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Rector ‘dreigt’ met bindend studieadvies
Bij de opening van het
Academisch Jaar, maandag 3
september, bekende rector
Hans van Duijn zich een warm
voorstander van kleinschalig
onderwijs, een lerende 
gemeenschap en onderwijs op
maat. De onlangs geformu-
leerde onderwijsvisie wordt de
komende jaren een strikte
leidraad voor docenten en stu-
denten. Tussen de regels door
was echter ook te beluisteren
dat invoering van het bindend
studieadvies aan de TU/e niet
ondenkbaar is.

Van Duijn deelde zijn toe-
hoorders in verdekte termen mee
dat de TU/e in de nabije toekomst
wel eens kan overgaan tot in-
voering van het bindend studie-
advies. Dit, als het dringend 
negatieve advies om te stoppen
dat eerstejaars studenten nu

krijgen bij ondermaats preste-
ren, niet afdoende mocht zijn.
Want op dat punt was de rector
duidelijk: de TU/e gaat voor kwa-
liteit en excellentie en eist van
zowel studenten als docenten 
optimale inzet en betrokkenheid.
In wezen verschilde de toespraak
van Van Duijn niet veel van die
van vorig jaar. Hij wees er ditmaal
wel nadrukkelijk op dat het 
bachelordiploma aan de TU/e
gezien wordt als een tussen-
station. De bacheloropleidingen,
die hij karakteriseerde als betrek-
kelijk smal, dienen als funda-
ment voor een vervolg masterop-
leiding. Daarbij maakt het niet
uit of je die kiest binnen of buiten
je eigen opleiding, of binnen de
TU/e of aan een andere univer-
siteit, aldus Van Duijn. Al
bekende hij later in zijn speech
dat de TU/e natuurlijk graag ziet
dat haar bachelorstudenten in

Eindhoven blijven studeren.
Evenals aan andere universi-
teiten zijn collega’s deden, wees
de rector erop dat de concurrentie
tegenwoordig ook buiten de
landsgrenzen te vinden is.
Wetenschappelijk talent is
volgens Van Duijn steeds moei-
lijker te vinden en daarom
knoopt de TU/e hechte banden
aan met universiteiten in het bui-
tenland. Hij noemde met name
Turkije, China, India, Mexico en
Roemenië.

Als gastspreker was Mark Rutte,
de fractievoorzitter van de VVD,
uitgenodigd. Ook Rutte vond
stoppen na de bachelor geen
optie. Dat leidt volgens hem tot
wetenschappelijke verschraling.
Ook verklaarde hij geen tegen-
stander te zijn van een stevige
studiedruk. Bij de bèta-opleidin-
gen zit dat volgens de oud-staats-

secretaris van Onderwijs wel
goed, “de middelmaat tref je aan
bij alfa- en gamma-opleidingen”.
Bijzonder was ook de vermelding
door Rutte van de recente be-
moeienis van het Leidse College
van Bestuur met het universi-
teitsblad Mare. “Het is een
slechte zaak om je kritische uni-
versiteitblad om te willen vormen
tot een toeter van het bestuur”,
aldus Rutte.
Schrijver en theatermaker Bart
Chabot was dit jaar ingehuurd
voor een optreden, waarbij hem
door ‘bovenmeester’ Van Duijn
werd opgedragen het enigszins
netjes te houden./.
Voor meer informatie over de TU/e-fiets
voor studenten en over de onderwijs-
prijzen en de student van het jaar zie de
pagina’s 3 en 13.

Aan tafel
met het CvB
Wie eens wil praten met de 
bestuurders van de universiteit
kan op donderdagmorgen 20
september terecht in de
University Club, van 9.00 tot
10.00 uur. Studentenfractie
Groep-één houdt daar een ont-
bijtsessie met het College van
Bestuur. Behalve vijf man van
de partij zelf kunnen nog
twintig andere studenten aan-
schuiven voor een gesprek met
het hoogste echelon van de TU/e
en een gratis ontbijt.
Aanmelden: groep.een@tue.nl.

Nieuw hoofd 
voor CEC
Het College van Bestuur heeft
per 1 oktober drs. Brigitte
Rijshouwer aangesteld als hoofd
van het Communicatie
Expertise Centrum (CEC).
Binnen deze nieuwe dienst, die
het oude Communicatie Service
Centrum (CSC) gaat vervangen,
worden communicatiebeleid en
de uitvoering daarvan weer 
samengebracht. Zeven jaar
geleden werden deze twee taken
na een reorganisatie gescheiden
van elkaar. 
Rijshouwer was de afgelopen
vijf jaar werkzaam voor het
Catharina Ziekenhuis in
Eindhoven in de functie van
hoofd communicatie en woord-
voerster. Daarvoor vervulde zij
dezelfde functie bij de regio-
politie Brabant-Noord.
Rijshouwer verwacht enkele
maanden nodig te hebben om
de eerste contouren te bepalen
waarlangs de communicatie
moet gaan lopen. Een detail-
plan, waarvoor ze nauw wil 
samenwerken met de facul-
teiten en diensten, komt later.
Drs. Fred Gaasendam, het
vroegere hoofd van het CSC,
wordt binnen de nieuwe dienst
verantwoordelijk voor de af-
deling Redactie & Producties. 

TU/e-brede 
oefening BHV
Ook dit jaar vindt een TU/e-
brede oefening plaats met vrij-
willige bedrijfshulpverleners. De
oefening staat gepland voor
donderdag 13 september.
Hiervoor heeft de afdeling DIZ-
BHV alle vrijwillige BHV’ers op
het TU/e-terrein -zo’n drie-
honderd- een uitnodiging 
gestuurd. Daarvan hebben zich
er circa honderd opgegeven voor
de middag, die bestaat uit vier
inzetoefeningen, één sport- en
speloefening en een eerste hulp-
stand. De zes te vormen teams
worden bij elke oefening beoor-
deeld door een jury. Ook dit jaar
zijn toeschouwers welkom. 
Via het padssysteem worden op
13 september vanaf 12.30 uur de
verschillende locaties aange-
geven.

Foto’s: Bart van Overbeeke
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De week van/Erik
Erik te Nijenhuis is ict-coördinator bij 
de faculteit Bouwkunde. Hij was het
afgelopen halfjaar coördinator 3TU

Security Awareness voor de TU/e bij 
de Dienst ICT.

MMaaaannddaagg:: De week begint onderweg naar
de TU/e al goed met een ziekmelding per
sms van een medewerker van mijn
bureau. Dat wordt de komende week
geheid improviseren. De middagpauze
schiet er dan ook prompt bij in.

DDiinnssddaagg:: Na in Vertigo wat doorgenomen
te hebben snel naar een vergadering van
de 'Office2007'-werkgroep. Vervolgens
terug naar Bouwkunde waar het bureau-
hoofdenoverleg wacht. Na de middag-
pauze praat ik een collega bij over de voor-
vallen van de afgelopen maand en de
komende gebeurtenissen. Aan het eind
van de dag de jaarlijkse Dienst ICT-
barbecue bij het PVOC. Hoewel het weer
het enigszins laat afweten, is men in

groten getale aanwezig en is het erg 
gezellig. Aansluitend in galop naar de 
muziekschool waar ik de eerste keer speel
op m’n nieuwe baglama (Turkse luit).

WWooeennssddaagg:: Stipt 9.02 uur vertrek ik per
trein met twee collega’s richting Utrecht
voor een 3TU 'it-security'-overleg. Vandaag
staat als voornaamste agendapunt  het
plan van aanpak voor de 'security aware-
ness'-campagnes bij de drie TU’s op het
programma. Tijdens de lunch nog snel wat
afgestemd voor een bijeenkomst in Delft
in het kader van de komende campagnes.
Spoorslags terug naar Eindhoven om
verdere zaken binnen de faculteit af te
handelen.

DDoonnddeerrddaagg:: Het jaarlijkse notebook event!
Elk jaar leuk om hieraan mee te werken.
Goed om te zien dat routine tot optimali-
sering en niet tot routineus geraffel heeft
geleid. Voor mij is het tevens de start van
de awareness campagne. De eerstejaars

vormen de eerste te
bereiken
doelgroep. Op
de notebooks
zijn aan-
gepaste wall-
papers, er
worden flyers
uitgereikt en
clips met security
als thema worden in
de aula vertoond. Tussendoor wacht nog
een interview met Cursor over awareness.

VVrriijjddaagg:: Buiten een regulier overleg met
Marius een dag vrij van vergaderingen. 
Zo ‘n dag waarin je rustig dingen kunt 
afhandelen, voor de volgende week een
planning maakt en bestellingen in gang
zet. Eind van de dag alle mail afgehandeld,
weer overzicht op het bureaublad: laat het
weekend maar beginnen!

Hij heeft ‘bedieningsknoppen
met symbolen, tweetraps ruiten-
wissers, verstelbare zonneklep-
pen, een veiligheidsbinnen-
spiegel en twee buitenspiegels’.
Over luxe gesproken! ‘De
Volkswagen 181’, vervolgt een
glossy folder uit de jaren zeven-
tig, ‘is niet alleen de oplossing
voor vele problemen, hij is ook
een bron van vreugde.’
Dat laatste zal Bouwkunde-
student Bart Lemmens ongetwij-
feld beamen. Sinds dit voorjaar
is hij namelijk de trotse eigenaar

van een beige exemplaar met
lichtgrijze bekleding. Gebouwd
in Mexico in 1976. “Had je me
een jaar geleden gevraagd of ik
ooit zo'n auto zou kunnen
kopen, dan had me dat erg 
onwaarschijnlijk geleken. Ik heb
enorm veel geluk gehad”, zegt
Lemmens glunderend. Terwijl
hij met studievereniging
Support voor Construction
Technology en Building
Technology een reis door China
maakte, ontdekte zijn vader de
advertentie op internet. “Mijn
vader wist dat ik heel graag zo'n
auto wilde hebben en was op de
hoogte van mijn budget.” Toen
hij terugkeerde uit Azië stond de
auto op hem te wachten. 
Sindsdien brengt de Bouw-
kundestudent een belangrijk
deel van zijn vrije tijd door met
het behandelen van de carros-
serie, de lak en de rubbers en
met het onderhouden van de
mechaniek. Vraag hem naar zijn
auto, en je komt voorlopig niet
van hem af. “Het is een heel

simpel, maar doeltreffend
ontwerp. De bekleding is nog
origineel en de kleurencom-
binatie zie je niet veel. Vaak zit
er onder de spatborden veel
roest aan de carrosserie, maar
deze carrosserie bleek nog in 
behoorlijk goede staat. Dat is
waarschijnlijk te danken aan de
automonteur die de wagen zo'n
dertig jaar in bezit had. 
’s Winters reed hij er niet in.”
“Rijden is een heel aparte er-
varing”, zegt Lemmens met een
lach. “Elke rotonde is een uit-
daging. De auto heeft geen
stuurbekrachtiging en heel
brede banden, dus hij rijdt erg
zwaar vergeleken met de wagens
van nu. En als ik voor een
stoplicht sta, vragen mensen
soms wat voor auto ik heb.”
Toegegeven, de VW 181 koop je
niet om hard mee over de
snelweg te jakkeren: hij rijdt
maximaal honderdtien kilo-
meter per uur. Ook voor dage-
lijkse ritjes naar het werk is hij
niet erg geschikt. De auto van

Lemmens staat meestal in de
garage van zijn ouders in
Limburg. “De ruitjes zijn van
een soort plastic”, zegt
Lemmens. “Je hoeft er maar het
mes in te zetten en je bent
binnen. In de bouwperiode was
veiligheid nog geen issue, maar
ik zou hem nu niet snel mee-
brengen naar de TU/e.” 
Het gaat, kortom, niet om het
praktische nut van de auto, maar
om het gesleutel aan het ding,
het rijden en het gevoel een
unieke wagen te hebben. Dat
zijn vader hem daar een handje
bij hielp, is niet zo vreemd. In de
garage van de familie Lemmens
stond, zolang als Bart zich kan
herinneren, altijd wel een oude
wagen waaraan werd gesleuteld.
“Het is mijn vaders passie. Hij
heeft zelf de militaire uitvoering
van mijn Volkswagen.” De twee
Volkswagens staan bumper aan
bumper in de Limburgse garage.
Met mooi weer maakt de hele
familie Lemmens een ritje in de
cabrio's: zijn vader en moeder in

de ene wagen en Bart en zijn
broer in de andere.
De enige auto die het bloed van
Bart Lemmens nog sneller doet
stromen dan de VW 181 al doet,
is de VW 166: de zogenoemde
Schwimmwagen. Het is een 
amfibievoertuig dat zowel kan
rijden als varen. Zijn enthou-
siasme hierover is zo groot, dat
hij er al op zijn veertiende een
website over maakte die inmid-
dels door liefhebbers over de
hele wereld wordt bezocht
(www.vw166.com ). Helaas is
deze Volkswagen nog te duur
om aan te schaffen.
Voorlopig moet de student het
dus stellen met zijn steppen-
beige bakbeest. Wat hem 
overigens zeker niet ontevreden
stemt. “Wat me aanspreekt, is
dat hij zo origineel is, zo puur.
Het is een echte oldtimer, een
verzamelobject. Als je een
nieuwe auto koopt, daalt die
enorm in waarde. Deze wordt
misschien juist wel meer
waard.” /.

Enith Vlooswijk
Foto: Bart van Overbeeke
Een wagen die maximaal

honderdtien kilometer per uur
rijdt en klinkt als een

ploegende tractor: welke 
autoliefhebber wil dáár nou in

rijden? Bouwkundestudent
Bart Lemmens doet niets

liever. Zijn Volkswagen 181 is
dan ook een echte 'oldtimer'.

“Erin rijden, is een heel aparte
ervaring.”

“Elke rotonde is een uitdaging”

Bart Lemmens
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Ach en Wee

TU/e-fiets voor uitwonende eerstejaars
Het plan voor een TU/e-fiets
voor studenten, in april dit jaar
door BMT-studente en univer-
siteitsraadslid Karen-Ann
Voorbraak gelanceerd, is nu al
realiteit. Eerstejaars studenten
die in Eindhoven komen
wonen, kunnen voor 140 euro
een Batavus met TU/e-logo
kopen die een winkelwaarde
heeft van een kleine 600 euro.
Voorbraak kreeg afgelopen
maandag de eerste TU/e-fiets
uitgereikt bij de opening van
het academisch jaar.

Alle eerstejaars studenten die in
Eindhoven wonen, krijgen deze
maand een brief van de univer-
siteit met nadere informatie over
de fiets en de aanmelding. Er is
gekozen voor een eenvoudig,
solide en goed tegen diefstal 
beschermd type fiets, dat een stu-
dententijd goed moet kunnen
doorstaan. Zo heeft de fiets bij-
voorbeeld geen knijpremmen of
versnellingen, maar wel een 
degelijk slot.
Universiteitssecretaris ir. Harry
Roumen hoopt dat in oktober of
november de eerste serie fietsen
geleverd kan worden. Vanaf
volgend jaar gaat het aanmel-
dingsformulier voor de fiets ove-
rigens gewoon mee met de 
inschrijvingspapieren.
De TU/e en de gemeente

Eindhoven zijn de sponsors van
de fiets. Zij leggen elk 140 euro
bij per fiets, tot een maximum
van voorlopig 50.000 euro
beiden. Dat is goed voor dik 350
fietsen. Mochten er meer eerste-
jaars studenten zijn die de TU/e-
fiets willen aanschaffen, dan
betalen ze er toch slechts 140
euro voor, garandeert Roumen.
In dat geval zal hij opnieuw op
zoek gaan naar financiering. Het
fietsenplan gaat in ieder geval
drie jaar lopen, heeft het College
van Bestuur besloten. De 
gemeente heeft zich vooralsnog
voor een jaar gecommitteerd. 
Het CvB wil met het fietsplan 

studenten stimuleren om in
Eindhoven te komen wonen en
deel te nemen aan de universi-
teitsgemeenschap en het studen-
tenleven. Ook moet de witte fiets,
die duidelijk als TU/e-fiets her-
kenbaar is, de zichtbaarheid van
studenten in Eindhoven ver-
groten.
Als de fiets aanslaat, sluit
Roumen niet uit dat er ook een
soortgelijk fietsenplan komt voor
meerderejaars studenten of
werknemers. Hij maakt daarbij
wel de aantekening dat de prijs
van de fiets voor die groepen
hoger zal zijn./.

TU/e vreest verlies inkomsten 
De TU/e vreest vanaf volgend
jaar acht à negen miljoen euro
aan inkomsten te verliezen. Dit
doordat minister Ronald
Plasterk (Onderwijs) honderd
miljoen uit de basisbudgetten
van de universiteiten, de eerste
geldstroom, wil overhevelen
naar NWO.

Het zou gaan om honderd
miljoen euro die de universi-
teiten nu nog krijgen onder de
noemer ‘kleine dynamisering’.
Dit jaar krijgt de TU/e nog 8,7
miljoen uit dit potje. Plasterk wil
dat NWO dit geld in het vervolg
verdeelt, met persoonsgebonden
geld voor talentvolle onder-
zoekers bij de universiteiten.
NWO doet dit op basis van peer
reviews van de onderzoekskwa-
liteit. Dit is volgens de minister
een betere garantie dat het geld
bij de beste onderzoekers komt
dan wanneer de universiteiten
het geld zelf intern verdelen. De
exacte vorm van zijn plannen
wordt overigens pas op
Prinsjesdag, op 18 september, 
bekendgemaakt.

Of de TU/e met de beoogde 
verdeling via NWO net zo veel
van de 100 miljoen kan binnen-
halen als het verliest, is nog on-
duidelijk. Los daarvan is het plan
volgens TU/e-woordvoerder
Peter van Dam sowieso nadelig
voor de universiteit. De
Eindhovense universiteit haalt
relatief veel tweede - en derde
geldstroom binnen, en daar staat
veelal een matchingverplichting
tegenover: de universiteit moet
een bedrag bijleggen, vaak vijftig
procent bovenop het subsidie-
bedrag. Deze matching-
verplichting wil de minister wel-
iswaar afschaffen voor een deel
van de tweede geldstroom (lees
meer hierover op pagina 5), maar
niet voor lopende verplichtingen
- die blijven bestaan. Daardoor
ligt een groot deel van de 
besteding van de eerste geld-
stroom al vast. Wordt daarop 
beknibbeld, dan wordt de ruimte
om mee te doen aan nieuwe
tweede - en derde geldstroom-
projecten ook beperkt. “Dit werkt
stevig door in de ruimte om jonge
onderzoekers aan te trekken”,

aldus Van Dam. Bovendien
verliest de universiteit de grip op
het geld dat op de nieuwe manier
verdeeld wordt; onderzoekers
kunnen met hun budget ook naar
elders vertrekken.

‘Wild geraas’
De Vereniging van Universi-
teiten (VSNU) stuurde twee
weken terug een brandbrief naar
de minister over de kwestie. De
VSNU vreest dat NWO het extra
geld gebruikt om een eigen gat te
dichten, omdat er ook 100
miljoen minder uit de aard-
gasbaten naar NWO zou gaan.
Plasterk deed de ophef afgelopen
maandag, bij de opening van het
academisch jaar van de Uni-
versiteit Utrecht, af als ‘wild
geraas’. Volgens hem komt er per
saldo meer geld bij voor de weten-
schap, alleen wordt de verdeling
anders. “Macro maakt het niks
uit, maar micro wel. Want de 
bestuurders in de universiteiten
die hun invloed ontlenen aan het
vermogen om geld te verdelen,
hebben iets minder te
zeggen.”/.

Meer studenten voor TU/e
De bacheloropleidingen van de
TU/e trekken dit jaar meer 
eerstejaars dan vorig jaar. Ten
opzichte van dezelfde peil-
datum vorig jaar stond de teller
afgelopen vrijdag op plus 10
procent. Zelfs in vergelijking
met de eindtelling van vorig
jaar, gemaakt op 1 december,
zijn er nu al meer eerstejaars
ingeschreven: 1.385 tegen
1.331 december vorig jaar.

Vooral Industrial Design (ID),
Technische Wiskunde en Tech-
nische Bedrijfskunde scoren
goed. Bij ID hebben al 128
nieuwe eerstejaars zich aan-
gemeld, waar er vorig jaar decem-
ber 95 eerstejaars waren.
Wiskunde heeft 32 nieuwe stu-
denten, tegen 19 vorig jaar.
Technische Bedrijfskunde had
bij de eindtelling van vorig colle-
gejaar 187 eerstejaars, nu staat de
teller al op 210.
Tegenvallers zijn er ook:
Technische Informatica staat op
69 inschrijvingen, tegen 83 op
dezelfde datum vorig jaar,
Biomedische Technologie 90
tegen 114 vorig jaar.
Technische Bedrijfskunde voor

de Gezondheidszorg heeft 17 in-
schrijvers. Dat is 5 meer dan
vorig jaar, toen de opleiding van
start ging, maar een stuk minder
dan de 24 waar adjunct-oplei-
dingsdirecteur dr. Harrie van
Tuijl op hoopte. De nieuwe 
bachelorvariant zou binnen
enkele jaren jaarlijks 60 eerste-
jaars moeten binnenhalen.
Het lijkt erop dat bijna alle
Nederlandse universiteiten dit
jaar meer eerstejaars studenten
hebben dan vorig jaar. Voor alle
universiteiten samen telt de
Informatie Beheer Groep (IBG)
momenteel 8 procent meer in-
schrijvers dan vorig jaar.
Wageningen staat met plus 33
procent bovenaan; Tilburg is met
min 1 procent de enige daler. Hoe
het kan dat het wetenschappelijk
onderwijs meer studenten trekt,
is onduidelijk, zegt de IBG. Uit
CBS-cijfers blijkt dat er dit jaar
niet meer 18-jarigen zijn dan
vorig jaar./.

