatt
kkuunn  jjee  nniieett  vveerrddrriijjvveenn  mmeett
wwoooorrddeenn..  HHaaaatt  kkuunn  jjee  nniieett
vveerrddrriijjvveenn  mmeett  ““rreessppeecctt
eenn  ssoolliiddaarriitteeiitt””..  HHaaaatt  kkuunn
jjee  nniieett  vveerrddrriijjvveenn..  HHaaaatt  iiss
eeeenn  eemmoottiiee  eenn  wwiijj  mmeennsseenn
oonnddeerrggaaaann  eemmoottiieess..
HHaatteenn  iiss  mmeennsseelliijjkk..
IIeeddeerreeeenn  hhaaaatt  wweell  iieettss..  EEnn
aallss  ddiiee  hhaaaatt  mmaaaarr  sstteerrkk
ggeennooeegg  iiss,,  ddaann  wwoorrddtt  hheett
eeeenn  ddrriijjffvveeeerr..  EEeenn  ddrriijjffvveeeerr
oomm  ddee  bbooeell  kkoorrtt  eenn  kklleeiinn
ttee  ssllaaaann,,  oomm  eeeenn  aannddeerr  ddee
hhuuiidd  vvooll  ttee  sscchheellddeenn,,  oomm
ddee  ppoolliittiieekk  iinn  ttee  ggaaaann  eenn
ttee  vveecchhtteenn  vvoooorr  jjee
iiddeeaalleenn,,  oomm  eeeenn  pprraacchhttiigg
lliieedd  ttee  sscchhrriijjvveenn,,  ooff  oomm
bbookksskkaammppiiooeenn  ttee
wwoorrddeenn..  ““RReessppeecctt  eenn  ssoollii--
ddaarriitteeiitt””  bbeetteekkeenntt
pprroobbeerreenn  ttee  bbeeggrriijjppeenn
wwaaaarroomm  ddee  ggeewweellddpplleeggeerr
zziijjnn  eenneerrggiiee  ggeebbrruuiikktt  oomm
ttee  vveerrnniieelleenn  iinn  ppllaaaattss  vvaann
oopp  ttee  bboouuwweenn..  ““RReessppeecctt
eenn  ssoolliiddaarriitteeiitt””  bbeetteekkeenntt
nniieett  aalllleeeenn  hheett  ggeevveenn  vvaann
ttooeesspprraakkeenn  eenn  ffeessttiivvaallss
vvoooorr  ddeeggeenneenn  ddiiee  ddaatt  eeii--
ggeennlliijjkk  nniieett  eecchhtt  nnooddiigg
hheebbbbeenn,,  mmaaaarr  ssoommss  ooookk
hheett  aaaannrreeiikkeenn  vvaann  eeeenn
bbookkssbbaall  vvoooorr  ddeeggeennee  ddiiee
ddaatt  wweell  kkaann  ggeebbrruuiikkeenn..
TToocchh  jjaammmmeerr  ddaatt  ““ggeeeenn
wwoooorrddeenn,,  mmaaaarr  ddaaddeenn””
ooookk  aall  vveerrsslleetteenn  iiss..  

Tekst: Monique Hendriks
Foto’s: Bart van Overbeeke

Wie woont er in deze kamer? Deze vraag stelt Cursor wekelijks
aan een aantal willekeurige studenten op de campus.
Deze week een analyse van Anke Zuiker (vierdejaars student
Bouwkunde) en Stijn Verkuilen (vijfdejaars student Technische
Bedrijfskunde) en van Martin Buysse (vijfdejaars student
Elektrotechniek). Zij bekeken twee foto’s van deze
Eindhovense studentenkamer en gaven commentaar.