Lees op de pagina’s 10 en 11 meer over
de TU/e-faculteit Industrial Design.

Auto-inbraak verijdeld
Bij het Lab voor Akoestiek op het TU/e-terrein is dinsdag 4 september
een auto-inbraak verijdeld. Een medewerkster zag iemand aan haar
auto morrelen en ze belde de beveiliging. Die kwam en achtervolgde
de verdachte. Hij werd aangehouden en bekende te hebben willen 
inbreken in de wagen. Een raam was ingeslagen.

Laptop gestolen
Vanaf vloer 4 van het Hoofdgebouw is op donderdag 30 augustus een
laptop gestolen. De eigenaar legde het apparaat die dag om 8.30 uur
vast en ging daarna naar een vergadering. Toen hij een klein half uur
later terugkwam, was de laptop verdwenen. De ruimtes op vloer 4, van
Industrial Design, zijn alleen te betreden met een toegangspas.

Karen-Ann Voorbraak met de TU/e-fiets. Foto: Bart van Overbeeke

Dijkstal pleit voor salarisplafond
Bestuurders van hogescholen
en universiteiten mogen niet
meer verdienen dan de minis-
ter-president. Dat vindt de
commissie Dijkstal, die 
gisteren, woensdag 5 sep-
tember, advies uitbracht
over topinkomens in de semi-
publieke sector.

De commissie van de voormalige
VVD-lijsttrekker scheert de semi-
publieke instellingen niet over
één kam. Bestuurders van de
Autoriteit Financiële Markten en
de Nederlandse bank zouden bij-

voorbeeld een rianter salaris
mogen verdienen dan
Balkenende. Hetzelfde geldt voor
bestuurders van ziekenhuizen en
woningcorporaties. Maar het
hoger onderwijs zit kennelijk
niet dicht genoeg tegen de com-
merciële markt aan om topsala-
rissen te kunnen verantwoorden.
Ministers verdienen 171.000
euro, inclusief pensioen en toe-
slagen.
De salarissen van de huidige 
onderwijsbestuurders kunnen
niet worden teruggeschroefd. Als
het kabinet het advies overneemt,

zal het salarismaximum gaan
gelden voor nieuwe collegeleden.
Uitzonderingen zijn mogelijk,
maar daarvoor moeten de instel-
lingen toestemming vragen aan
de minister van Onderwijs.
Die toestemming zullen ze van
minister Ronald Plasterk waar-
schijnlijk niet krijgen. Hij laat er
geen misverstand over bestaan
dat hij de salarissen van hoge-
school- en universiteitsbe-
stuurders exorbitant vindt.
(HOP)/.
Lees meer hierover op de pagina’s 6 en 7.
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4/ Opinie

In memoriam
OOpp  ddoonnddeerrddaagg  1122  jjuullii  iiss  oonnzzee  ccoolllleeggaa  AAdd  ddee  JJoonngg  ttiijjddeennss  zziijjnn
vvaakkaannttiiee  iinn  zziijjnn  ggeelliieeffddee  IIttaalliiëë  oovveerrlleeddeenn..  WWiijj  zziijjnn  ggeesscchhookktt

ddoooorr  ddiitt  oonnvveerrwwaacchhttee  vveerrlliieess..  AAdd  iiss  5522  jjaaaarr  ggeewwoorrddeenn..  DDee
ddrruukkbbeezzoocchhttee  aaffsscchheeiiddssddiieennsstt  hheeeefftt  ppllaaaattssggeevvoonnddeenn  oopp  

zzaatteerrddaagg  2211  jjuullii..  VVeellee  ccoolllleeggaa’’ss  vvaann  ddee  TTUU//ee  wwaarreenn  ddaaaarrbbiijj
aaaannwweezziigg..  AAdd  wweerrkkttee  ssiinnddss  11  ddeecceemmbbeerr  11998855  bbiijj  ddee  TTUU//ee..  HHiijj
hheeeefftt  jjaarreennllaanngg  ddee  ffuunnccttiiee  vveerrvvuulldd  vvaann  LLookkaallee  CCooöörrddiinnaattoorr

vvoooorr  ddee  ffaaccuulltteeiitt  EElleekkttrrootteecchhnniieekk  vvaannuuiitt  hheett  RReekkeenncceennttrruumm..
NNaa  hheett  oopphheeffffeenn  vvaann  hheett  rreekkeenncceennttrruumm  iinn  11999988  ggiinngg  AAdd  bbiijj

hheett  IICCTT  SSeerrvviiccee  bbeeddrriijjff  aaaann  ddee  ssllaagg..  SStteeeeddss  mmeeeerr  wweerrdd  
dduuiiddeelliijjkk  ddaatt  hhiijj  zziicchh  sstteerrkk  aaaannggeettrrookkkkeenn  vvooeellddee  ttoott  

oonnddeerrwwiijjss..  DDiitt  rreessuulltteeeerrddee  iinn  eeeenn  ggeelleeiiddeelliijjkkee  oovveerrggaanngg  nnaaaarr
ddee  ggrrooeepp  CCEEMMAASS  bbiinnnneenn  ddee  ffaaccuulltteeiitt  WW&&II..

AAdd  ggaaff  oonnddeerrwwiijjss  eenn  iinnssttrruuccttiiee  oopp  hheett  tteerrrreeiinn  vvaann  ddee  
ssttaattiissttiieekk  eenn  iicctt..  TTeevveennss  wwaass  hhiijj  ddee  oorrggaanniissaattoorr  eenn  aaddmmiinnii--

ssttrraattoorr  vvaann  ddee  iicctt--ccuurrssuusssseenn  ddiiee  ddoooorr  CCEEMMAASS  wweerrddeenn
ggeeggeevveenn..  BBeeffaaaammdd  wwaass  AAdd  oomm  zziijjnn  ppeerrffeeccttiioonniissmmee  eenn  oomm  zziijjnn
ggrroottee  hhaarrtt  vvoooorr  ssttuuddeenntteenn::  bbiijj  eellkkee  tteennttaammeennuuiittwweerrkkiinngg  wwiisstt
hhiijj  wweell  iieettss  ttee  vviinnddeenn  ddaatt  ggooeedd  bbeeddooeelldd  wwaass..  BBoovveennaall  wwaass  AAdd

eeeenn  bbiijjzzoonnddeerr  llooyyaallee,,  ssoocciiaallee  eenn  hhaarrddwweerrkkeennddee  ccoolllleeggaa::
aallttiijjdd  bbeerreeiidd  bbiijj  ttee  sspprriinnggeenn  bbiijj  ggrroottee  ddrruukkttee  eenn  aaccttiieeff  

bbeettrrookkkkeenn  bbiijj  oonnzzee  ssoocciiaallee  aaccttiivviitteeiitteenn..  IInn  oonnzzee  ggeeddaacchhtteenn
zzaall  hhiijj  vvoooorrtt  bblliijjvveenn  lleevveenn  wweeggeennss::  zziijjnn  kkrraanntteennkknniippsseellss,,  zziijjnn
ddrrooggee  hhuummoorr,,  zziijjnn  iinnzzeett,,  zziijjnn  ccoolllleeggiiaalliitteeiitt  eenn  vvrriieennddsscchhaapp,,

hheett  ‘‘kkooffffiiee--ddrriinnkkeenn’’  mmeett  hheemm,,  zziijjnn  rreellaattiivveerriinnggssvveerrmmooggeenn,,  ddee
ggeezzaammeennlliijjkkee  ffiieettssttoocchhtteenn,,  ddee  ggrrooeeppsseetteennttjjeess,,  zziijjnn  

bbeesscchheeiiddeennhheeiidd,,  zziijjnn  wwaarrmmttee,,  ddee  zzoorrggvvuullddiigghheeiidd  wwaaaarrmmeeee
hhiijj  zziijjnn  wwoooorrddeenn  kkooooss  ((nnooooiitt  eeeenn  oonnvveerrttooggeenn  wwoooorrdd))..

AAdd::  nnuu  aall  iiss  dduuiiddeelliijjkk  hhooee  eerrgg  wwee  jjee  mmiisssseenn..
AAdd  hhiieelldd  vvaann  mmeennsseenn,,  hhiieelldd  nniieett  vvaann  lleeiiddiinnggggeevveenn..  

HHiijj  wwaass  bbeettrrookkkkeenn  eenn  kkoonn  zziicchh  vveerrlliieezzeenn  iinn  ddee  sscchhoooonnhheeiidd  
ddeerr  ddiinnggeenn..  AAdd  hhiieelldd  ooookk  vvaann  rreeiizzeenn,,  ssaammeenn  mmeett  

zziijjnn  vvrroouuww  eenn  zzoooonn..
DDee  ffaaccuulltteeiitt  eenn  ddee  DDiieennsstt  IICCTT  zziijjnn  hheemm  vveeeell  ddaannkk  vveerrsscchhuullddiiggdd

vvoooorr  zziijjnn  jjaarreennllaannggee  ggrroottee  iinnzzeett  eenn  bbeettrrookkkkeennhheeiidd..
WWiijj  wweennsseenn  DDoorreetthh  eenn  AAlleexxaannddeerr  sstteerrkkttee  oomm  ddiitt  vveerrlliieess  ttee

ddrraaggeenn..
DDee  ggrrooeepp  CCEEMMAASS,,  ddee  DDiieennsstt  IICCTT  eenn  hheett  bbeessttuuuurr  vvaann  ddee  

ffaaccuulltteeiitt  WWiisskkuunnddee  &&  IInnffoorrmmaattiiccaa

Carlo Luijten, universitair docent Werktuigbouwkunde

Aardgas wint het nog steeds van diesel
‘Kapitale VDL-orders op de tocht’, kopte het Eind-
hovens Dagblad op vrijdag 31 augustus. VDL Bus, leve-
rancier van stadsbussen met dieselmotoren van DAF,
dreigt voor miljoenen euro’s aan opdrachten te verlie-
zen doordat steden willen overstappen op stadsbus-
sen met aardgasmotoren. Deze zouden milieuvriende-
lijker zijn. VDL en DAF bestrijden dit. Wie heeft gelijk?

Dr.ir. Carlo Luijten van de onderzoeksgroep Combustion
Technology (faculteit Werktuigbouwkunde) houdt zich
bezig met de optimalisatie van verbrandingsmotoren en
brandstoffen. “Het is een interessante discussie. In de
eerste plaats moet je onderscheid maken tussen de
uitstoot van koolstofdioxide en het vrijkomen van stoffen
die de gezondheid schaden, zoals roet. Op het gebied van
de roetuitstoot van dieselmotoren zijn er de laatste jaren
inderdaad grote stappen gezet. Daar heeft DAF zonder
meer een punt. Maar als het gaat om de CO2-uitstoot
dan is het wel degelijk nuttig om over te stappen op
aardgas. Aardgas geeft per eenheid energie minder CO2-
uitstoot. Dat heeft te maken met de structuur van de 
moleculen waaruit deze brandstoffen zijn opgebouwd.
Aardgas bestaat voornamelijk uit methaanmoleculen
(CH4). Diesel bestaat ruwweg uit C10H20 -moleculen.
De verhouding tussen waterstof- en koolstofatomen is
bij aardgas dus vier op een. Bij diesel is dat twee op een.
Dat leidt ertoe dat er bij aardgas relatief veel waterdamp
vrijkomt tijdens de verbranding en minder koolstof-
dioxide. Bij diesel verschuift de balans juist richting
koolstofdioxide. Daar kan DAF weinig aan veranderen.
Daar staat tegenover dat het voordeel van aardgas in de
praktijk iets kleiner uitvalt door het hogere rendement
van dieselmotoren.
Dus de keuze om stadsbussen op aardgas te laten rijden, 
ligt voor de hand?
“Het hangt er vanaf hoe je er tegenaan kijkt. Het is 

natuurlijk ook zo dat diesel steeds meer gemaakt wordt
van hernieuwbare grondstoffen. Denk bijvoorbeeld aan
biodiesel gemaakt van vergaste houtsnippers. Het CO2
dat vrijkomt uit de verbranding van biodiesel wordt later
opgenomen door de volgende generatie grondstoffen.
Daardoor kan het zijn dat er uiteindelijk minder netto
koolstofdioxide vrijkomt dan bij aardgas het geval is.”
“Dat is echter wel toekomstmuziek. Volgens de EU-richt-
lijnen moet dit jaar twee procent van de diesel bestaan
uit biodiesel. Dat weegt bij lange na niet op tegen die
eerder beschreven CO2-reductie door het gebruik van
aardgas.”
“Ook als het gaat om de roetuitstoot wint aardgas het op
dit moment nog steeds. Aardgas heeft van nature geen
neiging tot roetvorming. Een roetfilter vangt een groot
deel van het roet weliswaar op, maar het blijft symptoom-
bestrijding.”
Volgens VDL Bus en DAF zijn de nieuwste dieselmotoren
schoner dan aardgasmotoren. Dat zou blijken uit metingen
van TNO.
“Die conclusie verbaast mij enigszins, ik zou het niet
verwachten. Maar ik heb het rapport niet gezien.”/.

Carlo Luijten. Foto: Bart van Overbeeke

UT Nieuws - Universiteit Twente

Peperdure zonnekarretjes
AAlllleeeenn  ddee  zzoonn  ggaaaatt  vvoooorr  nniieettss  oopp..  VVeerrddeerr  iiss  hheett  ffiinnaanncciieeeell
zzwwaaaarr  ppllooeetteerreenn  oomm  jjee  zzoonnnneekkaarrrreettjjee  iinn  AAuussttrraalliiëë  aaaann  ddee
ssttaarrtt  ttee  kkrriijjggeenn..  DDaatt  mmaagg  jjee  ccoonncclluuddeerreenn  nnaa  lleezziinngg  vvaann  hheett
vveerrhhaaaall  iinn  UUTT  NNiieeuuwwss  oovveerr  ddee  TTwweennttssee  eenn  DDeellffttssee  zzoonnnnee--
wwaaggeennss..  TTwweeee  ttoonn  oovveerrhheeiiddssssuubbssiiddiiee  kkrreeeegg  DDeellfftt  ppaass
nnaaddaatt  mmeenn  ddrriiee  kkeeeerr  ddee  WWoorrlldd  SSoollaarr  CChhaalllleennggee  hhaadd  
ggeewwoonnnneenn..  WWaanntt,,  zzoo  zzeeggtt  tteeaammlleeiiddeerr  SStteeffaann  RRooeesstt  
bbeesscchheeiiddeenn,,  ddaaaarrmmeeee  hhaaddddeenn  wwee  NNeeddeerrllaanndd  aallss  iinnnnoovvaattiiee--
llaanndd  oopp  ddee  kkaaaarrtt  ggeezzeett..  HHeett  TTwweennttssee  tteeaamm  hheeeefftt  ttoott  oopp
hheeddeenn  bboott  ggeevvaannggeenn  bbiijj  vveerrzzooeekkeenn  oomm  ffiinnaanncciiëëllee  sstteeuunn  vvaann
ddee  oovveerrhheeiidd..  DDee  uunniivveerrssiitteeiitt  zzeellff  sstteeeekktt  eerr  eeeenn  ttoonn  iinn..  WWaatt
ooookk  sstteeeekktt,,  iiss  ddee  llaawwiinnee  aaaann  ppuubblliicciitteeiitt  ddiiee  DDeellfftt  eellkk  jjaaaarr
wweeeerr  tteenn  ddeeeell  vvaalltt,,  tteerrwwiijjll  ddee  TTwweennttssee  iinnssppaannnniinnggeenn  nnaauu--
wweelliijjkkss  vveerrmmeelldd  wwoorrddeenn..  OOookk  ddaatt  lliiggtt  aaaann  ddee  ssuucccceessrreeeekkss
vvaann  DDeellfftt..  HHooooffddssppoonnssoorr  NNuuoonn  rreeggeelltt  vvoooorr  hheenn  ddee  mmeeddiiaa--
ccaammppaaggnnee..  WWaanntt  pprroonnkkeenn  mmeett  ddee  ggeeddooooddvveerrffddee  wwiinnnnaaaarr
ddooeett  eellkk  bbeeddrriijjff  ggrraaaagg..  DDuuss,,  ggaass  eerroopp  TTwweennttee,,  ddaann  kkoommtt  ddee
ppooeenn  vvaannzzeellff!!

Delta - TU Delft

Bestuursbeurzen op de helling
IInn  DDeellttaa  ssttaaaatt  ttee  lleezzeenn  ddaatt  hheett  DDeellffttssee  CCoolllleeggee  vvaann  BBeessttuuuurr
ggeeeenn  bbeeuurrzzeenn  mmeeeerr  bbeesscchhiikkbbaaaarr  wwiill  sstteelllleenn  vvoooorr  ccoomm--
mmiissssiiee--  eenn  bbeessttuuuurrsswweerrkk  ddaatt  bbiinnnneenn  ddiissppuutteenn  wwoorrddtt  uuiitt--
ggeevvooeerrdd..  DDiitt  ggeelldd  zzoouu  nnaaaarr  ssttuuddiieeggeerreellaatteeeerrddee  pprroojjeecctteenn
mmooeetteenn  ggaaaann,,  zzooaallss  ddee  NNuunnaa  zzoonnnneewwaaggeenn..  DDee  ddiissppuutteenn
zzoouuddeenn  vvoollggeennss  hheett  DDeellffttssee  CCvvBB  iinn  hheett  vveerrlleeddeenn  ‘‘rrooyyaaaall  eenn
eenniiggsszziinnss  bbuuiitteennpprrooppoorrttiioonneeeell’’  bbeeddeeeelldd  zziijjnn  ggeewweeeesstt..
SSppoorrtt--  eenn  ccuullttuuuurrcclluubbss  wwoorrddeenn  ooookk  ddoooorrggeelliicchhtt  oomm  ttee
kkiijjkkeenn  ooff  ddiiee  tteevveeeell  aaffssttuuddeeeerrsstteeuunn  oonnttvvaannggeenn..  OOookk  wwiill  hheett
CCvvBB  ddee  aaffssttuuddeeeerrsstteeuunn  vvoooorrttaaaann  ppaass  uuiittbbeettaalleenn  nnaa  vviijjff  jjaaaarr
ssttuuddiieeffiinnaanncciieerriinngg  iinn  ppllaaaattss  vvaann  ddiirreecctt  nnaa  hheett  vveerrrriicchhtteenn
vvaann  hheett  bbeessttuuuurrsswweerrkk..  DDee  DDeellffttssee  SSttuuddeenntteennrraaaadd  iiss  ‘‘nniieett
bblliijj’’  mmeett  ddee  vvoooorrggeennoommeenn  bbeesslliissssiinnggeenn..

Observant - Universiteit Maastricht

Het imago van Ritzen
OObbsseerrvvaanntt  sstteelltt  ddee  vvrraaaagg  hhooee  hheett  ggeesstteelldd  iiss  mmeett  hheett  iimmaaggoo
vvaann  ccoolllleeggeevvoooorrzziitttteerr  JJoo  RRiittzzeenn  nnaa  aallllee  ccoommmmoottiiee  oovveerr  zziijjnn
‘‘bbiinnddiinnggsspprreemmiiee’’..  ZZiijjnn  zziijjnn  lloobbbbyyccaappaacciitteeiitteenn  nnuu  nniieett  
oonnhheerrsstteellbbaaaarr  ggeesscchhaaaadd??  DDeeccaaaann  RReeiinn  ddee  WWiillddee  zziieett
eeeerrddeerr  eeeenn  pprroobblleeeemm  vvoooorr  ddee  mmiinniisstteerr..  VVoollggeennss  DDee  WWiillddee
kkoommtt  OOCCWW--mmiinniisstteerr  RRoonnaalldd  PPllaasstteerrkk  iinn  ddeezzee  kkwweessttiiee  aaaann--
zzeetttteenn  mmeett  pprriivvéé--ooppvvaattttiinnggeenn  eenn  ddaatt  mmooeett  hhiijj  nniieett  ddooeenn..
DDaatt  iiss  oonnbbeettaammeelliijjkk  eenn  ddee  ddeeccaaaann  vvrraaaaggtt  zziicchh  aaff  hhooee
PPllaasstteerrkk  nnuu  lliiggtt  iinn  DDeenn  HHaaaagg..  PPoolliittiiccoolloooogg  NNiiccoo  BBaaaakkmmaann
zziieett  ggeeeenn  bblliijjvveennddee  sscchhaaddee  vvoooorr  RRiittzzeenn..  BBaaaakkmmaann::
““BBiinnnneennsskkaammeerrss  zzuulllleenn  vveeeell  mmeennsseenn  ddeennkkeenn::  ‘‘ggooeedd
ggeeddaaaann  jjoocchhiiee’’..””

Folia - Universiteit van Amsterdam 

Van de ulo tot het rectoraat
DDee  nniieeuuwwee  rreeccttoorr  mmaaggnniiffiiccuuss  vvaann  ddee  UUvvAA,,  DDyymmpphh  vvaann  ddeenn
BBoooomm,,  lleeeekk  vvoooorrbbeesstteemmdd  oomm  kkaappsstteerr  ttee  wwoorrddeenn..  ZZoo  vvaalltt  ttee
lleezzeenn  iinn  FFoolliiaa,,  ddaatt  eeeenn  kkeennnniissmmaakkiinnggssiinntteerrvviieeww  ppuubblliicceeeerrtt
mmeett  ddeezzee  RRoooosseennddaaaallssee  kkaappppeerrssddoocchhtteerr..  VViiaa  ddee  uulloo,,  ddee
kkwweeeekksscchhooooll  iinn  BBrreeddaa  eenn  eeeenn  aaaannsstteelllliinngg  aallss  oonnddeerrwwiijjzzee--
rreess  oopp  eeeenn  lloomm--sscchhooooll  kkwwaamm  zzee  uuiitteeiinnddeelliijjkk  uuiitt  bbiijj  ddee
ssttuuddiiee  oonnttwwiikkkkeelliinnggssppssyycchhoollooggiiee..  VVaann  ddee  cceerreemmoonniiëëllee
zzaakkeenn  ddiiee  ssaammeennhhaannggeenn  mmeett  hhaaaarr  nniieeuuwwee  jjoobb,,  mmooeett  VVaann
ddeenn  BBoooomm  nniieett  vveeeell  hheebbbbeenn..  DDaatt  ssoooorrtt  ttaakkeenn  kkuunn  jjee  vvoollggeennss
hhaaaarr  ooookk  ggooeedd  oovveerrllaatteenn  aaaann  ddee  lleeiiddiinnggggeevveennddeenn  bbiinnnneenn
ddee  ddiivveerrssee  iinnssttiittuutteenn  eenn  aaffddeelliinnggeenn..  ““DDaaaarr  ggrrooeeiieenn  zzee
vvaann..””

Erasmus Magazine - Erasmus Universiteit R’dam

Uitzichtloze situatie in Dafur
IInn  EErraassmmuuss  MMaaggaazziinnee  sscchheettsstt  hhoooogglleerraaaarr  IInntteerrnnaattiioonnaaaall
rreecchhtt  eenn  mmeennsseennrreecchhtteenn  RRoollaannddaa  OOoossttllaanndd  eeeenn  ssoommbbeerr
bbeeeelldd  oovveerr  ddee  ttooeekkoommsstt  vvaann  DDaaffuurr..  BBiinnnneenn  ddee  VVNN--vveeiilliigg--
hheeiiddssrraaaadd  iiss  ddee  vvrriieennddsscchhaapp  vvaann  CChhiinnaa  mmeett  SSooeeddaann,,
vvaannwweeggee  ddee  oolliiee,,  eeeenn  ggrroooott  oobbssttaakkeell..  MMeett  ddee  OOllyymmppiisscchhee
SSppeelleenn  iinn  22000088  iinn  PPeekkiinngg  iinn  hheett  vveerrsscchhiieett  zzoouu  ddee  ddrruukk  oopp
CChhiinnaa  ooppggeevvooeerrdd  mmooeetteenn  wwoorrddeenn  oomm  eeeenn  ccoonnssttrruuccttiieevvee
bbiijjddrraaggee  ttee  lleevveerreenn  aaaann  eeeenn  oopplloossssiinngg  vvaann  hheett  ccoonnfflliicctt,,  zzoo
ddeennkktt  OOoossttllaanndd..

Normaal
gesproken
probeer ik me
zoveel mogelijk
met de grote
lijnen bezig te
houden, niet te
veel in te gaan op
de kleinere pro-
blemen van deze
universiteit. Zachte kroketten
zijn immers veel minder 
belangrijk dan slecht-Engels
pratende docenten of ondoor-
dachte curricula. Maar aangezien
ik daar op dit moment weinig
problemen mee heb, kan ik het
toch niet laten om een kleine
frustratie over onze vrienden van
Albron te ventileren.
Het zit hem ook vooral in de
timing, denk ik. Als je de eerste
dag van het nieuwe collegejaar
naar de TU/e komt dan wil je op
een relaxte wijze kunnen begin-
nen. Je ziet al je studiegenoten
weer, praat wat bij over je vakan-
tie, je geniet van je eerste bakje
koffie van het nieuwe jaar… 
En daar loopt het spaak. “Nieuw
beleid”, zegt de vriendelijke
mevrouw van Albron, “vanaf
heden gaat de kantine in het
Auditorium pas om half tien
open.” Tegensputteren dat je

slechts een kopje
koffie wilt, heeft
geen zin. “U kunt
bij de servicedesk
koffie krijgen”, luidt
het alternatief. Een
alternatief dat 35
cent meer kost!
Voor minder koffie!

“Bij de automaten kost de koffie
30 cent”, zegt ze, maar iedereen
die wel eens in het Auditorium
komt, weet dat daar een wereld
van verschil in zit. Zeker voor je
eerste bak van de dag, want dan
geniet je er nog het meest van.
Het is treurig, maar klaarblij-
kelijk is er niets aan te doen. De
meeste mensen klagen er even
over en kopen dan toch de bak
van 65 cent. Je wilt immers toch
kunnen genieten van die eerste
bak koffie. Vette winst voor de 
cateraar. Welnu, zo gemakkelijk
laat ik me dus niet piepelen!
Morgen zet ik gewoon weer mijn
eigen koffie en neem ik een grote
thermoskan mee. En die zal ik
dan demonstratief, voor hun
neus, uitdelen aan iedereen die
wil. Ha! Dat zal ze leren…

Thomas Delissen is student
Informatica

En ik vind...
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Matching vervalt voor NWO-beurzen
Universiteiten hoeven veni-,
vidi- en vici-subsidies van NWO
niet langer te ‘matchen’. Dat
onthulde Onderwijs-minister
Ronald Plasterk bij de opening
van het academische jaar in
Utrecht.

Als een excellente weten-
schapper een beurs krijgt van 
wetenschapsfinancier NWO, dan
moet zijn universiteit hetzelfde
bedrag bijleggen. Die ‘match-
ingsverplichting’ van vijftig
procent laat Plasterk vervallen.
De ‘matching’ gaf wetenschap-
pelijk succes een scherp kantje.
Hoe succesvoller een universiteit
was in het verwerven van veni-,
vidi- en vici-beurzen voor excel-
lente onderzoekers, hoe minder
geld er overbleef om naar eigen
inzicht te besteden.
Dit was ook een reden waarom de
universiteiten zo boos waren over
Plasterks plan om honderd

miljoen van hun budget weg te
sluizen naar NWO. Die honderd
miljoen zouden ze namelijk
moeten ‘matchen’, waardoor er
feitelijk tweehonderd miljoen
van de eigen begroting zou ver-
dwijnen. Dit bezwaar ondervangt
Plasterk nu.
Onduidelijk is nog hoe de finan-
ciering dan rondkomt. Krijgt
NWO meer geld voor de veni-,
vidi en vici-beurzen? Of moeten
universiteiten zelf maar iets ver-
zinnen? De details komen pas op
Prinsjesdag naar buiten.
In ieder geval maakte Plasterk
duidelijk dat hij, alle univer-
sitaire kritiek ten spijt, excel-
lentie in de wetenschap een
warm hart toedraagt. Hij wil
daarom een systeem waarbij de
promovendus alle vrijheid krijgt.
Die zou zelf zijn project en
promotor moeten kiezen. Het
geld moet de beste onderzoekers
volgen, en niet andersom. Want,

meent Plasterk, wetenschappers
zijn op jonge leeftijd het crea-
tiefst. “De meeste ontdekkingen
die Nobelprijzen opleveren, zijn
gedaan door mensen onder de
dertig, en bijna nooit door
mensen boven de veertig.”
Die jongeren zouden daarom
minder last moeten hebben van
oude bobo’s, is de mening van
Plasterk: “Onderzoeksgroepen
zouden moeten bestaan uit een
groepsleider, en dan verder aio’s
of tijdelijke postdocs. Meer hië-
rarchie is de dood in de pot. De
Duitse en Franse hiërarchie, om
nog maar te zwijgen van de Zuid-
Europese en Russische, heeft in
enkele decennia een einde
gemaakt aan de dominante
positie die Europa in de weten-
schap had, en van Europa een 
wetenschappelijk ontwikkelings-
land gemaakt.” (HOP)/.

Vijf automaten vervangen  
kantinejuf in IPO-gebouw

HHeett  eetteenn  iinn  ddee  kkaannttiinnee  vvaann  hheett
IIPPOO--ggeebboouuww  wwoorrddtt  nniieett  mmeeeerr  uuiitt--
ggeerreeiikktt  ddoooorr  hhaannddeenn  vvaann  vvlleeeess  eenn
bbllooeedd,,  mmaaaarr  ddoooorr  vviijjff  aauuttoommaatteenn..
DDee  vveerrnniieeuuwwddee  kkaannttiinnee,,  ddoooorr
DDiieennsstt  IInntteerrnnee  ZZaakkeenn  ((DDIIZZ))  eeeenn
‘‘lloouunnggee’’  ggeennooeemmdd,,  ggiinngg  aaff--
ggeellooppeenn  mmaaaannddaagg  ooffffiicciieeeell  ooppeenn..  
RReeddeenn  vvoooorr  ddee  vveerraannddeerriinngg  iiss  hheett
ffeeiitt  ddaatt  ddee  kkaannttiinnee  nniieett  mmeeeerr
vvoollddeeeedd  aaaann  ddee  rreeggeellggeevviinngg,,  eenn  ddee
kkaannttiinneeoommzzeett  iinn  hheett  ggeebboouuww..  DDiiee
wwaass  ttee  llaaaagg  oomm  ddee  bbeemmaannddee
kkaannttiinnee  iinn  ddee  lluucchhtt  ttee  hhoouuddeenn,,  llaaaatt
MMoonniiqquuee  KKuuyycckk  vvaann  DDIIZZ  wweetteenn..  DDee
aaffggeellooppeenn  mmaaaannddeenn  wweerrdd  ddee
kkaannttiinnee  ccoommpplleeeett  ooppnniieeuuww  iinn--
ggeerriicchhtt,,  nnaaaarr  eeeenn  oonnttwweerrpp  vvaann
BBoouuwwkkuunnddeessttuuddeenntt  RReemmoonn
KKaappppeenn..  

NNaaaasstt  ddee  nniieeuuwwee  iinnrriicchhttiinngg
kkwwaammeenn  eerr  vviijjff  aauuttoommaatteenn::  eeeenn
vvoooorr  kkooffffiiee,,  eeeenn  vvoooorr  ssooeepp,,  eeeenn
vvoooorr  ffrriissddrraannkk,,  eeeenn  vvoooorr  zzooeett--
wwaarreenn  eenn  eeeenn  zzooggeennooeemmddee  
‘‘ttrroommmmeellaauuttoommaaaatt’’  vvoooorr  ssuubbssttaann--
ttiiëëlleerr  vvooeeddsseell..  HHaammbbuurrggeerrss  ooff
ssaauucciijjzzeennbbrrooooddjjeess  bbiijjvvoooorrbbeeeelldd,,
oopp  ttee  wwaarrmmeenn  iinn  ddee  mmaaggnneettrroonn  iinn
ddee  lloouunnggee..  HHeett  aassssoorrttiimmeenntt  ddaatt  ddee
aauuttoommaatteenn  tteessaammeenn  bbiieeddeenn,,  iiss
vvoollggeennss  KKuuyycckk  ‘‘zzoo  bbrreeeedd  mmooggee--
lliijjkk’’;;  ddee  pprriijjzzeenn  zziijjnn  ggeelliijjkk  aaaann  ddee
pprriijjzzeenn  iinn  ddee  kkaannttiinneess  eellddeerrss  oopp
ddee  ccaammppuuss..  
DDee  vvoooorrmmaalliiggee  kkaannttiinnee  iinn  ggeebboouuww
PPootteennttiiaaaall  wwoorrddtt  ooookk  oommggeebboouuwwdd
ttoott  eeeenn  lloouunnggee..  DDaaaarr  kkaammpptt  DDIIZZ
mmeett  eeeenn  vveerrttrraaggiinngg  ddoooorrddaatt  hheett
bbeesstteellddee  mmeeuubbiillaaiirr  oopp  zziicchh  llaaaatt

wwaacchhtteenn..  DDeessoonnddaannkkss  wwiill  KKuuyycckk
ddee  nniieeuuwwee  lloouunnggee  oopp  mmaaaannddaagg  2244
sseepptteemmbbeerr  ooppeenneenn  --  ddeessnnooooddss
mmeett  hheett  oouuddee  mmeeuubbiillaaiirr..
EEeerrddeerr  wwaass  eerr  ooookk  sspprraakkee  vvaann  ddaatt
ddee  kkaannttiinnee  vvaann  WWiisskkuunnddee  &&  
IInnffoorr--mmaattiiccaa,,  oopp  vvllooeerr  aacchhtt  vvaann  hheett
HHooooffddggeebboouuww,,  ttoott  lloouunnggee  
ggeettrraannssffoorrmmeeeerrdd  zzoouu  wwoorrddeenn..  
DDIIZZ  zzaagg  hhiieerr  eecchhtteerr  vvaannaaff,,  oonnddeerr
mmeeeerr  vvaannwweeggee  ddee  ttoocchh  aall  ggrroottee
ddrruukkttee  bbiijj  ddee  kkaannttiinnee  iinn  hheett
AAuuddiittoorriiuumm..  DDee  vveerrwwaacchhttiinngg  iiss  
nnaammeelliijjkk  ddaatt  mmeeeerr  mmeennsseenn  nnaaaarr
hheett  AAuuddiittoorriiuumm  ggaaaann  aallss  WW&&II  eeeenn
lloouunnggeekkaannttiinnee  kkrriijjggtt..

FFoottoo::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee

Nieuwe website en 
zoekfunctie Cursor

Cursor heeft vanaf deze week
een vernieuwde website. De
site heeft een makkelijkere
menustructuur gekregen, en
het uiterlijk is opgefrist.
Daarnaast is het de bedoeling
om de website meermaals per
week met nieuwe berichten te
verversen.

“De oude site was al dik vijf jaar
ongewijzigd en was aan vervan-
ging toe”, legt hoofdredacteur
Han Konings uit. “De site heeft
een helder en meer ‘newsy’ ui-
terlijk gekregen. Zo kun je nu
meteen berichten lezen wanneer
je op de homepage komt, zonder
eerst door te hoeven klikken.”
Een andere verandering is de
hogere frequentie waarmee
nieuws op de site komt. “Tot nu
toe kwamen berichten altijd eerst
in het blad te staan, en dan pas op
de site. Nu kan dat ook andersom
het geval zijn”, aldus de hoofdre-
dacteur. Verder is het vanaf nu

mogelijk een elektronische kopie
van het blad te downloaden van
de site. “Wie wil weten hoe het pa-
pieren blad er deze week uitziet,
kan de pdf’s downloaden en
daarmee een kopie van Cursor
printen”, aldus Konings.
In de nieuwe site zit ook een
nieuwe zoekfunctie, waarmee
het archief van de online Cursor
goed doorzoekbaar wordt.
Konings: “Met de oude zoek-
functie op de Cursorsite kon je
alleen artikelen vinden door te
zoeken op woorden in de kop van
het artikel. De nieuwe zoek-
machine zoekt door álle woorden
van de artikelen, wat het veel
makkelijker maakt stukken terug
te vinden.” Bovendien sorteert de
nieuwe zoekmachine de resul-
taten nu op publicatiedatum,
waardoor snel te zien is wat
onlangs geschreven is over een
onderwerp./.
Zie: www.tue.nl/cursor

Een dummybeeld van de vernieuwde website.

‘Canon-kanon’ doet
Blauwe Zaal vollopen
Zonder bètawetenschappen geen
technische vooruitgang. Maar
waarom zijn de exacte weten-
schappen in Nederland schijn-
baar dan zo weinig populair? En
wat zijn eigenlijk de belang-
rijkste doorbraken en begrippen
in de natuurwetenschappen?
Daar probeert de bètacanon, die
elke zaterdag in de Volkskrant
verschijnt, antwoord op te geven.
Gisteren, woensdag 5 september,
stond de voorzitter van de canon-
commissie, prof.dr. Robbert
Dijkgraaf, bij Studium Generale
voor een volle Blauwe Zaal.
Er zijn weinig Nederlandse 
wetenschappers die zo boeiend
over hun vak kunnen vertellen
als Robbert Dijkgraaf, hoogleraar
wis- en natuurkunde aan de
Universiteit van Amsterdam. Hij
is dan ook een veel gevraagd
spreker op universiteiten en in tv-
programma’s. Gisteren ging hij
bij de lunchlezing van SG in op
de achtergronden van de
Nederlandse bètacanon. Hierin
komen de vijftig begrippen, uit-
vindingen of wetenschappers te
staan ‘waar eigenlijk iedere

Nederlander iets van zou moeten
weten’.
Het Nederlandse volk kon vorig
jaar zijn suggesties doorgeven
aan de commissie - met daarin
ook TU/e-hoogleraar techniek-
geschiedenis dr.ir. Harry
Lintsen. “Maar vervolgens
hebben we op uiterst ondemocra-
tische wijze een lijstje gemaakt”,
vertelde Dijkgraaf met een
glimlach. En daar blijken dan 
onvermijdelijke onderwerpen in
te staan als ‘Darwin’, ‘foto-
synthese’ en ‘DNA’. Maar ook
verrassingen als ‘de wc’ en ‘seks’.
Dijkgraaf ging bij SG vooral in op
de achtergronden van de canon,
het publiek daarbij trakterend op
vele heerlijke anekdotes./.

Komende zaterdag verschijnt nummer
36 van de bètacanon in de krant en op
de website
http://extra.volkskrant.nl/betacanon/.
De artikelen zijn door iedereen aan te
passen in een Wikipedia-achtige
structuur.

Eindhovens dispuut
schenkt negen mille
Het Heerendispuut Camelot
Excalibur heeft in het kader van
zijn achtste lustrum 8.888,88
euro geschonken aan de Stichting
Edukans, een organisatie die 
wereldwijd zo’n tweehonderd
kleine onderwijsprojecten van
particuliere organisaties steunt.
De cheque werd bij de opening
van het academisch jaar over-
handigd. 

EU: ‘blue card’ 
kennismigranten
Eurocommissaris Franco Frattini
(Justitie) werkt volgens het
Financieele Dagblad aan een EU-
werkvergunning voor hoogopge-
leiden van buiten de regio. De
vergunning zou een geldig-
heidsduur krijgen van vijf jaar.
Kennismigranten van buiten de
Unie kunnen in die periode een-
voudiger van lidstaat naar lidstaat
verkassen. Volgens het plan van

Frattini kan een kenniswerker na
twee jaar in het ene land zonder
problemen aan de slag in een
andere lidstaat. Daarna zou hij
ieder jaar kunnen verkassen. Bij
de presentatie van de regeling 
-waarschijnlijk dit najaar- moet
blijken of alle sectoren van de 
arbeidsmarkt worden geopend
voor hoogopgeleiden van buiten
de EU, of slechts de sectoren
waarin het personeel schaars is.
(HOP)
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Schaal 18 is een lachertje
Hoe het vroeger was? Tja, dat weten ze bij
het ministerie van OCW niet meer. “De
expertise van vóór 1997 is met de vut of
heeft een andere baan”, meldt een voor-
lichter. Nou ja, de grote lijnen zijn dui-
delijk genoeg: iedereen die bij een univer-
siteit of hogeschool werkte was gewoon
medewerker, had een functie die in een
ambtelijke schaal viel en kreeg dienover-
eenkomstig betaald. Ook de bestuurders
dus, die er overigens wel een toelage bij
ontvingen.
De omslag kwam aan het eind van de
jaren negentig, de jaren waarin de zelf-
standigheid van de instellingen groter
werd en daarmee ook de afstand tot het
ministerie. Eigen raden van toezicht of
equivalente organen kregen formeel de
zeggenschap over de arbeidsvoorwaarden
van bestuurders. De bestuurders zelf, de
colleges en de directies, traden vervol-
gens op als werkgever van het gewone
personeel en onderhandelden via hun
brancheverenigingen VSNU en HBO-
raad over de cao’s. Dat alles werd geregeld
in het ‘besluit decentralisatie arbeidsvoor-
waardenvorming universiteiten, hoge-
scholen en onderzoeksinstellingen’ van
1999.
Vanaf dat moment stond niets een snelle
stijging van de bestuurderssalarissen, los
van alle cao-afspraken, in de weg. Maar de
minister van Onderwijs zag het kennelijk
anders. Die handhaafde voor de bestuur-
ders in zowel wo als hbo het uitgangs-
punt dat het salaris nooit meer dan het
maximum van schaal 18 kon zijn, plus
een toelage. Een en ander valt te lezen in
een algemene maatregel van bestuur uit
1998 voor het wo; voor het hbo geldt een
identieke tekst uit 2001. Sindsdien is er
geen nadere wetgeving geweest. 