Intermate aan kop in Battle of Concepts
Studievereniging Intermate
staat bovenaan in de rang-
lijst van de Nederlandse
Battle of Concepts. Dit mede
dankzij het winnende
concept van TIW-student
Tommy van der Vorst, in
een van de ‘battles’.
Intermate voert de lijst niet
alleen aan, het is ook de
meest actieve studiever-
eniging in Battle of
Concepts.
Battle of Concepts bestaat
uit een reeks prijsvragen.
In elke prijsvraag roept een

overheidsorganisatie of
bedrijf op om innovatieve
ideeën en creatieve oplos-
singen te leveren voor al-
lerlei soorten problemen.
Elke ‘battle’ heeft zijn
eigen prijzengeld en
winnaars. De wedstrijd is
bedoeld voor studenten en
pas-afgestudeerden tot
dertig jaar.
Tommy van der Vorst won
de prijsvraag van TNO -
hoofdprijs 1500 euro - ge-
titeld ‘Innoveer het vinden
en beleven van enter-

tainment in de digitale
wereld’. Doel: een concept
bedenken dat vindbaar-
heid, beschikbaarheid en
beleving van de enorme
hoeveelheid entertainment
op internet verbetert. 
Door de winst van Van der
Vorst komt Intermate op
de bovenste plaats in het
klassement van de studie-
verenigingen. De rang-
schikking vindt plaats
analoog aan een medaille-
klassement. Intermate
dankt de eerste plaats aan

de winst van Van der Vorst
en twee eerdere tweede
plaatsen. De studiever-
eniging was al goed voor
72 ingestuurde concepten,
en is daarmee veruit de
actiefste studievereniging
in de prijsvragenserie. De
nummer twee qua acti-
viteit, het Twentse Astatine,
stuurde 34 concepten in./.
www.battleofconcepts.nl

Huisfeest Camelot Excalibur
Afgelopen Koninginne-
nacht was het dispuuthuis
van Heerendispuut
Camelot Excalibur zoals
elk jaar weer toneel van een
groots themafeest. Deze
keer was het thema
‘Guantanamo Bay’, en
liepen de bewoners en
gasten rond in de bekende
oranje overalls, of waren op
andere manieren verkleed
als moslimterrorist.
Volgens aankomend dis-
puutlid Douwe Bijlard
hoeven we geen politiek
engagement achter het
thema te zoeken: “We
vonden het gewoon een
leuk idee, en het is weer
heel gezellig geworden.”/.

Kelnersrace op
castingavond in
Sofitel
Mise-en-Place organiseert
op 14 mei een casting-
avond in Sofitel aan de
Vestdijk in Eindhoven.
“Het doel is studenten te
laten proeven wat werken
in de horeca inhoudt en
vooral wat echte gast-
vrijheid betekent”, zegt
projectmanager André
Kok van het horecaproject-
bureau. “Wij kunnen nog
veel mensen gebruiken en
hopen dat zestig studenten
gaan meedoen aan de
workshops.” Die work-
shops bestaan uit zeven
activiteiten van twintig
minuten. Naast cocktail
shaken, oestersteken en
het perfecte biertje tappen,
kun je meedoen aan de
kelnerrace. Met een
plateau waarop glazen
water staan, voltooi je zo
snel mogelijk een
parcours tussen de tafels
door. Een andere opdracht
heeft betrekking op
teamgeest. Werken in de
horeca doe je nooit alleen
en daarom is een groeps-
opdracht ‘hints’ onderdeel
van de casting. 
Mise-en-place heeft nu
negentig ‘jobpers’, daar
kunnen er nog heel veel
bij als het aan Kok ligt.
“We hopen vooral eerste-
jaars te bereiken omdat
die nog op zoek zijn naar
bijbanen, maar oudere-
jaars zijn ook welkom.”
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Effe zeuren