Lachertje
Schaal 18: dat zou op dit moment zo’n
104.000 euro op jaarbasis betekenen.
Eén blik op de salarisstaatjes in wo en
hbo, op de lijstjes van Intermediair of van
het ministerie van Binnenlandse Zaken,
en de conclusie is duidelijk: schaal 18 is
een lachertje. Het is zelfs de vraag of toe-
zichthouders nog weten dat ze geacht
worden die schaal toe te passen.
Rien Meijerink, voorzitter van de raad van
toezicht van de Universiteit Utrecht en
tevens capo di capi als voorzitter van het
overleg van alle universitaire toezicht-
houders: “Zelf weet ik wel dat we moeten
uitgaan van schaal 18, maar of alle colle-
ga’s dat nog weten? Het is ook een rare,
verouderde regel. We lossen het op door
de toelagen op te rekken. Die zijn niet 
gemaximeerd, en nu dus behoorlijk
hoog.” Inderdaad, zeker waar het
voorzittersbeloningen betreft
is vijftig procent of meer
geen uitzondering. 
Tweeslachtig, zo
mag je de houding
van de overheid op

dit vlak wel noemen. Er is een wettelijke
salarisrege-ling, maar met alle moge-
lijkheden om er via torenhoge toelagen
onderuit te komen. Daarnaast is er het
wonderlijke feit dat minister Loek
Hermans in 2001 een beloningssysteem
voor hbo-topbestuurders, ontworpen
door de Hay Group, officieel sanctioneer-
de als grondslag voor de beloningen. Dat
systeem, dat stoelt op vergelijkingen met
anderen op de nationale ‘directeuren-
markt’ en dus niets meer met ambtelijke
schalen van doen heeft, is na een paar
updates nog altijd van kracht. En het is zo
berekend -dat viel ook OCW-minister
Ronald Plasterk op toen hij de jongste 
uitwerking onder ogen kreeg- dat een 
bepaalde categorie bestuurders inderdaad
boven het salaris van minister-president
Balkenende uitkomt. Inmiddels maakt de
jongste versie deel uit van de branche-
code governance van het hbo uit 2006.
Onderzoek door weer een ander advies-
bureau, PriceWaterhouseCoopers, in dat-
zelfde jaar wees uit dat 96 procent van de
beloningen conform de regeling was.

Wildwest
Stevige salarissen dus hier en daar, maar
geen wildwest in het hbo. Dat is het ook
niet in de universitaire wereld, vindt Rien
Meijerink. Ook daar is een adviesregeling
van Hay, gemaakt in opdracht van de
raden van toezicht, de basis voor de 
bestuurdersbeloning. Die regeling
dateert uit 2000 en werd braaf naar het
ministerie gezonden, alleen heeft de 
minister er nooit op gereageerd.
Meijerink: “Een gemiste kans. Op dat
moment had men de discussie over de 
bestuurdersbeloning kunnen voeren.”
Dat was beter geweest, zegt hij, dan al die
verhalen over de Balkenende-norm nu.
“Universiteiten zijn tegenwoordig
hybride bedrijven, die voor een deel op de
markt actief zijn. Dan kun je niet alleen
maar publieke normen hanteren als je
goede mensen wilt krijgen. En kijk ook
eens naar de academische medische
centra. Daar worden veel hogere bedra-
gen betaald, en die zijn toch nauw ver-
bonden met de universiteiten.” 
Een wettelijke maximering, vindt
Meijerink, is heel onverstandig. “Het
leidt tot verschraling in het publieke
domein. En je loopt de kans dat men toch
weer wegen erlangs zoekt. Dus als die
Balkenende-norm er komt en je stopt
alles wat van belang is erin, dan zou het
kunnen. Maar hoe hoog is die norm? Ik
hoor allerlei rare bedragen.”
Rare bedragen horen de vakbonden al
lang. En dan hebben ze het over wat 
effectief betaald wordt in de top van het

hoger onderwijs, met de systema-
tiek van Hay in de hand. Marieke
van den Berg van Abvakabo
FNV, vooral sterk in de univer-
sitaire wereld: “Kijk naar het

College van Bestuur in

Groningen: een verhoging ineens
met dertig procent, terwijl ze
promovendi in een bursalen-
stelsel duwen. Als men de
bestuurders niet onder de
cao wil brengen, dan zouden
ze er tenminste mee in de
pas kunnen lopen.”
Walter Drescher van de
Algemene Onderwijsbond, met name in
het hbo vertegenwoordigd: “In de instel-
lingen is voortdurend geld tekort, terwijl
de topmensen grote bedragen krijgen.
Dat werkt demotiverend. Er worden deals
gesloten tussen bestuurders en toezicht-
houders, dat kan niet anders, het is een
spel dat afwijkt van alle cao-onderhande-
lingen.”

Hay Group
“Als je Hay binnenhaalt, gaan de topsala-
rissen omhoog. Ja, ik ken die verhalen.
Maar ze kloppen niet.” Peter Langerak is
senior consultant bij Hay Group met
onder meer het hoger onderwijs in zijn
portefeuille. Hij legt geduldig uit hoe het
systeem werkt. Dat Hay functies op hun
zwaarte waardeert met een aantal punten,
dat het systeem gewoon in een boekje
staat en transparant is, dat vergelijkbare
functies in de gezondheidszorg, bij 
woningcorporaties maar ook bij het 
bedrijfsleven een bepaald beeld over de
beloning opleveren. Dat dit de markt is
waaruit bestuurders worden gerekru-
teerd. “En dan kun je bovenin die markt
gaan zitten, in het midden of laag. Voor
het hoger onderwijs zijn we laag gaan
zitten.”
Vervolgens worden de loonontwikke-
lingen in die markt gevolgd en door-
gegeven. En daar is wel eens wat mis
gegaan, erkent hij. Zodra Hay haar 
onderzoek naar de gemiddelde salaris-
stijging in dit marktsegment bekend-
maakte, renden bestuurders in het hbo
spoorslags naar de salarisadministratie
om de jongste verhoging in gang te
zetten. Langerak: “Wij stuurden die over-
zichten naar de vereniging van bestuur-
ders, die toen onze opdrachtgever was, en
die bleek ze rechtstreeks door te geven
aan de leden in plaats van aan de toezicht-
houders. Sinds 2006, de jongste actuali-
sering die is opgenomen in de hbo-
branchecode, loopt alles via de raden van
toezicht. Die krijgen voortaan om de twee
jaar een overzicht van de marktontwikke-

lingen, en dan moeten ze maar zien
wat ze ermee doen. Wij nemen geen

opdrachten meer aan van bestuur-
ders, uitsluitend nog van toe-
zichthouders.” 

De Hay-regeling voorziet
in variabele onderdelen
van de beloning, die 

zodoende op 115 procent van het
maximum per categorie kan komen. De
leidende gedachte, zoals bij zoveel 
gedragscodes, is ‘pas toe of leg uit’. Een
raad van toezicht die bonussen uitkeert
moet dat doen aan de hand van vooraf 
afgesproken prestatie-indicatoren. Maar
sluit dat dealtjes tussen toezichthouders
en bestuurders uit? Toezichthouders die
zelf bovendien al te vaak uit vorstelijk 
betaalde commerciële banen komen?
Langerak: “Oké, dat bepaalt inderdaad
iemands referentiekader, maar ik zie in
het hbo ook vakbondsmensen en domi-
nees in raden van toezicht hoor. Maar
goed, als men bonussen uitkeert boven
de bandbreedte die wij aangeven, dan
gaat de openbaarheid spelen. Daar is een
rol weggelegd voor journalisten, vind ik.”
Dat geldt ook voor iets wat onlangs naar
buiten kwam: onderhandelingen bij de
aanstelling over het dichten van een 
verondersteld pensioengat, zoals college-
voorzitter Jo Ritzen in Maastricht bedong.
Langerak: “Dat lijkt inderdaad een ach-
terdeur. Ik ben het ermee eens dat daar
een normering moet komen.”
Nog één ding: waar Hay het hele hoger
onderwijs van functiewaarderings-
systemen voor de rest van personeel heeft
voorzien -ook al kreeg ze die opdracht na
openbare aanbesteding- en ze tegelijker-
tijd de bestuurdersbeloningen reguleert;
hoeveel handjeklap zit daar dan bij?
Langerak: “Die laatste regeling voor hbo-
bestuurders, daar zijn we echt niet rijk
van geworden. Ik schat dat die de op-
drachtgevers tegen de 60.000 euro heeft
gekost. Nee, als wij hier echt geld aan
willen verdienen, maken we geen alge-
mene regeling maar laten we ons door 
afzonderlijke raden van toezicht inhuren
voor een advies. Dat zou veel meer op-
leveren.”/.

De JP-norm
““DDee  BBaallkkeenneennddee--nnoorrmm??  DDaatt  hhaannggtt  eerr  vvaann  aaff  
wweellkkee  jjee  bbeeddooeelltt..  EErr  zziijjnn  eerr  ttwweeee..””  
NNeeee,,  ddee  vvoooorrlliicchhtteerr  vvaann  hheett  mmiinniisstteerriiee  vvaann
BBiinnnneennllaannddssee  ZZaakkeenn  mmaaaakktt  ggeeeenn  ggeeiinnttjjee..  ““DDee  eennee,,
hheett  ggeemmiiddddeellddee  vvaann  aallllee  mmiinniisstteerrssssaallaarriisssseenn,,
bbeeppaaaalltt  ddee  ggrreennss  wwaaaarrbboovveenn  jjee  ssaallaarriisssseenn  iinn  ddee  
ppuubblliieekkee  ssffeeeerr  ooppeennbbaaaarr  mmooeett  mmaakkeenn..  EEnn  eerr  iiss  eeeenn
aannddeerree  ddiiee  iinn  ddee  vvoollkkssmmoonndd  ddee  ‘‘eecchhttee’’  nnoorrmm  iiss::
nniieemmaanndd  bbiijj  ddee  ((sseemmii--))oovveerrhheeiidd  mmaagg  mmeeeerr  vveerrddiieenneenn
ddaann  ddee  mmiinniisstteerr--pprreessiiddeenntt””,,  zzeeggtt  hhiijj..  IInntteerreessssaanntt  iiss
ddaatt  bbeeiiddee  bbeeddrraaggeenn  oopp  ddiitt  mmoommeenntt  oopp  oonnggeevveeeerr
117700..000000  eeuurroo  lliiggggeenn..  AAlllleeeenn  iiss  hheett  eeeerrssttee  ‘‘iinncclluussiieeff’’,,
dduuss  mmeett  aalllleerrlleeii  ttooeessllaaggeenn,,  vveerrggooeeddiinnggeenn  eenn  wweerrkk--
ggeevveerrssbbiijjddrraaggeenn,,  ooookk  ddiiee  vvoooorr  hheett  ppeennssiiooeenn;;  hheett
ttwweeeeddee,,  ddee  ‘‘eecchhttee’’  JJPP--nnoorrmm,,  iiss  kkaaaall..  DDaaaarr  mmooeett  dduuss
wweeeerr  zzoo’’nn  3355  pprroocceenntt  ((eeeenn  vvuuiissttrreeggeell  ddiiee  ddee  oovveerrhheeiidd

zzeellff  hhaanntteeeerrtt))  bbiijj  ooppggeetteelldd  wwoorrddeenn  oommwwiillllee  vvaann  ddee  
vveerrggeelliijjkkbbaaaarrhheeiidd..  EEnn  zzoo  wwoorrddtt  hheett  ttooppssaallaarriisssseenn--
ddeebbaatt  eerr  nniieett  hheellddeerrddeerr  oopp..

Salarissen/Wammes Bos
Illustraties/Jeannette Bos

De ene na de andere universiteits- en hogeschoolbestuurder
blijkt boven de Balkenende-norm te verdienen. Wat is er 
toch gebeurd met de keurige ambtelijke salarissen die 
bestuurders van hogescholen en universiteiten vroeger 

ontvingen? 
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DDee  EEiinnddhhoovveennssee  CCvvBB--lleeddeenn  bblliijjvveenn,,  zzoo  bblliijjkktt
uuiitt  cciijjffeerrss  vvaann  hheett  TTUU//ee--jjaaaarrvveerrssllaagg  oovveerr
22000066  oonnddeerr  ddee  JJPP--nnoorrmm  vvaann  117700..000000  eeuurroo..
CCoolllleeggeevvoooorrzziitttteerr  iinngg..  AAmmaanndduuss  LLuunnddqqvviisstt
ttoouucchheeeerrddee  oovveerr  22000066  iinn  ttoottaaaall  116611..003344
eeuurroo  ((112277..553344  eeuurroo  pplluuss  3333..550000  eeuurroo
bboonnuuss))..  RReeccttoorr  mmaaggnniiffiiccuuss  pprrooff..ddrr..iirr..  HHaannss

oonnttvviinngg  oovveerr  ddaatt  jjaaaarr  iinn  ttoottaaaall
115522..665599  ((112277..553344  pplluuss  2255..112255
bboonnuuss))..  DDeezzee  bbeeddrraaggeenn  zziijjnn
ooppggeebboouuwwdd  uuiitt  ddee  bbrruuttoo  
bbeezzoollddiiggiinngg  pplluuss  eeeenn  bboonnuuss
oovveerr  hheett  vvoooorrggaaaannddee  jjaaaarr..
VVaann  DDuuiijjnn  kkrreeeegg  eeeenn  llaaggeerree

bboonnuuss  oovveerr  22000055,,  oommddaatt  hhiijj  iinn  aapprriill  vvaann
ddaatt  jjaaaarr  ppaass  iiss  aaaannggeettrreeddeenn  aallss  rreeccttoorr..

VVoooorr  ddee  bbeezzoollddiiggiinngg  vvaann  CCvvBB--lliidd
pprrooff..ddrr..  PPaauull  VVeerrhhaaeeggeenn  ssttaaaatt

vvoooorr  22000066  3322..884466  eeuurroo  
((hhiijj  oonnttvviinngg  ggeeeenn  bboonnuuss))
iinn  ddee  bbooeekkeenn..  HHiijj  iiss  oopp  11

ookkttoobbeerr  vvaann  ddaatt  jjaaaarr  iinn  ddiieennsstt  ggeettrreeddeenn  vvaann
ddee  TTUU//ee..  ZZiijjnn  vvoooorrggaannggeerr  pprrooff..ddrr..  HHaannss
AAmmmmaann  kkrreeeegg  vvoooorr  ddee  eeeerrssttee  ddrriiee  mmaaaannddeenn
vvaann  22000066  3355..779933  eeuurroo,,  pplluuss  eeeenn  bboonnuuss  vvaann
3333..550000  eeuurroo..

Wat krijgen TU/e-bestuurders?
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Tussen wijze uil en jonge zwaan

Op de vensterbank van de werkkamer van
prof.dr.ir. Joan van Aken (capaciteitsgroep
Organisation Science and Marketing, 
faculteit Technologie Management) staat
een beeld van een zwaan. Het is een mooi
beeldje, maar het is meer dan een ver-
siering van een sobere TU/e-werkkamer.
Er zit een verhaal aan vast. Toen Van
Aken in 1991 hoogleraar werd aan de
TU/e gaf hij zijn intreerede de titel mee
‘Organisatiekunde, uil of jonge zwaan’.
Hij legt uit: “Het vak organisatiekunde
kun je bedrijven als een verklarende 
wetenschap, met beschrijven en verkla-
ren, zoals sociologen het doen (de uil). Je
kunt het vak echter ook benaderen als een
ontwerpwetenschap, gericht op het ont-
wikkelen van oplossingen voor bedrijven.
Bijvoorbeeld hoe je effectief open inno-
vatie bedrijft of hoe het midden- en klein-
bedrijf goed internationaal zou kunnen
samenwerken. De laatstgenoemde
richting was en is nog steeds te weinig
ontwikkeld, een soort lelijk jong eendje.”
Van Aken vergelijkt de ontwerpgerichte

stroming met de medische - en de ingeni-
eurswetenschap. Daarin werken mensen
aan het ontwerpen van oplossingen voor
praktische problemen. “Het draait niet
primair om het opdoen van kennis, maar
het is een streven naar het verbeteren van
het menselijke bestaan”, zegt Van Aken.
Hij is sterk van mening dat de westerse
bedrijfskundeopleidingen te analytisch
van instelling zijn geworden.

Ambachtelijke inslag
Dat was wel eens anders. De beroemde
‘business schools’ in de Verenigde Staten,
met klinkende namen als Harvard,
Wharton en Stanford, hadden tot de jaren
zestig van de vorige eeuw een behoorlijk
ambachtelijke inslag. De colleges werden
er veelal verzorgd door succesvolle mana-
gers uit grote Amerikaanse bedrijven.
Vanaf de jaren zestig kwam er een
omslag, geïnitieerd door rapporten van de
invloedrijke Ford en Carnegie Foun-
dations. Pas in de jaren negentig werden
de ‘business schools’ serieus genomen

door de academische gemeenschap.
Eenzelfde omslag heeft in de jaren negen-
tig aan de Nederlandse bedrijfskunde-
faculteiten versneld plaatsgevonden. Nu
hoort het Nederlandse bedrijfskundige
onderzoek volgens Van Aken bij de 
wereldtop. “Je ziet dat de VS domineren,
maar Nederland heeft zich heel snel aan-
gepast aan de Amerikaanse benadering.
Nederlandse bedrijfswetenschappers 
publiceren nu heel succesvol in de
Amerikaanse toptijdschriften. ‘When in
Rome, act as the Romans do’.”
Toch vindt Van Aken dat de transformatie
te ver is doorgeschoten, zowel in Neder-
land als in de VS. “De ontwerpgerichtheid
is nagenoeg verdwenen. Bedrijfskunde is
een academisch erkende wetenschap 
geworden, maar daarmee ook veel te veel
alleen maar beschrijvend en verklarend.
Het analyseert problemen, maar houdt
zich helaas niet meer bezig met de vraag
hoe je organisaties beter zou kunnen
maken.” Dit speelt ook in Eindhoven,
zegt de hoogleraar. In de ambachtelijke

tijd waren onderwijs en onderzoek bij
Technische Bedrijfskunde vrijwel geheel
ontwerpgeoriënteerd. Nu, na de trans-
formatie, is het meer divers; op sommige
plaatsen is de ontwerporiëntatie verloren
gegaan, op andere niet.
Tekenen aan de wand ziet de hoogleraar
genoeg. Het duidelijkste voorbeeld zijn
de ‘corporate universities’, die in de VS
sinds eind jaren negentig als padden-
stoelen uit de grond zijn geschoten. Vele
grote bedrijven hebben nu hun eigen
‘universiteit’ waarin het zijn managers
opleidt. De hoofdreden die daarvoor
wordt aangevoerd is meestal dat de door
de business schools afgeleverde MBA’s
(Master of Business Administration) veel
te analytisch zijn geworden. De bedrijven
leiden hun aankomende toppers liever
deels zelf op, zodat zij hun ontwerp
gerichtheid behouden. 

Ingenieursbenadering
Maar begrijp hem niet verkeerd: Van
Aken wil helemaal niet terug naar de 

Bedrijfskunde/Jim Heirbaut
Foto/Bart van Overbeeke

Een bedrijf zo goed mogelijk runnen, dat
leer je op een ‘business school’. Dreven

deze opleidingen in de beginperiode
vooral op de ambachtelijke kennis van

ervaren managers uit het bedrijfsleven,
tegenwoordig zijn het onderzoeks-

gedreven wetenschappelijke, univer-
sitaire instellingen. TU/e-hoogleraar dr.ir.

Joan van Aken vindt dat de bedrijfskun-
deopleidingen in het westen hierin zijn
doorgeschoten. Ze hebben volgens hem

een essentieel element verloren: de 
oplossingsgerichtheid. Eind mei presen-

teerde hij in China zijn ideeën aan de
crème de la crème van de Chinese 

‘business schools’. Opdat China kan leren
van de fouten van het westen.

Computerprogramma ‘kijkt’ als menselijk oog
Medisch specialisten in de Nederlandse
ziekenhuizen analyseren jaarlijks mil-
joenen röntgenfoto’s. Computer-
programma’s om ze te ondersteunen,
bestaan nog niet. Promovenda Evgeniya
Balmashnova van de faculteit Biomedi-
sche Technologie ontwikkelde voor Océ
een nieuw algoritme voor beeldherken-
ning, geïnspireerd op ons eigen visueel
systeem. Medische toepassingen
komen daardoor een klein stapje 
dichterbij.

Een afgekloven knuffelbeest met absurd
grote ogen, een loshangende neus en een
opgestikte mond is voor een jonge baby
prima te herkennen als ‘gezicht’. Een
staaltje ‘image matching’ waaraan zelfs
het meest geavanceerde computerpro-
gramma niet kan tippen. De meeste
beeldherkenningsprogramma’s zoeken
naar gelijkenissen tussen beelden op
grond van de pixels waaruit een digitaal
beeld is opgebouwd. Hoe meer pixels met
elkaar overeenkomen, des te groter is de
kans dat de beelden hetzelfde zijn. De
problemen ontstaan al zodra een beeld de
uitvergrote weergave is van het origineel.
“Om dat probleem te ondervangen, zou
de computer voor elke mogelijke schaal-

grootte een vergelijking moeten maken”,
licht onderzoekster Evgeniya
Balmashnova het euvel toe. “Dat kost na-
tuurlijk ontzettend veel tijd.” Ook als een
beeld verschoven is ten opzichte van de
originele positie, raken veel van der-
gelijke computerprogramma’s de draad
volledig kwijt. 

Oogcellen
Binnen de onderzoeksgroep Image
Analysis and Interpretation van de 
faculteit Biomedische Technologie wordt
hard gewerkt aan een algoritme dat het
menselijke herkenningsvermogen
evenaart. De onderzoekers laten zich
hierbij inspireren door de werking van
het menselijk oog. Balmashnova en haar
collega dr.ir. Bram Platel gingen aan de
slag met het gegeven dat onze ogen de
omgeving analyseren op alle schalen tege-
lijkertijd. Platel richtte zich op de prak-
tische aspecten van het probleem, terwijl
Balmashnova zich op de wiskundige kant
van de zaak wierp. “Onze ogen bevatten
allerlei cellen die elk een ander soort
waarneming voor hun rekening nemen”,
legt de wiskundige uit. “Zo reageren ver-
schillende cellen op waarnemingen van
verschillende schaalniveaus. Als we een

boek waarnemen, zien we daardoor niet
alleen een rechthoekig vlak, maar tegelij-
kertijd zien we de tekst die op de kaft
staat.” 
Ook het algoritme dat de onderzoekster
ontwikkelde is toepasbaar op elke schaal.
Het gaat niet uit van pixels, maar zoekt de
belangrijkste punten in het beeld die
zelden veranderen ten opzichte van
elkaar: niet als het beeld wordt uit-
vergroot en ook niet als het van positie
verandert. Met elkaar vormen die kri-
tische punten de diepere structuur van
het beeld.
Hoe die punten worden vastgesteld, is uit
te leggen middels de metafoor van een
vergrootglas. Door het vergrootglas op
een bepaalde hoogte boven een foto te
houden, is de afbeelding scherp te zien.
Houd het vergrootglas iets hoger, en het
beeld vertroebelt. Bepaalde structuren
zijn nog zichtbaar, andere nauwelijks.
Hoe hoger het vergrootglas komt, des te
minder structuur er zichtbaar is. De
hoogte en de plaats waarop een structuur
‘verdwijnt’, krijgen een punt. Zo ontstaat
een driedimensionaal landschap van
punten. Een blauwdruk die uniek is voor
het plaatje, maar onafhankelijk is van
schaal of positie. Het algoritme van

Balmashnova werkt op vergelijkbare
wijze. 

Tumoren
De industriële partner bij het onderzoek
was Océ Technologies. Het bedrijf wil een
scanner maken die in staat is om bedrijfs-
logo’s te herkennen in complexe docu-
menten. Het algoritme dat Balmashnova
ontwikkelde, voldoet ruimschoots aan die
eis: zelfs de voorkant van een tijdschrift
dat half verdwijnt onder enkele andere
tijdschriften, blijkt nog traceerbaar. Maar
een Océ-logo op een verkreukeld vel
papier blijkt dat weer niet te zijn. “In dat
geval is sprake van een lokale trans-
formatie”, zegt de onderzoekster.
“Wanneer er sprake is van een te grote
lokale vervorming, werkt het algoritme
niet.” 
Het programma is dus bij lange na nog
niet geschikt om, bijvoorbeeld, tumoren
te herkennen op röntgenfoto’s. De varia-
tie in de vorm van tumoren is daarvoor te
groot. Een belangrijke volgende stap in
het onderzoek is dan ook het toevoegen
van specifieke kennis aan het model, zegt
prof.dr.ir Bart Ter Haar Romeny, hoog-
leraar bij de onderzoeksgroep. “We willen
een computerprogramma ontwikkelen
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ambachtelijkheid van vroeger. Hij pleit
voor een ‘ingenieursbenadering’ voor de
bedrijfskunde: wetenschappelijk én ont-
werpgericht. Naast het analyseren van de
oorzaken van problemen, moeten ook 
alternatieve oplossingen ontworpen en in
hun context getest worden. “Om die
reden stuurden we hier aan de TU/e 
studenten voor hun afstuderen ook altijd
naar een bedrijf: om zowel de kracht als
de beperkingen van de geleerde theorie te
ervaren.”
Tegenwoordig is het echter voor studen-
ten Technische Bedrijfskunde niet meer
verplicht om in een bedrijf af te studeren.
Van Aken betreurt het, maar niet alleen
voor de studenten. “Bij bedrijfskunde-
opleidingen zitten onderzoekers die 
professionals moeten opleiden. Daar zit
een spanningsveld, want over het alge-
meen leid je in het hoger onderwijs op
naar je eigen evenbeeld: hoogleraren na-
tuurkunde zijn onderzoekers die onder-
zoekers opleiden. Bij ons is dat niet het
geval. Je kunt dit probleem voor een deel
opheffen doordat de docenten via de stu-
denten die ze begeleiden, heel veel leren
over het bedrijfsleven.” En zo is Van Aken
weer terug bij zijn stokpaardje: als TU/e
zou je -ook bij Technische Bedrijfskunde-
echte ingenieurs met een sterke ontwerp-
gerichtheid moeten opleiden. Hij schreef
er een pamflet over. Van Aken: “Je ziet het
ook terug bij dat dikke witte boek dat de
TU/e uitgaf ter gelegenheid van het vijf-
tigjarige bestaan. Dat heet ‘Gedreven
door nieuwsgierigheid’. Dat is onder-
zoekstaal, de taal van verklarende weten-
schappers, niet van ingenieurs.” En met
een lach: “Ik hoop daarom dat er bij het
honderdjarige bestaan van de TU/e een
boek verschijnt met de titel ‘Gedreven
door creativiteit’. Want ingenieurs maken
dingen en maken dingen beter. Ze willen
het menselijk bestaan verbeteren.”

Keynote speaker
Over het onderscheid tussen de ver-
klarende en de ontwerpende variant van
de bedrijfskunde schreef Van Aken
enkele wetenschappelijke artikelen, die
niet onopgemerkt bleven. Naar aan-
leiding daarvan werd de Eindhovense
hoogleraar gevraagd als ‘keynote speaker’
op te treden tijdens een symposium over

ontwerpgericht bedrijfskundig onder-
zoek in China, afgelopen mei in
Shenzhen. Dat werd georganiseerd door
de business schools van Hong Kong
Polytechnic University en Tsinghua
University. De laatste wordt volgens Van
Aken ‘het MIT van China’ genoemd.
Onder de sprekers was ook een aantal
oud-presidenten van de Amerikaanse
Academy of Management. “De grote 
belangstelling van deze toponderzoekers
uit het vakgebied heeft alles te maken met
de situatie in China op dit moment. Daar
is het onderzoek naar management en
business nog ambachtelijk.
Wetenschappers uit ‘mainland China’ 
publiceren nog nauwelijks in internatio-
nale tijdschriften”, zegt Van Aken. “Het
land staat nu aan de vooravond van een-
zelfde transformatie als het westen eerder
doormaakte. Maar het land zou moeten
proberen om bij die transformatie niet
hun bestaande, zij het nu nog ambach-
telijke, ontwerporiëntatie te verliezen”.
Van Aken wil maar zeggen dat de
Chinezen niet blindelings het voorbeeld
van het verklarende Amerikaanse 
onderzoek moeten overnemen. Evenals
Nederland destijds deed, kunnen ze veel
leren van hun onderzoeksmethoden,
maar ter wille van de relevantie voor de
praktijk zouden ze wel ontwerpgericht
moeten blijven. Bovendien is de context
van het Chinese management heel
anders dan in de VS. Chinese bedrijven
hebben veel minder regels en zijn heel
hiërarchisch opgebouwd. Veel bedrijven
leunen sterk op een charismatische
leider, die ook nog eens veel risico neemt.
Waardoor relatief veel jonge Chinese 
ondernemingen in een vroeg stadium
omvallen. Van Aken: “Mijn advies aan de
Chinezen is dan ook: bouw management-
onderzoek op dat relevant is voor de eigen
situatie.”
Het is nu aan de Chinese ‘business
schools’ of ze de boodschap van Van
Aken oppakken. Volgend jaar krijgt het
symposium een vervolg in Hong Kong.
Van Aken: “Dan kunnen we onze bena-
dering hopelijk gaan testen op echte cases
uit het Chinese bedrijfsleven.”/.

““DDaatt  zzoouu  wweell  wwaatt  zziijjnn..
DDaatt  iikk  hheebb  ggeehhoollppeenn  bbiijj
hheett  vveerrwweezzeennlliijjkkeenn  vvaann
ddee  uullttiieemmee  ddrroooomm  vvaann
ddee  sscchheeiikkuunnddee””..
NNaattuuuurrkkuunnddeessttuuddeenntt
EErrwwiinn  ddee  JJoonngg
gglliimmllaacchhtt..  ZZiijjnn  aaffssttuu--
ddeeeerroonnddeerrzzooeekk  ggiinngg
bboovveenn  vveerrwwaacchhttiinngg
ggooeedd..  HHeett  lleevveerrddee  eeeenn
mmooooiiee  ppuubblliiccaattiiee  oopp..
BBoovveennddiieenn  wwoorrddtt  zziijjnn
oonnddeerrzzooeekk  vvoooorrttggeezzeett..
DDee  ‘‘hhoollyy  ggrraaiill’’  vvaann  ddee
cchheemmiiee  iiss  eeeenn  eelleekkttrroo--
nneennmmiiccrroossccoooopp  ddiiee
ssnneell  ggeennooeegg  iiss  oomm  hheett
vvoouuwweenn  vvaann  eeiiwwiitt--
mmoolleeccuulleenn  ttee  vvoollggeenn..
““VVoooorr  eeeenn  ooppnnaammee  
bbeesscchhiieett  jjee  eeeenn  pprree--
ppaarraaaatt  mmeett  ggrrooeeppjjeess
eelleekkttrroonneenn..  VVoooorr
sscchheerrppee  ooppnnaammeenn
mmooeett  ddaatt  iinn  mmiinnddeerr  ddaann
110000  ffeemmttoosseeccoonnddeenn  
ggeebbeeuurreenn,,  éénn  mmeett
ggeennooeegg  eelleekkttrroonneenn..  IIkk
hheebb  mmeett  ssiimmuullaattiieess
llaatteenn  zziieenn  ddaatt  ddiitt
bbiinnnneenn  bbeerreeiikk  iiss..  DDaatt  iiss  vvoooorr  hheett  eeeerrsstt..  OOookk
hheebb  iikk  eeeenn  oonnddeerrddeeeell  ggeebboouuwwdd  ddaatt  nnooddiigg  iiss
oomm  ddee  ppuullsseenn  iinn  bbeeddwwaanngg  ttee  hhoouuddeenn..””
OOmm  eeeenn  ggeevvooeell  ttee  ggeevveenn::  eeeenn  ffeemmttoosseeccoonnddee  iiss
eeeenn  mmiilljjooeennssttee  vvaann  eeeenn  mmiilljjaarrddssttee  vvaann  eeeenn
sseeccoonnddee..  NNuu  zziijjnn  iinn  ddee  pprraakkttiijjkk  zziijjnn  ppuullsseenn  vvaann
440000  ffeemmttoosseeccoonnddeenn  ddee  ggrreennss..  ““HHooee  ccoommppaacc--
tteerr  ddee  ppuullss,,  hhooee  ssnneelllleerr  ddee  ooppnnaammee  eenn  hhooee
sscchheerrppeerr  hheett  bbeeeelldd..  DDee  mmooeeiilliijjkkhheeiidd  iiss  ddaatt  ddee
eelleekkttrroonneenn  eellkkaaaarr  aaffssttootteenn,,  wwaaaarrddoooorr  ddee  ppuullss
oonnddeerrwweegg  uuiittddiijjtt  ttoott  ddee  vvoorrmm  vvaann  eeeenn  ssiiggaaaarr..””
DDuuss  mmooeetteenn  ddee  eelleekkttrroonneenn  oonnddeerrwweegg  wwoorrddeenn
bbiijjggeessttuuuurrdd..  ““DDee  ppuullss  ggaaaatt  ddoooorr  eeeenn  zzooggee--
hheetteenn  ‘‘ccaavviittyy’’,,  eeeenn  aappppaarraaaatt  ddaatt  ddee  ssiiggaaaarr--
vvoorrmmiiggee  wwoollkk  eelleekkttrroonneenn  iinn  ddee  lleennggtteerriicchhttiinngg
wweeeerr  tteerruuggdduuwwtt  ttoott  zziijjnn  oooorrsspprroonnkkeelliijjkkee  vvoorrmm..
DDaatt  ggeebbeeuurrtt  mmeett  eeeenn  eelleekkttrriisscchh  vveelldd::  ddee
vvoooorrssttee  eelleekkttrroonneenn  iinn  ddee  ssiiggaaaarrvvoorrmmiiggee  wwoollkk
eelleekkttrroonneenn  wwoorrddeenn  aaffggeerreemmdd,,  ddee  aacchhtteerrssttee
kkrriijjggeenn  eeeenn  zzeettjjee  mmeeee..  ZZoo  wwoorrddtt  ddee  uuiittggeeddiijjddee
wwoollkk  ddeeeellss  --iinn  ddee  lleennggtteerriicchhttiinngg--  wweeeerr  iinn  zziijjnn
oooorrsspprroonnkkeelliijjkkee  vvoorrmm  ssaammeennggeeppeerrsstt..””  DDee

JJoonngg  oonnttwwiieerrpp  eeeenn  zzuuiinniiggee,,  kkrraacchhttiiggee  eenn
ccoommppaaccttee  ‘‘ccaavviittyy’’,,  ddiiee  ooookk  iinn  ddee  pprraakkttiijjkk  bblleeeekk
ttee  wweerrkkeenn..
DDee  ssttuuddeenntt  oonnttwwiieerrpp  ddaaaarrnnaaaasstt  mmeett  eeeenn  ssiimmuu--
llaattiieepprrooggrraammmmaa  eeeenn  ooppsstteelllliinngg  wwaaaarrbbiijj  eexxttrraa
ssppooeelleenn  ddee  ppuullss  ooookk  iinn  ddee  aannddeerree  rriicchhttiinnggeenn
iinn  bbeeddwwaanngg  hhoouuddeenn..  PPuullsseenn  vvaann  2200  ffeemmttoossee--
ccoonnddeenn  lliijjkkeenn  zzoo  hhaaaallbbaaaarr::  ““EEeenn  sscchhiijjnnbbaaaarr
oonnmmooggeelliijjkkee  ccoommbbiinnaattiiee  vvaann  vveeeell  llaaddiinngg  eenn
uullttrraakkoorrttee  ppuullsseenn..””  DDiiee  ooppsstteelllliinngg  wwoorrddtt  nnuu
ggeebboouuwwdd,,  mmaaaarr  nniieett  ddoooorr  DDee  JJoonngg  zzeellff..  ““IIkk  hheebb
eeeenn  bbaaaann  ggeekkrreeggeenn  bbiijj  FFEEII,,  eeeenn  bbeeddrriijjff  vvoooorr
eelleekkttrroonneennmmiiccrroossccooppeenn..  IIkk  ggaaff  sscchhaaaattsslleess
aaaann  ddee  ddoocchhtteerr  vvaann  iieemmaanndd  ddiiee  ddaaaarr  wweerrkktt..  ZZoo
zziiee  jjee  hhooee  ddaatt  ggaaaatt..  OOookk  mmiijjnn  ssttaaggee  hhaadd  iikk  vviiaa
ddee  iijjssbbaaaann  ggeerreeggeelldd::  iikk  ggaaff  ooookk  lleess  aaaann  JJoomm
LLuuiitteenn,,  mmiijjnn  aaffssttuuddeeeerrbbeeggeelleeiiddeerr..””  VVoooorr  eeeenn
ggooeedd  nneettwweerrkk  hhooeeff  jjee  dduuss  nniieett  ppeerr  ssee  oopp
hhoocckkeeyy..””

TTeekksstt::  AAnnoouucckk  VVrroouuwwee
FFoottoo::  RRiieenn  MMeeuullmmaann

dat beelden kan leren herkennen. Nieren
zijn bijvoorbeeld allemaal anders van
vorm, maar die variatie is niet eindeloos.
Het computerprogramma zou structuur
in die variatie moeten leren vinden.”
Voordat het zover is, zullen volgens de
hoogleraar nog heel wat jaren verstrijken.
Een door de computer ondersteunde dia-
gnostiek laat dus nog wel even op zich
wachten. “Mij wordt vaak gevraagd of de
computer de arts ooit zal vervangen”, zegt

Ter Haar Romeny glimlachend. “Nou, ik
ga het in elk geval niet meemaken!”
Toch is het onderzoek van Balmashnova
wel degelijk een doorbraak, benadrukt
Ter Haar Romeny. “Wij proberen de
wiskunde van het zien te doorgronden en
die te modelleren. Dat is een betrekkelijk
nieuw vakgebied, wij behoren echt tot de
pioniers. Terwijl iedereen nog kijkt naar
pixels, stappen wij er vanaf. Dat is echt
vernieuwend.”/.

Onderzoek in het kort
Veel Vidi’s voor TU/e
NNWWOO  hheeeefftt  iinn  ddee  zzoommeerrvvaakkaannttiiee  8833  jjoonnggee,,  eexxcceelllleennttee  wweetteennsscchhaappppeerrss  eeeenn  VViiddii--ssuubbssiiddiiee  ttooee--
ggeekkeenndd..  DDaaaarroonnddeerr  zziijjnn  iinn  ddeezzee  rroonnddee  77  wweetteennsscchhaappppeerrss  vvaann  ddee  TTUU//ee..  EEllkkee  oonnddeerrzzooeekkeerr
kkrriijjggtt  iinn  ttoottaaaall  mmaaxxiimmaaaall  660000..000000  eeuurroo  oomm  eeeenn  eeiiggeenn  oonnddeerrzzooeekksslliijjnn  ttee  oonnttwwiikkkkeelleenn..  BBiijj  ddee
ffaaccuulltteeiitt  SScchheeiikkuunnddiiggee  TTeecchhnnoollooggiiee  ((SSTT))  ggaaaatt  ddrr..  MMiicchhaaeell  DDeebbiijjee  nniieeuuwwee  mmaatteerriiaalleenn  bbeessttuu--
ddeerreenn  vvoooorr  ggeebbrruuiikk  aallss  zzoonnnneecceell..  DDrr..iirr..  EEmmiieell  HHeennsseenn  wwiill  aaaann  ddeezzeellffddee  ffaaccuulltteeiitt  bbeessttuuddeerreenn
hhooee  jjee  ppoorriieessttrruuccttuurreenn  vvaann  vveerrsscchhiilllleennddee  ddiimmeennssiieess  kkuunntt  mmaakkeenn  iinn  kkaattaallyyssaattoorrmmaatteerriiaalleenn..
DDrr..  RReennéé  vvaann  DDoonnkkeellaaaarr  ggaaaatt  bbiijj  BBiioommeeddiisscchhee  TTeecchhnnoollooggiiee  wweerrkkeenn  aaaann  sstteerrkkeerr  kkrraaaakkbbeeeenn  oomm
ggeewwrriicchhttsssslliijjttaaggee  tteeggeenn  ttee  ggaaaann..  BBiijj  ddeezzeellffddee  ffaaccuulltteeiitt  ggaaaatt  ddrr..iirr..  GGuussttaavv  SSttrriijjkkeerrss  oonnddeerr--
zzooeekkeenn  wweellkkee  mmoolleeccuullaaiirree  pprroocceesssseenn  eerr  iinn  ddee  hhaarrttssppiieerr  ppllaaaattssvviinnddeenn  vvllaakk  nnaa  eeeenn  hhaarrttaaaannvvaall..
DDrr..  WWyybboo  HHoouukkeess  vvaann  TTeecchhnnoollooggiiee  MMaannaaggeemmeenntt  ggaaaatt  kkiijjkkeenn  ooff  DDaarrwwiinnss  eevvoolluuttiieetthheeoorriiee  ttee
ccoommbbiinneerreenn  iiss  mmeett  mmeennsseelliijjkkee  bbeeddooeelliinnggeenn  eenn  bbeesslliissssiinnggeenn  bbiijj  hheett  oonnttwwiikkkkeelleenn  vvaann  ccuullttuuuurr
eenn  tteecchhnniieekk..  BBiijj  WWeerrkkttuuiiggbboouuwwkkuunnddee  ggaaaatt  ddrr..iirr..  EErrjjeenn  LLeeffeebbeerr  kkiijjkkeenn  wwaannnneeeerr  hheett  ggooeeddee
mmoommeenntt  iiss  vvoooorr  bbeeddrriijjvveenn  oomm  ttee  sswwiittcchheenn  vvaann  pprroodduucctt..  DDrr..  BBeettttiinnaa  SSppeecckkmmaannnn  vvaann
IInnffoorrmmaattiiccaa  oonnddeerrzzooeekktt  eeffffiicciiëënnttee  aallggoorriittmmeess  oomm  ggeeoommeettrriisscchhee  nneettwweerrkkeenn  ttee  tteekkeenneenn..