/Fred Steutel
“Wij groeien vast in tal en last: Ons
Tweede Vaders klagen”, staat boven de
poort van het Burgerweeshuis in
Amsterdam. De ‘wij’ uit het versje zijn
weeskinderen, maar het is in onze tijd
van toepassing op hoogleraren. Wie hun
‘tweede vaders’ zijn weet ik niet.
Hoeveel hoogleraren kan een land ver-
dragen? Hun aantal neemt exponentieel
toe - verdubbeling in een vaste tijd. Als
het zo doorgaat, zullen hier in 2087
meer hoogleraren zijn dan runderen.
Blijkens een bericht in Elsevier van 14
april 2008 waren er toen in Nederland
5481 hoogleraren; inmiddels zijn er al

weer 19 bijgekomen. Omdat hier on-
geveer 500 vrouwelijke hoogleraren
zijn, telt Nederland nu 5000 mannelijke
hoogleraren, gewone, bijzondere,
betaalde en onbetaalde, slimme en,
mogelijk, niet zo slimme.
Vijfduizend (5000) lijkt erg veel, mis-
schien wel tè veel: hebben we in
Nederland wel 5000 echte bollebozen?
Een sommetje leert het volgende:
Nederland heeft zestien miljoen in-
woners, onder wie acht miljoen
mannen. Hiervan zijn er 2,5 miljoen
tussen de 35 en 60 jaar. Vijfduizend
(5000) is 0,2 procent van 2,5 miljoen.
Als we de slimste 0,2 procent van die
2,5 miljoen mannen zouden mogen uit-
kiezen, wat voor IQ zouden die mannen

dan hebben? Het IQ van volwassenen is
bij benadering normaal verdeeld met
gemiddelde 100 en standaarddeviatie
(‘spreiding’) ongeveer 15. Bij optimale
keuze zouden we alle mannen met een
IQ boven de 143 ‘in huis’ hebben. Maar,
ik denk niet dat het zo werkt: lang niet
alle mannen met een dergelijk IQ
komen in de academische wereld
terecht; niemand weet hoeveel wèl.
Bovendien worden aanzienlijke aan-
tallen hoogleraren niet om hun ge-
leerdheid, maar om politieke, financiële
of andere oneigenlijke redenen tot dit
ambt verheven; denk aan de Lubbersen,
de Balkenendes en de Van Vollenhovens.
Bovendien zijn veel van deze 
‘feestperfessers’ benoemd op terreinen

die weinig met wetenschap uitstaande
hebben: globalisatie,  christelijk-sociaal
denken of vliegveldbranden, en er zijn
nog veel gekkere ‘wetenschaps-
gebieden’. Het is een misverstand te
denken dat elk onderwerp waarover na-
gedacht zou kunnen worden, een hoog-
leraar zou behoeven.
Bij de vrouwen is het allemaal veel beter,
weinig hooggeleerde prinsessen of oud-
politici, en als we de 500 slimste vrouwen
tussen de dertig en vijfenveertig zouden
mogen selecteren, hebben ze allemaal
een IQ boven de 153. We moeten het old
boys network maar vervangen door een
young girls network.

WWiiee:: Dick van den Goor / 19 / eerstejaars
Natuurkunde

WWaannnneeeerr:: sinds eind vorig jaar
WWaatt:: zelfgemaakte foto
WWaaaarroomm:: “Dit is de deur van onze ‘kiët’ Baggestal!
Een ‘kiët’ is een ‘keet’, en een keet is a: een vrien-
dengroep en b: een caravan of bouwsel waar je met
een groep vrienden samenkomt om te zitten. Ik woon
nu in Eindhoven maar kom oorspronkelijk uit
Maasbree in Noord Limburg. Wij heten ‘baggestal’
omdat we in een oude varkensstal zitten (en nog meer
dialectles: un kierke is een biggetje). We hebben de
naam in bierdopjes erop gezet, de meesten Hertog
Jan, want dat is gewoon goed bier. 
We hebben ook een concurrerende keet, de
Kaojehoek (koude hoek) waarmee we tijdens carnaval
concurreren met het bouwen van de mooiste carnavals-
wagen. In Maasbree heb je de Ossefeesten en een
week daarna organiseren
keten een grote fuif waar
wel duizend man komen.
Maar die lui krijgen nu al-
lemaal kinderen en zo en
stoppen er mee en samen
met de Kaojehoek gaan wij
dat dus nu organiseren.”

Jouw desktop hier? Mail
dan naar cursor@tue.nl