Geen beelduitval meer
EEeenn  ddrraaaaddllooooss  nneettwweerrkkjjee  tthhuuiiss  iiss  lleeuukk,,  mmaaaarr  jjee  kkuunntt  eerr  vvaaaakk  nniieett  ffaattssooeennlliijjkk  vviiddeeoo’’ss  mmeeee  
bbeekkiijjkkeenn..  AAllss  ddee  bbaannddbbrreeeeddttee  pplloottss  tteerruuggvvaalltt  ooff  aallss  bbiijjvvoooorrbbeeeelldd  ddee  mmaaggnneettrroonn  aaaannssttaaaatt,,  kkaann
hheett  bbeeeelldd  ssnneell  ssttiillssttaaaann,,  zzwwaarrtt  wwoorrddeenn,,  ooff  vveerrvveelleennddee  bbllookkkkeenn  vveerrttoonneenn..  OOnnddeerrzzooeekk  vvaann
DDmmiittrrii  JJaarrnniikkoovv,,  wwaaaarroopp  hhiijj  oopp  mmaaaannddaagg  2277  aauugguussttuuss  aaaann  ddee  ffaaccuulltteeiitt  WWiisskkuunnddee  &&  IInnffoorrmmaa--
ttiiccaa  pprroommoovveeeerrddee,,  kkaann  eerrvvoooorr  zzoorrggeenn  ddaatt  ddaatt  nniieett  mmeeeerr  ggeebbeeuurrtt..  HHiijj  oonnttwwiikkkkeellddee  eeeenn  ccooddee--
rriinnggss--  eenn  ttrraannssmmiissssiieetteecchhnniieekk  wwaaaarrbbiijj  ddee  ddrraaaaddllooooss  vveerrzzoonnddeenn  vviiddeeoobbeeeellddeenn  vveeeell  mmiinnddeerr
ssttoorriinnggssggeevvooeelliigg  zziijjnn..  JJaarrnniikkoovv  oonnttwwiikkkkeellddee  eeeenn  mmeetthhooddee  wwaaaarrbbiijj  hheett  zzeennddssttaattiioonn  hheett
ddrraaaaddlloozzee  ssiiggnnaaaall  oopp  vveerrsscchhiilllleennddee  kkwwaalliitteeiittssnniivveeaauuss  kkaann  vveerrzzeennddeenn..  EEeenn  bbaassiissnniivveeaauu,,
wwaaaarrbbiijj  kkiijjkkeerrss  mmeett  eeeenn  rreellaattiieeff  llaaaagg  kkwwaalliitteeiittssnniivveeaauu  ttoocchh  nnoogg  bbeeeellddeenn  kkuunnnneenn  bbeekkiijjkkeenn,,  eenn
éééénn  ooff  mmeeeerr  ggeeaavvaanncceeeerrddee  nniivveeaauuss  wwaaaarrbbiijj  ddee  bbeeeelldd--  eenn  ggeelluuiiddsskkwwaalliitteeiitt  hhooggeerr  iiss..
AAffhhaannkkeelliijjkk  vvaann  ddee  bbeesscchhiikkbbaarree  bbaannddbbrreeeeddttee  eenn  ddee  mmooggeelliijjkkhheeddeenn  vvaann  ddee  oonnttvvaannggeennddee  aapp--
ppaarraattuuuurr  kkaann  wwaaaarr  nnooddiigg  ddee  kkwwaalliitteeiitt  vvaann  hheett  bbeeeelldd,,  eenn  ddaaaarrmmeeee  hheett  aaaannttaall  bbiittss  ppeerr  sseeccoonnddee,,
vvaarriiëërreenn..  

Het driedimensionale landschap van 
kritische punten.

Het algoritme herkent het Océ-logo op grond van de
kritische punten die binnen de cirkels vallen. 
Het gekreukelde logo herkent het niet.
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Industrial Design op zoe
Integratie. Dat is het sleutelwoord aan de
faculteit ID. Integratie tussen engi-
neering, menswetenschappen en ont-
werpen. Integratie tussen onderwijs en
onderzoek. Integratie tussen universiteit
en bedrijfsleven. 
“Aanleiding voor de oprichting van ID was
de behoefte vanuit de industrie”, zegt
prof.dr.ir. Jeu Schouten, decaan van de 
faculteit. “We kregen regelmatig de vraag
wat wij als TU/e konden doen om verschil-
lende sectoren van technologie te integreren.
Om nieuwe producten en systemen te ont-
wikkelen als integrator van wat er allemaal
al is. Ook was er behoefte om de gebruiker
bij het ontwerp van producten te betrek-
ken. De industrie heeft afgestudeerden
nodig die hiermee uit de voeten kunnen.
En voor wie de overstap naar het bedrijfs-
leven niet zo groot is. Bedrijven moeten
pas afgestudeerde medewerkers vaak eerst
bijspijkeren.”
Schouten, afkomstig van de faculteit
Werktuigbouwkunde, wilde de nieuwe 
opleiding in eerste instantie binnen die 
faculteit kwijt. “Maar Henk de Wilt, de
toenmalige voorzitter van het College van
Bestuur, stuurde aan op een nieuwe 
faculteit. Omdat het iets totaal anders zou
worden, met een nieuwe inhoud en een
nieuw onderwijsconcept.”
In 2001 ging ID van start met zeventig
studenten. Nu zijn dat er vijf- à zes-
honderd, met ongeveer honderdtwintig
nieuwe studenten per jaar. In oktober
krijgen de eerste masterstudenten hun
diploma.
“We zijn echt tussen de verhuisdozen 
begonnen”, zegt dr.ir. Mark de Graaf,
domain manager Work en net als
Schouten vanaf het eerste uur bij ID 
betrokken. “We hebben er steeds voor
gekozen om de studenten al aan boord te
hebben tijdens de opbouw van de oplei-
ding. In het begin hadden we alleen het
eerste jaar op de plank liggen. Dat breidde
zich steeds uit.”
In Nederland zijn drie universitaire oplei-
dingen voor industrieel ontwerpen. Delft
is de oudste, die bestaat al bijna veertig
jaar. In Twente en Eindhoven zijn de oplei-
dingen gestart in 2001, in Twente als 
onderdeel van de faculteit Werktuigbouw-
kunde.
“Wij hebben een specifiek gebied
gekozen”, zegt Schouten, “namelijk intelli-
gente producten en systemen. Die hebben
vaak te maken met processors, elektro-
nica, informatica. Bij ons gaat het om de
intelligente binnenkant en de interactie
met de gebruiker.” 
De faculteit heeft daarvoor zogenoemde

‘/d.search-labs’ ingericht, waar de sterke
kanten van ontwerpen worden gebruikt
om onderwijs, onderzoek en industrie te
integreren. Daar bevinden zich onder
andere een huiskamer en slaapkamer.
Studenten en onderzoekers kunnen daar
producten in de omgeving ontwerpen en
testen. Zo staat in de slaapkamer bij-
voorbeeld een bed dat iemand kan wekken
door trillingen in zijn rug te geven en een
toename van de verlichting in de kamer,
en dat zich kan aanpassen aan de adem-
haling en het moment van ontwaken.

Gedreven
Het onderwijs is volgens een nieuw
concept ingericht. “Voor zover ik het weet,
zijn wij de enige opleiding op universitair
niveau die volledig competentiegericht
draait”, zegt opleidingsdirecteur dr. Inge-
borg Janssen Reinen. “Dat betekent dat er

geen vast programma is
dat alle studenten
doorlopen, maar dat ze
zelf bepalen langs welke
weg ze het eindniveau 
bereiken. Ze kiezen zelf
alle componenten.”
“Vakken hebben we hier
niet”, zegt drs. Sabine van Gent, managing
director en medeoprichter van de faculteit.
“Alleen projecten en assignments/modules.
De projecten zijn opdrachten uit het 
bedrijfsleven. Zoals het probleem dat
kinderen steeds vaker aan overgewicht
lijden, maar nauwelijks op speelplaatsen
te vinden zijn. Als je hun fascinatie voor
computerspelletjes koppelt aan iets wat
hen in beweging brengt, heb je een 
oplossing. Zo zijn er bij ID interactieve
stoeptegels ontwikkeld die kinderen uit-
nodigen tot beweging en spel. Samen met

de gemeente Eind-
hoven worden deze
concepten nu geconcre-
tiseerd.” In de assign-
ments worden speci-
fieke onderwerpen
uitgediept. “Die bieden
we aan in een heel
breed scala. Soms
lijken de assignments
op een college, andere
keren zijn ze meer een
practicum. Het gaat om
het leren kennen en
toepassen van kennis.”
“De integratie van 
intelligente techno-
logie is daarbij het 
belangrijkste”, voegt
De Graaf toe. “Het gaat
er niet om een heel
goede vormgever te
worden, of een heel
goede elektrotechnicus.
Het moet juist samen-
gaan. Inhoudelijke
kennis is belangrijk,
evenals de houding van
de studenten.”

“Studenten doen hier vanaf het eerste
moment projecten in een reële context, in
samenwerking met bedrijven als  Philips,
TNO of het mkb”, zegt Janssen Reinen.
“Dit maakt dat studenten enorm gedreven
zijn om hun project tot een goed einde te
brengen. Zo heeft een groep master-
studenten afgelopen semester meegedaan
aan de Microsoft Design Expo. Dit op 
uitnodiging van Microsoft Research in
Redmond, Washington, naast zes andere
internationale ontwerpopleidingen. Dat is
enorm uitdagend voor ze. Hun kunde,
kennis, harde werken en gedrevenheid
hebben vruchten afgeworpen. Ze hebben
geschitterd tijdens de presentatie van hun
project afgelopen juli in Amerika.”

Gescoord 
“Onze afgestudeerden zijn zelfstandig en
initiatiefrijk”, beaamt De Graaf. “Dat
krijgen we terug van de bedrijven
waarmee ze samenwerken. Ze hebben een
ander soort motivatie dan de gemiddelde
student. In het eerste jaar denken ze al na
over wat ze later met de studie willen
doen.” “Studenten leren hier hun identi-
teit te vinden”, vult Janssen Reinen aan.
“Ze zijn allemaal uniek als ze afgestu-
deerd zijn.” De Graaf: “Veel studenten
krijgen direct na het derde jaar al een baan
aangeboden of hebben een succesvol
bedrijf opgericht. Daar zijn we wel trots
op.”
Inmiddels wordt het onderwijsconcept
ook door anderen gewaardeerd.
Buitenlandse universiteiten nemen 
onderdelen over, zoals Georgia Tech in de
Verenigde Staten. Dit voorjaar heeft een
internationale visitatiecommissie de 
faculteit kritisch doorgelicht. “Daar zijn
heel lovende uitkomsten uitgekomen”,

Industrial Design/Co
Foto’s/Bart van

Een uniek leerplatform voor de ontwikkelin
denten, de overtuiging dat ontwerpen een z
studenten die hun eigen keuzes maken en 

kreten uit het rapport van de visitatiecommi
Industrial Design (ID) van de TU/e. ID, opger
lichting masterstudenten af. “Veel studente

succesvol bedrijf opgericht. Daar zijn we w
domain manager Work en vanaf h

ID-decaan Jeu Schouten
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ek naar nieuw paradigma

geeft decaan Schouten aan, “zowel inhou-
delijk als over de manier van onderwijs.”
Om maar een zin uit het rapport van de
commissie te noemen: ‘De uitwerking van
het concept en het competentiegerichte
leren is indrukwekkend, coherent, goed
uitgedacht en goed geïmplementeerd in
het bachelorprogramma.’ De opleiding
wordt binnenkort geaccrediteerd.
Op een aantal punten heeft ID goed
gescoord. “Dat is in de eerste plaats de 
integratie van onze vier vakgebieden tech-
nologie, gebruiker, interactie ontwerpen
en business processen. In de tweede plaats
de integratie van engineering, mensweten-
schappen en ontwerpen. En in de derde
plaats de integratie van universiteit en 
industrie.” “De commissie heeft ons mee-
gegeven vooral zo door te gaan met ons
unieke concept”, zegt managing director
Van Gent. “En om ons verhaal meer naar
buiten te brengen. We doen al veel aan pr,
maar we moeten het ook meer uitdragen
naar andere universiteiten. Studenten
weten ons al voldoende te vinden.”

Bestaansrecht
Het onderzoek aan ID is helemaal
verweven met het onderwijs. En met ont-
werpen. “Onderzoek doen we hier door
middel van het eigen ontwerp”, zegt dr.ir.
Caroline Hummels, universitair hoofd-
docent van de afdeling Designing Quality
in Interaction (DQI). “Dat gebeurt niet
veel. Wij zijn ook daarin vrij uniek in de
wereld: onderzoek en ontwerp liggen heel
dichtbij elkaar.”
De faculteit wil zich richten op het ont-
werpen van complexe dynamische
systemen, producten en gerelateerde
services. “Een product past zich aan aan de
omgeving, aan de gebruiker”, legt

Hummels uit. “Hoe
ontwerp je dat dan?
Vroeger ging het bij-
voorbeeld over de esthetiek
van het voorwerp, nu gaat
het meer om de esthetiek
van de interactie.”
Dat betekent ook dat je
anders tegen onderzoek
moet aankijken. “Naast het
testen van hypotheses moet
je continu reflecteren op
wat je ontworpen hebt.
Ontwerpen zit vervlochten
in onderzoek, dichtbij de
ervaringen van mensen.
Het is de combinatie van
engineering, mensweten-
schappen en ontwerpen.

De bedoeling is dat onze studenten alle-
maal in de overlap van de drie gebieden
zitten, in het midden. Dat valt nog niet
mee. We proberen rede en intuïtie te com-
bineren en werken in het spanningsveld
tussen abstractie en toepassing.”
Je ziet dat ontwerpfaculteiten wereldwijd
moeite hebben om hun bestaansrecht aan
universiteiten uit te leggen. ‘Is ontwerpen
wel wetenschappelijk?’ vragen de critici
zich af. “Een ontwerpacademie doet geen
wetenschappelijk onderzoek, wij wel”,
zegt Hummels. “We zijn duidelijk op zoek
naar het in kaart brengen van kennis, 
patronen ergens uithalen. Het is reflectie
op actie. We zijn niet met klassieke weten-
schap bezig, maar zijn op zoek naar een
nieuw paradigma. Dat geldt zowel voor dit
type onderwijs als voor onderzoek.”
De faculteit heeft plannen om een 
researchmaster op te richten. “Dat was een
idee van de visitatiecommissie, om een
soort topmaster op te richten voor een
aantal geselecteerde studenten, vooral uit
het buitenland”, vertelt decaan Schouten.
Een ander plan heeft betrekking op het 
realiseren van een nieuw gebouw. “De
paar verdiepingen die we nu hebben in het
Hoofdgebouw zijn te klein geworden. We
willen een gebouw met de /d.search-labs
in het midden en de kennisgebieden die
nodig zijn eromheen. En met openingen
in de vloer om het verband tussen verschil-
lende jaargangen studenten te symboli-
seren. En zonder aparte afdelingen voor
onderwijs en onderzoek. De gesprekken
hierover met het universiteitsbestuur zijn
net begonnen.”
Ook wil ID meer internationale inbed-
ding. “Interculturele samenwerking is
voor ons van levensbelang, omdat onze
producten beginnen bij de cultuur van de

gebruiker. De hele bacheloropleiding is al
in het Engels, als enige faculteit aan de
TU/e. En we zijn gestart met het opzetten
van een netwerk van ontwerpopleidingen
waar onze studenten een semester terecht-
kunnen. We hebben al contacten met
onder meer Singapore, Georgia Tech,
Melbourne en Shanghai”, zegt Schouten.
Plannen genoeg dus voor de jonge
energieke faculteit. “We noemen onszelf
nog steeds een nieuwe faculteit”, zegt

Schouten. “Het is boeiend om te zien wat
er mogelijk is in zes jaar.”
Caroline Hummels besluit: “Wetenschap
is altijd dynamisch. De faculteit is een 
dynamisch systeem. De TU/e heeft het
aangedurfd vernieuwend te zijn in de
aanpak van onderwijs en onderzoek, en
een aantal mensen heeft hier hard voor
gewerkt. Nu je ziet dat het werkt, is dat
heel mooi.”/.

Cora van den Berg
n Overbeeke
g van ontwerpcompetenties voor de stu-

zelfstandige discipline is, veelbelovende
verantwoordelijkheid nemen. Een paar

issie afgelopen voorjaar over de faculteit
icht in 2001, levert in oktober haar eerste

en hebben direct na het derde jaar al een
wel trots op”, zegt dr.ir. Mark de Graaf,

het eerste uur betrokken bij ID.
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Ook voor u als docent aan 
hogeschool of universiteit 
is de vakantie ten einde. U 
mag er weer ‘fris tegenaan’
en voor u het weet, zit u dus 
weer tot over uw oren in het 
werk. Tenzij er natuurlijk iets 
structureel verandert, maar 
hoe zou dat moeten? Krijgt u 
soms een assistent? 
Geloof het of niet, maar dat 
gaat inderdaad gebeuren. U

krijgt gratis en voor niets een 
assistent die het u héél mak-
kelijk gaat maken. Hoe? 
Surf naar:
rechtopeenassistent.nl
en merk hoe u al direct na 
kennismaking sneller, gestruc-
tureerder en kwalitatiever 
werkt. De naam van uw assi-
stent? SURFgroepen! Veel van 
uw collega’s kunnen er nu al 
niet meer buiten!

Bas Bakker
Docent Hogeschool van Amsterdam 
en directeur eStudio2

Kennisplatform wordt leeromgeving.

‘SURFgroepen draagt bij 
��� �� ������	�
����� ���
onderwijs. Zelf werk ik 
veel met deeltijdstuden-
ten, die door hun werk 
soms moeilijk de hoor- en 
werkcolleges kunnen bij-
wonen en door de grote 
hoeveelheid samenwer-
kingsprojecten sowieso al 
een volle agenda hebben. 
Dan is het handig dat zij 
via SURFgroepen vanaf 
hun werkplek of vanuit 

huis kunnen samenwerken 
aan een project of een 
hoorcollege kunnen 
volgen. Als docent kan ik 
via SURFgroepen ook heel 
�������� �������� ������
Het komt er eigenlijk op 
neer dat ik SURFgroepen 
beschouw als het ideale
medium om kennis te de-
len. En ik zie het als een 
uitdaging om van de ken-
nis- en samenwerkingsom-
geving SURFgroepen 

een interessante, geïn-
tegreerde leeromgeving 
te maken: een plek om 
lesstof op te slaan, cur-
sussites te ontwikkelen, 
opdrachten in te leveren, 
te overleggen, te discus-

������������������������
mooie is, dat je van het 
kant-en-klaar product dat 
SURFgroepen is, al heel 
snel zo’n leeromgeving 
kúnt maken. De mogelijk-
heden zijn legio!’

Elke docent heeft recht op een assistent!

Dankzij de steun van het UAF konden deze vluchtelingen al een studie aan 
het hoger onderwijs volgen. Ook in de toekomst blijft het UAF hen en andere 
vluchtelingen steunen.
Zoals Adelaide. Ze vluchtte in 1999 uit Rwanda. Dankzij het Generaal Pardon 
krijgt ze na jarenlang wachten haar verblijfsvergunning. Met steun van het UAF 
kon ze alvast rechten studeren. Ze is goed ingeburgerd en wil graag werken. 
Ze wil haar bijdrage leveren aan de Nederlandse samenleving!
Geef vluchtelingen een toekomst. Steun het UAF! Giro 76300
Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF | www.uaf.nl

HOERA!
Pardon voor 500 
vluchteling-studenten!

Studiekring, een instituut voor
huiswerkbegeleiding,

zoekt voor haar vestigingen in
Eindhoven en  Den Bosch

(ouderejaars) studenten,
met kennis van

middelbare schoolvakken,
die het leuk vinden scholieren
te ondersteunen bij het maken
van huiswerk, of bijles willen
geven in specifieke vakken

Solliciteren:
www.studiekring.nl
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De Masterbeurs - Jaarbeurs Utrecht
Vrijdag 22 en zaterdag 23 februari

Voorlichting over alle universitaire Masters.
Bijzondere Masterclasses.
Zie: www.universitairemasters.nl

Universiteitsbreed eerbetoon voor docenten en studenten

Pas in juni van dit jaar kregen
de plannen concreet vorm:
beloon jaarlijks de beste
docent in de bachelor- en in de
masteropleidingen en loof
daarnaast prijzen uit voor de
drie beste studenten van het
afgelopen studiejaar. Maandag
3 september, tijdens de
opening van het nieuwe 
collegejaar, werden de aller-
eerste prijswinnaars bekend-
gemaakt.

Bij de prijsuitreiking van de 
docenten, waarvoor in totaal 22
kandidaten waren voorgedragen,
viel de eer te beurt aan prof.dr.
Chris Snijders, hoogleraar
Sociologie van Techniek en
Innovatie bij de faculteit
Technologie Management, en
prof.dr.ir. Frans van de Vosse,
hoogleraar Cardiovasculaire
Biomechanica bij de faculteit
Biomedische Technologie.
Snijders, die de bachelorprijs

ontving, werd onder meer geëerd
voor het inventieve gebruik van
internettoepassingen bij zijn 
onderwijs, voor zijn stimuleren-
de aanpak en voor zijn toeganke-
lijkheid voor zijn studenten. Van
de Vosse werd geroemd voor het
veelvuldig gebruik van aan-
sprekende voorbeelden in zijn
colleges, zijn inzet om mee te
denken over de verbetering van
het onderwijs en voor zijn voor-
trekkersrol voor wat betreft de

master Biomedical Engineering.
Beiden ontvingen een bedrag van
vijfduizend euro dat zij kunnen
inzetten voor een verdere verbe-
tering van het onderwijs.
Bij de studenten ging Yvette
Adams met de eerste prijs van
vijfhonderd euro naar huis. Ze
studeert Scheikundige Techno-
logie en zet zich zeer actief in
voor studievereniging Japie, de
wetenschapswinkel en sport-
koepel ESSF. Daarnaast heeft ze

ook nog negentig procent van
haar studiepunten weten te
behalen. De tweede en de derde
prijs gingen naar Irene Kaashoek
(actief voor de BMT-studievereni-
ging Protagoras, dansvereniging
Footloose en sportvereniging All
Terrain) en Bouwkundestudent
Niek Bongers (actief lid van het
ESC, van studievereniging
CHEOPS en Integrand en
daarnaast één van de oprichters
van studentenpartij ELS)./.
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(Advertentie)

TU/e’er gaat college geven aan Harvard
Akoestisch specialist ir. Renz
van Luxemburg van de faculteit
Bouwkunde gaat een college
verzorgen aan Harvard
University in de Verenigde
Staten. Van 12 september tot
januari 2008 gaat hij aan-
komende architecten daar in-
wijden in de fijne kneepjes van
de akoestiek van gebouwen.

Lang hoefde akoestisch adviseur
Van Luxemburg, als ‘fellow’ 
verbonden aan de faculteit
Bouwkunde, niet na te denken
over het aanbod een keuzecollege
te komen geven aan studenten
van de Graduate School of
Design van Harvard. “Ik vind het
een mooie kans, want ik ben heel
benieuwd hoe aankomende 
architecten omgaan met prak-
tische akoestische vraagstukken.
Welke oplossingen dragen zij
aan? Ik hoop juist de accenten te
ontdekken die architecten
leggen”, vertelt hij. De colleges
zullen dan ook zeker geen een-
richtingsverkeer zijn. Van

Luxemburg zal een aantal grote
bouwprojecten behandelen,
waarbij hij als akoestisch 
adviseur optrad. Daaronder 
megaprojecten als het nieuwe
gebouw van de Chinese staats-
televisie CCTV in Beijing en het
Casa da Musica in Porto, maar
ook kleinere opdrachten zoals

popzaal De Effenaar in
Eindhoven. 
De studenten moeten ook zelf
aan de slag. Ze gaan een recent
gebouwde concertzaal naar
keuze op verschillende punten
(onder andere akoestiek, geluids-
isolatie, verkeerslawaai) verge-
lijken met de -vlakbij Harvard
gelegen- Boston Symphony Hall.
Dat wordt algemeen gezien als
een van de best klinkende zalen
ter wereld. Van Luxemburg: “Dat
is mede te danken aan Wallace
Clement Sabine, die eind negen-
tiende eeuw natuurkundepro-
fessor was aan Harvard. Hij is
één van de grondleggers van de
zaalakoestiek, doordat hij als
eerste ruimtes te lijf ging met
kwantitatieve geluidsexperi-
menten. Wat dat betreft is het ook
heel leuk om juist naar Harvard
te gaan.”/.

Nieuwe notebooks
beter beveiligd

Student van het jaar Yvette Adams. Foto: Photodette De hoogleraren Frans van de Vosse (linkerfoto) en Chris Snijders ontvingen respectievelijk de master- en bachelorprijs voor beste docent uit
handen van rector Hans van Duijn. Foto’s: Bart van Overbeeke

Renz van Luxemburg.
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Dienst Algemene Zaken
Een fijne vakantie gehad, 
laat het ons weten
Helpt u mee dit boek te vullen? Doe mee
en win een van de aantrekkelijke prijzen!
Ten behoeve van het kerstpakket een
boek vóór en dóór medewerkers van de
TU/e. Voor het boek ‘TU/e on travel’ zijn
we op zoek naar de origineelste vakantie-
tips, de spannendste reisverslagen, de
beste vakantieadressen, de grappigste
vakantiekiekjes, de lekkerste vakantie-
recepten, de mooiste verhalen over de
vakantieliefde, misschien wel een gedicht
of tekening… kortom een weergave van
het ultieme vakantiegevoel.
Aanleveren voor 15 september bij
Holland Art Gallery (Postbus 6394, 5600
HJ Eindhoven of eline@hag.nl onder
vermelding van ‘TU/e on travel’).
Door inzending geeft u toestemming,
maar géén verplichting tot publicatie.
Bijdragen mogen ook in het Engels 
worden aangeboden.

Dienst Interne Zaken
Aangepaste dienstverlening DIZ
Hiermee wil ik u informeren over de
aangepaste dienstverlening van de
Dienst Interne Zaken op vrijdag 7 sep-
tember a.s. Vanaf 10.00 uur hebben wij
ons jaarlijks DIZ-uitje. Dit houdt in dat
de volgende onderdelen een aangepaste
dienstverlening hebben. De afdeling
Logistics (post, expeditie en printservice)
is niet meer bereikbaar vanaf 10.00 uur.
Voor 10.00 uur zal er post opgehaald en
bezorgd worden. De onderdelen
Dictatenverkoop en Reproshop zijn de
hele dag gesloten. De onderdelen
Expeditie en Afvalbeheer blijven wel
bezet. Inkoop & Contractmanagement,
het Servicebureau en Facility Services
zijn vanaf 10.00 uur gesloten, het
Congresbureau blijft bereikbaar. De
ondersteuning van de afdeling
Bedrijfshulpverlening
(beveiliging/brandweer en receptie HG),
en ook de audiovisuele ondersteuning
zal vanzelfsprekend gewoon worden
voortgezet.

Didactische scholing/DPO
Cursus doceren in het hoger
onderwijs voor docenten en 
promovendi
De cursus ‘Doceren in het Hoger
Onderwijs’ wordt door trainers van DPO
weer verzorgd op donderdag 4, vrijdag 5
en donderdag 11 oktober 2007. De cur-
sus is geschikt voor zowel beginnende
als ervaren docenten en voor promoven-
di. De deelnemers krijgen een brede
oriëntatie op verschillende onderwijs-
taken. Deze cursus is tevens de basis-
cursus van het Didactisch Inwerktraject
TU/e. Tijdens de cursus komen thema’s
aan de orde als het maken van lesopzet-
ten, het systematisch aanpakken van pro-
blemen, het boeiender maken of efficiën-
ter organiseren van onderwijs, het beoor-
delen van studieresultaten, enzovoort.
Ook worden aanwijzingen gegeven om
de aan onderwijs bestede tijd zo doel-
matig mogelijk te gebruiken. De deel-
nemers gaan zelf actief aan de slag,
onder meer door het houden van presen-
taties en het uitwisselen van ideeën en
ervaringen. 
Meer informatie is te verkrijgen bij
Harry van de Wouw (telefoon 3126, 
e-mail: h.m.w.j.v.d.wouw@tue.nl).
Aanmelden kan per telefoon (2520), per
e-mail (cursus.dpo@tue.nl) of via inter-
net www.tue.nl/didactische_scholing. 

Workshop begeleiden van 
promovendi
Wie succesfactoren wil verkennen bij het
begeleiden van promovendi kan wellicht
wat opsteken in de workshop ‘Begeleiden
van Promovendi’ die door een externe
trainer bij DPO binnenkort wordt gege-
ven. In de workshop komen zaken aan

bod als het aanleren van vaardigheden
voor het voeren van feedback, conflict- en
onderhandelings-, voortgangs- en func-
tioneringsgesprekken. Verder wordt er
aandacht besteed aan leiderschap en 
projectbeheer van de promovendus. 
De workshop vindt plaats op dinsdag 25
september van 9.30 tot 16.30 uur. Meer
informatie is te verkrijgen bij Marja
Houben (telefoon 5292 of e-mail:
m.p.houben@tue.nl).
Aanmelding kan per telefoon (2520), per
e-mail (cursus.dpo@tue.nl) of via inter-
net (www.tue.nl/didactische_scholing).

Dienstraad
Gezocht: nieuwe kandidaten
voor de dienstraad
In november vinden de verkiezingen
plaats voor de dienstraad van de TU/e.
Kandidaten die zich verkiesbaar willen
stellen, worden opgeroepen zich te mel-
den. 
De mensen van de dienstraad kenmer-
ken zich over het algemeen niet door
hun grote hang naar eeuwige roem en
glamour. “De dienstraad is een stuwende
kracht op de achtergrond. Je kunt veel
bijdragen aan een goed werkklimaat en
daar haal ik mijn voldoening uit. Op
staande ovaties hoef je niet te rekenen,
want wat je doet is vaak onzichtbaar voor
je collega’s”, aldus Mario de Roy van
Zuydewijn, voorzitter van de dienstraad.
De Roy van Zuydewijn roept collega’s die
zich betrokken voelen bij de TU/e en een
positief kritische houding hebben, op
zich kandidaat te stellen. 
Op 19 september vindt om 10.30 uur een
informatiebijeenkomst plaats in de
Posthumuszaal voor iedereen die er
meer van wil weten. 

Centraal Stembureau
Verkiezingen TU/e 2007
In 2007 worden voor de geleding stu-
denten verkiezingen gehouden voor de
universiteitsraad en de faculteitsraden.
Voor de geleding personeel worden ver-
kiezingen gehouden voor de universi-
teitsraad, de faculteitsraden en de
Dienstraad. De verkiezingen TU/e 2007
geschieden voor beide geledingen door
middel van elektronisch stemmen. Op
maandag 01 oktober t/m woensdag 03
oktober ’07 ‘liggen de kiezersregisters ter
inzage’, schriftelijk en elektronisch.
Kiesgerechtigde studenten en medewer-
kers ontvangen hiervan een kennisge-
ving per mail. De termijn van de kandi-
daatstelling is vastgesteld op dinsdag 16
oktober t/m donderdag 18 oktober ‘07.
Het elektronisch stemmen vindt plaats
op woensdag 28 november en donderdag
29 november ’07. De stemmodule staat
gedurende betreffende periode continu
open, van 00:00 uur op de eerste dag tot
24:00 uur op 29 november ‘07. 
Voor tijdschema/overige informatie, zie:
http://www.tue.nl/verkiezingen. 

Promoties
T.M. Marescaux verdedigt op vrijdag 7
september zijn proefschrift en stellingen
tegen de bedenkingen van een commis-
sie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 4
van het Auditorium. De titel van het
proefschrift luidt ‘Mapping and
Management of Communication
Services on MP-SoC Platforms’.
Marescaux promoveert aan de faculteit
Elektrotechniek. De promotor is: prof.dr.
H. Corporaal.

Dipl.-Ing. A. Jokic verdedigt op maandag
10 september zijn proefschrift en stel-
lingen tegen de bedenkingen van een
commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur
in zaal 5 van het Auditorium. De titel van
het proefschrift luidt ‘Price-based
Optimal Control of Electrical Power
Systems’. Jokic promoveert aan de facul-

teit Elektrotechniek. De promotoren zijn:
prof.dr.ir. P.P.J. van den Bosch en prof.ir.
W.L. Kling.

A. Doris MSc verdedigt op dinsdag 11
september zijn proefschrift en stellingen
tegen de bedenkingen van een commis-
sie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 4
van het Auditorium. De titel van het
proefschrift luidt ‘Output-feedback
design for non-smooth mechanical sys-
tems: Control synthesis and experi-
ments’. Doris promoveert aan de facul-
teit Werktuigbouwkunde. De promotor
is: prof.dr. H. Nijmeijer.

Dipl.Phys. M.A. van Almsick verdedigt
op dinsdag 11 september zijn proefschrift
en stellingen tegen de bedenkingen van
een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00
uur in zaal 5 van het Auditorium. De titel
van het proefschrift luidt ‘Context
Models of Lines and Contours’. Van
Almsick promoveert aan de faculteit
Biomedische Technologie. De promotor
is: prof.dr.ir. B.M. ter Haar Romeny

Ir. J. van Helvoirt verdedigt op woensdag
12 september zijn proefschrift en stellin-
gen tegen de bedenkingen van een com-
missie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in
zaal 4 van het Auditorium. De titel van
het proefschrift luidt ‘Centrifugal
Compressor SurgeModeling and
Identification for Control’. Van Helvoirt
promoveert aan de faculteit
Werktuigbouwkunde. De promotor is:
prof.dr.ir. M. Steinbuch.

B.J.E. Kormoss verdedigt op woensdag 12
september zijn proefschrift en stellingen
tegen de bedenkingen van een commis-
sie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 5
van het Auditorium. De titel van het
proefschrift luidt ‘Peter Eisenman:
Theories and Practices’. Kormoss promo-
veert aan de faculteit Bouwkunde. De
promotoren zijn: prof.dr.ir. G.A.C. van
Zeijl en prof.dr. A.D. Graafland.

Technologie Management
(TBdk)
Belangrijk! Internationaal
Semester OML & IM
Deadline voor aanmelden studeren of

onderzoeksproject buitenland vertrek
januari 2008 is: donderdag 6 september
2007.
Je kunt de brochure en het aanmeldings-
formulier vinden op:
http://w3.tm.tue.nl/nl/onderwijs/
internationalisering/internationaal
_semester_oml_en_im/.
Voor vragen kun je terecht bij het
International Office TM, Paviljoen B09a:
Bea van de Ven, email:
b.a.v.d.ven@tm.tue.nl. Openingstijden:
ma t/m do 13.00-15.00 uur.

Stichting Fonds
Studentenvoorzieningen
Eindhoven
Honorering aanvragen
Het Fonds heeft onlangs aanvragen
gehonoreerd van: ESMG Quadrivium:
een gift van 1.000 euro voor aanschaf
slagwerkinstrumentarium; Motorclub De
Asfalthappertjes: een gift van 500 euro
voor aanschaf van gereedschap;
Studievereniging Japie: een gift van 750
euro voor de organisatie van een lus-
trumstunt; Stichting Culturele
Ontmoetingsruimte: een gift van 500
euro voor oprichtingskosten; Dispuut
Latent Talent: een gift van 400 euro voor
kosten regisseur toneelvoorstelling;
MCGV Stack: een gift van 1.000 euro
voor het opzetten van een FM-zender tij-
dens Intro; WSV Simon Stevin: een gift

van 3.000 euro voor het realiseren van
een klok op het TU/e-terrein; BEST
Eindhoven: een garantstelling bij de
organisatie van een Summer Course van
maximaal 1.000 euro op een tekort door
tegenvallende sponsorinkomsten.
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.

Stan Ackermans Institute
Uitreiking PDEng-diploma
Het 3TU.School for Technological
Design, Stan Ackermans Institute (SAI)
reikt op maandag 10 september 2007
diploma’s uit aan kandidaten die met
goed gevolg de tweejarige postgraduate
opleiding Software Technology (ST) heb-
ben afgerond. Zij verkrijgen hiermee de
graad van PDEng (Professional Doctorate
in Engineering).
U bent van harte welkom om deze fees-
telijke diploma-uitreiking bij te wonen.
De uitreiking begint om 15.00 uur in de
Blauwe Zaal van het Auditorium. 

CTT
English courses autumn 2007
for employees
Would you like to improve your English?
Registration is now open for the follo-
wing course of English: TU/e - English
for Employees, Giving Presentations in
English, English Pronunciation.
For more information, please contact G.
Burke, email g.burke@tue.nl (ext. 8302).

ESK
Training persoonlijke 
ontwikkeling
Als student verwerf je kennis en vaardig-
heden. Je krijgt instrumenten aangereikt
om straks als professional te kunnen
functioneren. Je leert analytisch te den-
ken en problemen op te lossen. Maar
altijd geldt dat je als persoon afstudeert
en dat je als persoon kleur geeft aan je
professie en je leven. Om bij te dragen
aan je persoonlijke groei, biedt de ESK
vier workshops aan:
Woensdag 19 september: Enneagram.
Zelfkennis is begin van wijsheid; woens-
dag 26 september: Contact en (non-ver-
bale) communicatie. Over wat het
lichaam vertelt. Woensdag 10 oktober:
Balans tussen studie en relaties. Een
contextuele benadering. Woensdag 17
oktober: Historisch geheugen? Over onze
culturele en religieuze identiteit.
Woensdag 24 oktober: afsluitende avond.
In deze workshops leer je op een andere
manier te kijken naar jezelf en je omge-
ving, je verleden en je toekomst. Dat
geeft inzicht in je kwaliteiten en drijfve-
ren. Dat wederom helpt je bij het maken
van keuzes, het aangaan van relaties en
het nemen van beslissingen in het nu en
voor de toekomst. De workshops kunnen
als geheel of apart bezocht worden.
Begeleiding: Verschillende professionals.
Contactpersoon: Elisabeth Fricker
Tijd en plaats: 20.00 uur, ESKafé.
Voor elke workshop is er de mogelijk-
heid om 18.30 uur samen te eten in
ESKafé.
Opgave: e.fricker@tue.nl. Informatie:
www.tue.nl/esk. 

Enneagram voor beginners op
kasteel Gemert 12 en 13 oktober
Zelfkennis is het begin van wijsheid. Het
enneagram is een methode die met
negen karaktertypen en hun varianten
werkt. Het helpt je om je eigen persoon-
lijkheid beter te leren kennen en zicht te
krijgen op vragen als: wie ben ik, welke
dynamiek is er in mijn leven, wat maakt

mij onvrij en wat geeft mij meer perspec-
tief? Het uitgangspunt van het enne-
agram is dat ieder mens uniek is, maar
toch tot een bepaald persoonlijkheidstype
behoort. Elk type wordt bepaald door een
eigen drijfveer en een eigen manier,
zichzelf en de wereld waar te nemen,
ook wel ‘passie’ genoemd. Deze verbor-
gen passie te kennen is de eerste stap tot
zelfkennis.
Vrijdag, 12 oktober, 18.00 uur tot zater-
dag 13 oktober, 17.00 uur, kasteel
Gemert. Kosten: 20 euro studenten, 45
euro niet-studenten, alles inclusief.
Opgave bij ESK. Ontmoetingsplek voor
inspiratie en verdieping, esk@tue.nl of
e.fricker@tue.nl. Informatie:
www.tue.nl/esk. 

De ethiek van de ingenieur
‘Thinking like an engineer. Studies in
the Ethics of a profession’ van Michael
Davis. Een uitdagend boek om samen
met andere studenten te lezen. Davis
beschrijft daarin de denkwijze van de
ingenieur. Deze blijkt niet alleen maar
anders te zijn dan bij voorbeeld van een
manager, maar moet ook anders zijn.
Beiden vervullen verschillende functies.
Aan de hand van vragen zoals wat is een
ingenieur, wat doet hij (of zij), waarom
doet hij wat hij doet, maar vooral ook,
zou hij dit ook moeten doen, ontvouwt
Michael Davis in het vervolg een ethiek
van de ingenieur. Zijn boodschap: Ethiek
is niet alleen maar iets van filosofen en
theologen, maar is ook inherent aan het
ingenieur zijn.
Michael Davis zal in september op
bezoek zijn bij Motif in Delft. Voor
belangstellende studenten uit Eindhoven
en Delft is er de mogelijkheid, met hem
in gesprek te gaan. Boekbespreking op
woensdag: 12 en 19 september, 12.00 tot
13.15 uur, HG -1.21, secretariaat ESK.
Begeleiding: Pim Lemmens, Elisabeth
Fricker
Opgave: e.fricker@tue.nl. Informatie:
www.tue.nl/esk

Nationale Jeugdraad
Workshopbegeleiders gezocht
Wil jij weten of lesgeven iets voor jou is?
De Nationale Jeugdraad zoekt workshop-
begeleiders voor scholentour duurzame
ontwikkeling dit najaar. Info en aanmel-
den:
anketenbrummelhuis@jeugdraad.nl
(030 230 3575) of www.jeugdraad.nl. 

EK Zwemmen
Vrijwilligers gezocht
De organisatie van het EK Zwemmen,
dat van 13 tot en met 24 maart 2008
wordt gehouden in de Tongelreep in
Eindhoven, is op zoek naar mensen die
als vrijwilliger willen werken tijdens het
EK. Op www.ecswimming2008.nl staan
de verschillende functies.

Bureau Automatisering van de faculteit
Scheikundige Technologie zoekt een stu-
dent-assistent voor de helpdesk. Bel of
mail je reactie naar Han Verbiesen,
j.h.m.verbiesen@tue.nl, tel. 040-
2475618. 

Assistent professor ‘Nonlinear control
and robots’ (V35.379), Dynamics and
control, department of Mechanical
Engineering (1.0 fte). Tijdelijk dienstver-
band, salaris maximaal schaal 12 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(3024.00 t/m 4761.00 euro).

Postdoc ‘Aero-acoustical and thermo-
acoustical coupling in energy processes’
(V35.381), Combustion Technology,
department of Mechanical Engineering
(1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris
maximaal schaal 10 CAO Nederlandse
universiteiten bijlage 1 (2740.00 t/m
2852.00 euro).

Algemeen

Faculteiten

Mensen
Studentenleven

Vacatures

Diversen
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Post-Doc Model-Based Biofeedback
Training (V51.042), Signal Processing
Systems, department of Electrical
Engineering (1.0 fte). Tijdelijk dienstver-
band, salaris maximaal schaal 10 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(2252.00 t/m 3554.00 euro).

2 PhD-students ‘Micro- and
Nanofluidics’ (V34.290), the research
group ‘Mesoscopic Transport
Phenomena’, department of Applied
Physics (1.0 fte). Tijdelijk dienstverband,
salaris maximaal schaal 27 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1 pro-
movendus (1956.00 t/m 2502.00 euro).

2 Assistant Professors (V38.522),
Construction Management & Urban
Development, department of Building
and Architecture (1.0 fte). Tijdelijk
dienstverband, salaris maximaal schaal
12 CAO Nederlandse universiteiten bijla-
ge 1 (3709.00 t/m 4761.00 euro).

PhD Student ‘Design and Analysis of
Data Paths Using Petri Nets’ (V32.995),
Archictecture of Information Systems,
department of Mathematics and
Computer science (1.0 fte). Tijdelijk
dienstverband, salaris maximaal schaal
27 CAO Nederlandse universiteiten bijla-
ge 1 promovendus (1956.00 t/m 2502.00
euro).

Postdoc ‘Fuel-air mixing and auto-igni-
tion in a Diesel engine-like environment’
(V35.380), Combustion Technology,
department of Mechanical Engineering
(1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris
maximaal schaal 10 CAO Nederlandse
universiteiten bijlage 1 (2279.00 t/m
3597.00 euro).

Adviseur Personeel & Organisatie
Faculteit Biomedische Technologie TU/e
(V83.63), Dienst Personeel en
Organisatie (0.8 fte). Tijdelijk dienstver-
band, salaris maximaal schaal 10 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(2279.00 t/m 3597.00 euro).

Beleidsmedewerker met affiniteit voor
public relations (V36.319), faculteit
Elektrotechniek (1.0 fte). Tijdelijk dienst-
verband, salaris maximaal schaal 10 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(2279.00 t/m 3597.00 euro).

PhD Student ‘Ionic Liquids in Extractive
Distillation’ (V37.598), Process Systems
Engineering (SPS), department of
Chemical Engineering and Chemistry
(1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris
maximaal schaal 27 CAO Nederlandse
universiteiten bijlage 1 promovendus
(1956.00 t/m 2502.00 euro).

Medewerker Onderzoek- en Onderwijs
(V37.597), Katalyse en Anorganische
Chemie, faculteit Scheikundige
Technologie (1.0 fte). Vast dienstverband,
salaris maximaal schaal 10 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(2279.00 t/m 3597.00 euro).

PhD Student ‘Designer Solvents for
Selective Water Recovery’ (V37.601),
Process Systems Engineering (SPS),
department of Chemical Engineering

and Chemistry (1.0 fte). Tijdelijk dienst-
verband, salaris maximaal schaal 27
CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1
promovendus (1956.00 t/m 2502.00
euro).

PhD Student ‘Multifunctional Extractants
for Acids and Bases’ (V37.600), Process
Systems Engineering, department of
Chemical Engineering and Chemistry
(1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris
maximaal schaal 27 CAO Nederlandse
universiteiten bijlage 1 promovendus
(1956.00 t/m 2502.00 euro).

PhD Student ‘Renewable Chemicals
from Biomass’ (V37.599), Process
Systems Engineering, department of
Chemical Engineering and Chemistry
(1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris
maximaal schaal 27 CAO Nederlandse
universiteiten bijlage 1 promovendus
(1956.00 t/m 2502.00 euro).

PhD Student ‘Adaptors for Service
Component Integration’ (V39.430), The
sub-department of Information systems,
department of Technology Management
(1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris
maximaal schaal 27 CAO Nederlandse
universiteiten bijlage 1 promovendus
(1956.00 t/m 2502.00 euro).

PhD Student ‘Power modulation and
corona plasma for environmental purpo-
ses’ (V36.320), EPS, department of
Electrical Engineering (1.0 fte). Tijdelijk
dienstverband, salaris maximaal schaal
27 CAO Nederlandse universiteiten bijla-
ge 1 promovendus (1956.00 t/m 2502.00
euro).

Medewerker Onderzoek- en onderwijs
(V37.596), Chemische
Reactortechnologie, faculteit
Scheikundige Technologie (1.0 fte). Vast
dienstverband, salaris maximaal schaal
10 CAO Nederlandse universiteiten bijla-
ge 1 (2279.00 t/m 3597.00 euro).

Onderwijs en Onderzoek medewerker
(V37.605), SKT, faculteit Scheikundige
Technologie (1.0 fte). Tijdelijk dienstver-
band, salaris maximaal schaal 8 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(2171.00 t/m 2901.00 euro).

PhD ‘Novel Ink-Jetting techniques for
non-conventional ink’ (V35.378), Micro-
and Nanoscale Engineering, department
of Mechanical Engineering (1.0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 27 CAO Nederlandse universitei-
ten bijlage 1 promovendus (1956.00 t/m
2502.00 euro).

Post-doc Researcher (V37.604), SKT,
department of Chemical Engineering
and Chemistry (1.0 fte). Tijdelijk dienst-
verband, salaris maximaal schaal 10 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(2279.00 t/m 3597.00 euro).

Assistant Professor Intelligent
Algorithms (V51.050), the Designed
Intelligence group, department of
Industrial Design (1.0 fte). Tijdelijk
dienstverband, salaris maximaal schaal
12 CAO Nederlandse universiteiten bijla-
ge 1 (3709.00 t/m 4761.00 euro).

PhD Student (V37.603), SKT, department
of Chemical Engineering and Chemistry
(1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris
maximaal schaal 27 CAO Nederlandse
universiteiten bijlage 1 promovendus
(1956.00 t/m 2502.00 euro).

Hoogleraar ‘Product Driven Process
Engineering’ (m/v) (V37.602), Process
Systems Engineering, faculteit
Scheikundige Technologie (0.2 fte).
Tijdelijk dienstverband.

Postdoc: Broadband QD light sources
(V34.289), at the group Photonics and
Semiconductor Nanophysics, department
of Applied Physics (1.0 fte). Tijdelijk
dienstverband, salaris maximaal schaal
10 CAO Nederlandse universiteiten bijla-
ge 1 (2279.00 t/m 3597.00 euro).

2 PhD-positions in Photonics (V36.318),
Opto-Electronic Devices, department of
Electrical Engineering (1.0 fte). Tijdelijk
dienstverband, salaris maximaal schaal
27 CAO Nederlandse universiteiten bijla-
ge 1 promovendus (1956.00 t/m 2502.00
euro).

PhD Guided User Behaviour: Technology
development and Simulation (V38.528),
Design Systems, department of Building
and Architecture (1.0 fte). Tijdelijk
dienstverband, salaris maximaal schaal
27 CAO Nederlandse universiteiten bijla-
ge 1 promovendus (1956.00 t/m 2502.00
euro).

Assistant Professor Visual Interaction
(V51.053), User-Centered Engineering
group, department of Industrial Design
(1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris
maximaal schaal 11 CAO Nederlandse
universiteiten bijlage 1 (3060.00 t/m
4190.00 euro).

PhD-Student: exploring the ultimate in
photonics (V34.288), at the group
Photonics and Semiconductor
Nanophysics, department of Applied
Physics (1.0 fte). Tijdelijk dienstverband,
salaris maximaal schaal 27 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1 pro-
movendus (1956.00 t/m 2502.00 euro).

Researcher (Postdoc), fulltime (V51.052),
Designed Intelligence group, department
of Industrial Design (1.0 fte). Tijdelijk
dienstverband, salaris maximaal schaal
10 CAO Nederlandse universiteiten bijla-
ge 1 (2279.00 t/m 3597.00 euro).

Technological Designers in Training
(V32.996), Stan Ackermans Instituut,
TU/e General (1.0 fte). Tijdelijk dienst-
verband, salaris maximaal schaal 27
CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1
promovendus (1956.00 t/m 2502.00
euro).

Secretaresse faculteitsbureau W
(V35.382), Faculteitsbureau, faculteit
Werktuigbouwkunde (0.8 fte). Tijdelijk
dienstverband, salaris maximaal schaal 6
CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1
(1676.00 t/m 2331.00 euro).

PhD Visual perception computing and
interpretation using a virtual building-

model (V38.527), Design Systems,
department of Building and Architecture
(1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris
maximaal schaal 27 CAO Nederlandse
universiteiten bijlage 1 promovendus
(1956.00 t/m 2502.00 euro).

Postdoctoral Researcher in Multivariate
Risk Modelling (V12.04), Eurandom (1.0
fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maxi-
maal schaal 10 CAO Nederlandse univer-
siteiten bijlage 1 (2279.00 t/m 3597.00
euro).

PhD-Student ‘Pushing the Frontiers of
High-Voltage Pulse Technology’
(V34.291), the group Electrical Power
Systems together with the group
Coherence and Quantum Technology,
department of Applied Physics (1.0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 27 CAO Nederlandse universitei-
ten bijlage 1 promovendus (1956.00 t/m
2502.00 euro).

PhD position on Solid-state Cavity
Quantum Electrodynamics (V34.292),
The Photonics and Semiconductor
Nanophysics group at the Eindhoven
University of Technology, department of
Applied Physics (1.0 fte). Tijdelijk dienst-
verband, salaris maximaal schaal 27
CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1
promovendus (1956.00 t/m 2502.00
euro).

Arbo- en Milieudeskundige (V82.027),
AMSO, dienst Algemene Zaken (1.0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 11 CAO Nederlandse universitei-
ten bijlage 1 (3060.00 t/m 4190.00
euro).

Onderzoeker (V38.529), leerstoelgroep
Stedebouw van de unit Urban
Management & Design Systems
(UMDS), faculteit Bouwkunde (1.0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 10 CAO Nederlandse universitei-
ten bijlage 1 (2279.00 t/m 3597.00
euro).

Secretaresse (1.0 fte) (V37.606),
Macromoleculaire en Organische
Chemie, faculteit Scheikundige
Technologie (1.0 fte). Tijdelijk dienstver-
band, salaris maximaal schaal 7 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(1902.00 t/m 2569.00 euro).

Assistant Professor ‘System Integration
& Equipment Intensification’ (1.0 fte)
(V37.607), Process Systems Engineering,
department of Chemical Engineering
and Chemistry (1.0 fte). Tijdelijk dienst-
verband, salaris maximaal schaal 13 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(4242.00 t/m 5163.00 euro).

Projectassistente/projectsecretaresse
(V19.04), TU/e Innovation Lab (1.0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 6 CAO Nederlandse universiteiten
bijlage 1 (1676.00 t/m 2331.00 euro).

Several PhD and Post-Doc positions
(V37.611), Polymer Chemistry Group,
department of Chemical Engineering
and Chemistry (1.0 fte). Tijdelijk dienst-
verband, salaris maximaal schaal 27

CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1
promovendus (1956.00 t/m 2502.00
euro).

PhD Student (1.0 fte) (V37.608), Dutch
Polymer Institute, department of
Chemical Engineering and Chemistry
(1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris
maximaal schaal 27 CAO Nederlandse
universiteiten bijlage 1 promovendus
(1956.00 t/m 2502.00 euro).

PhD position in computer simulation of
thin polymer film (V34.293), the group
Theorectical and Polymer Physics (PFY),
department of Applied Physics (1.0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 27 CAO Nederlandse universitei-
ten bijlage 1 promovendus (1956.00 t/m
2502.00 euro).

PhD Student (1.0 FTE) (V37.609), DPI,
department of Chemical Engineering
and Chemistry (1.0 fte). Tijdelijk dienst-
verband, salaris maximaal schaal 27
CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1
promovendus (1956.00 t/m 2502.00
euro).

Full Professor (chair) Reliability, Quality
and Maintenance (V39.432), Operations,
Planning, Accounting and Control,
department of Technology Management
(1.0 fte). Vast dienstverband, salaris
maximaal schaal 23 CAO Nederlandse
universiteiten bijlage 1 hoogleraar 2
(4697.00 t/m 8259.00 euro).

Technisch Medewerker (V37.610), SCR,
faculteit Scheikundige Technologie (1.0
fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maxi-
maal schaal 8 CAO Nederlandse univer-
siteiten bijlage 1 (2171.00 t/m 2901.00
euro).

Teamleider Elektrotechniek (V85.012),
dienst Huisvesting (1.0 fte). Tijdelijk
dienstverband.

Systeem/netwerkbeheerder, interne vaca-
ture (V21.009), dienst ICT (1.0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 10 CAO Nederlandse universitei-
ten bijlage 1 (2279.00 t/m 3597.00
euro).

PhD position in statistical physics of
highly anisometric (V34.294), the group
Theorectical and Polymer Physics (PFY),
department of Applied Physics (1.0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 27 CAO Nederlandse universitei-
ten bijlage 1 promovendus (1956.00 t/m
2502.00 euro).

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

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..  

Auto – Motor – Taxi –E bij B
Speciale TU/E studentenactie

NU! Auto 20 uur + examen: 875,-

Op vertoon studentenpas: Intake gratis !!

Motor 20 uur+de 2 examens+motorbroek: 999,-

www.vboc.nl – info@vboc.nl
T.: 040-2926564

Nierstichting Elfstedentocht

21 oktober 2007
www.schaatsenaan.nl

bevolking vond dat
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zo’n belangrijk toern
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GIRO 275400
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In short
Open Office
Do you have any
questions, problems or
complaints about your
housing? Please come to
the Open Office to talk to
the TU/e accommodation
officer and a represen-
tative of Vestide. The next
Open Office will be held
on Thursday 6 September
at 15.30 hours at the
Education and Student
Service Center (located in
the main building).

EU working on
‘blue card’
knowledge
migrants
European Commissioner
Franco Frattini (Justice) is
working on an EU work
permit for highly educated
persons from outside the
region, according to het
Financieele Dagblad.
Allegedly the validity
period of the permit would
be five years. Knowledge
migrants from outside the
Union can move between
Member States more
easily during that period.
According to the plan 
presented by Frattini,
knowledge workers could
after two years in one EU
country start working in
another EU country
without any problems.
After that they could move
every year. The arrange-
ment being prepared by
the European Commission
is quite similar to the one
applicable to the American
‘green card’. Indeed, the
EU work permit will
probably be presented as a
‘blue card’, the color being
a reference to the
European flag. When the
arrangement is presented 
-probably some time this
autumn- it must become
clear whether all sectors of
the labor market will be
opened for highly
educated people from
outside the EU, or only
those sectors suffering
from a shortage of such
staff. (HOP)

Elections
TU/e 2007
In 2007 elections will be
held for the section of
students for the University
Council and the
Department Councils. For
the section of the staff
members, elections will be
held for the University
Council, the Department
Councils and the Services
Council. These elections
will take place by means of
electronic voting.
Electronic voting will take
place on Wednesday 28
November and Thursday
29 November 2007. For
further information:
www.tue.nl/verkiezingen.

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

MMaasstter Intrer Introo
20020077

TThhee  nneeww  iinntteerrnnaattiioonnaall  MMaasstteerr  ssttuuddeennttss  wweerree
wweellccoommeedd  wwiitthh  aa  oonnee--wweeeekk  iinnttrroodduuccttiioonn  ttoo  tthhee
TTUU//ee,,  tthhee  cciittyy  ooff  EEiinnddhhoovveenn,,  aanndd  tthhee  DDuuttcchh
llaanngguuaaggee  aanndd  DDuuttcchh  ccuullttuurree..  TThhee  aannnnuuaall  MMaasstteerr
IInnttrroo  iinncclluuddeedd  aann  iinntteerrccuullttuurraall  ccoommmmuunniiccaattiioonn
wwoorrkksshhoopp,,  aa  cciittyy  wwaallkk,,  aa  ppuubb--ccrraawwll,,  aa  ssppoorrttss
nniigghhtt  aatt  tthhee  TTUU//ee  ssppoorrttss  cceenntteerr,,  aanndd  aa  vviissiitt  ttoo  aa

rreeaall  DDuuttcchh  cchheeeessee  ffaarrmm..  TThhee  nneewwccoommeerrss  aallssoo  
rreecceeiivveedd  iinnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  ssuucchh  pprraaccttiiccaall
mmaatttteerrss  aass  eennrroollllmmeenntt,,  aapppplliiccaattiioonn  ffoorr  aa  rreessii--
ddeennccee  ppeerrmmiitt,,  ffiinnddiinngg  hhoouussiinngg,,  aanndd  ooppeenniinngg  aa
bbaannkk  aaccccoouunntt..  OOnnee  wwhhoollee  ddaayy  wwaass  ddeevvootteedd  ttoo  aa
ddeeppaarrttmmeenntt  iinnttrroodduuccttiioonn..  AAtt  tthhee  ddeeppaarrttmmeenntt  ooff
MMaatthheemmaattiiccss  aanndd  CCoommppuutteerr  SScciieennccee  tthhee  nneeww
ssttuuddeennttss  vviissiitteedd  aa  cclloogg  mmuusseeuumm,,  aa  ppaannccaakkee  
rreessttaauurraanntt,,  aanndd  eexxpplloorreedd  tthhee  aarreeaa  aarroouunndd  BBeesstt  
oonn  aa  ffoouurr--wwhheeeell  bbiikkee..  TThhee  MMaasstteerr  IInnttrroo  wwaass  ccoonn--
cclluuddeedd  oonn  FFrriiddaayy  2244  AAuugguusstt  wwiitthh  aa  ggrroouupp  ddiinnnneerr
aatt  VVaann  PPuutttteenn..

World Press Photo 2007
TThhee  wwiinnnniinngg  pphhoottooggrraapphh  ooff  tthhee  22000077  WWoorrlldd
PPrreessss  PPhhoottoo  ccoommppeettiittiioonn  wwaass  ttaakkeenn  oonn  1155
AAuugguusstt  22000066,,  tthhee  ddaayy  IIssrraaeell  aanndd  HHeezzbboollllaahh
aaggrreeeedd  ttoo  aa  cceeaassee--ffiirree..  IInnhhaabbiittaannttss  ooff  BBeeiirruutt
rreettuurrnneedd  ttoo  tthhee  nneeiigghhbboorrhhooooddss  tthhaatt  hhaadd
bbeeeenn  sseevveerreellyy  ddaammaaggeedd  bbyy  IIssrraaeellii  bboomm--
bbaarrddmmeennttss..  ““TThhiiss  iiss  aa  ppiiccttuurree  wwhhiicchh  yyoouu  hhaavvee
ttoo  llooookk  aatt  aaggaaiinn  aanndd  aaggaaiinn..  IItt  iiss  jjuusstt  aass  ccoomm--
pplliiccaatteedd  aanndd  ccoonnttrraaddiiccttoorryy  aass  lliiffee  iittsseellff””,,
ssaaiidd  tthhee  cchhaaiirrmmaann  ooff  tthhee  WWoorrlldd  PPrreessss  PPhhoottoo
jjuurryy  ooff  tthhee  ppiiccttuurree  ttaakkeenn  bbyy  pphhoottooggrraapphheerr
SSppeenncceerr  PPllaatttt..
FFrroomm  FFrriiddaayy  77  SSeepptteemmbbeerr  ttiillll  SSuunnddaayy  77
OOccttoobbeerr  tthhee  WWoorrlldd  PPrreessss  PPhhoottoo  eexxhhiibbiittiioonn
wwiillll  bbee  oonn  ddiissppllaayy  iinn  tthhee  hhaallll  ooff  tthhee  MMaaiinn
BBuuiillddiinngg  aanndd  iinn  tthhee  hhaallll  ooff  tthhee  KKeennnniissppoooorrtt..
TThhee  eexxhhiibbiittiioonn,,  wwhhiicchh  ffeeaattuurreess  ccaappttiioonnss  iinn
bbootthh  DDuuttcchh  aanndd  EEnngglliisshh,,  wwiillll  bbee  ooppeenn  ffrroomm  99
aa..mm..  ttiillll  66  pp..mm..  oonn  wweeeekkddaayyss  aanndd  ffrroomm  11  pp..mm..
ttiillll  55  pp..mm..  oonn  SSaattuurrddaayy  aanndd  SSuunnddaayy..  FFoorr  mmoorree
iinnffoorrmmaattiioonn  sseeee::    wwwwww..ttuuee..nnll//ssgg..

PPhhoottoo::  SSppeenncceerr  PPllaatttt

TU/e welcomes 104 new 
international Master students
A group of 104 new inter-
national Master students
started classes at the
TU/e last week, 28 more
than last year. The in-
crease is largely due to
the increased number of
TU/e scholarships
available to Master
students from outside
the European Economic
Area. By 2009 the TU/e
aims to welcome at least
150 new international
Master students a year.

The new Master students
come from countries in
Europe, Africa, Latin-
America, and Asia, but
most of them are from
China, Turkey, and India.
The number of students
from China and Turkey is
growing the fastest. This
year there are 27 new

Master students from
China, up from 18 in 2006,
and there are 15 new Master
students from Turkey, up
from 8 in 2006. According
to Marleen van Heusden of
the Education and Student
Service Center (STU) this
is due mostly to the coope-
rations the TU/e has set up
with universities in these
countries. Mehmet Çubuk,
who studies Computer
Science, is one of the
students from Turkey: “I
came to Eindhoven
because it has the repu-
tation of being one of the
best universities in Europe,
and because I got a scho-
larship.”
The majority of the 104
new Master students, 51 in
total, are enrolled with the
department of Mathema-
tics and Computer Science.

Mechanical Engineering is
next in popularity, with
eighteen students. Electri-
cal Engineering welcomed
sixteen new international
Master students. Techno-
logy Management wel-
comed eleven, Biomedical
Engineering five, Archi-
tecture, Building and Plan-
ning two, and Chemical
Engineering and Chemi-
stry one. There are no new
Master students from
abroad at Industrial
Design, which only 
recently launched its
Master program, and at
Applied Physics.

Summer course
New this year was a
summer course for
students from the Manipal
Academy of Higher
Education (MAHE) in

India, with which the TU/e
has set up a dual-degree
Master program in
Software Engineering, and
Zhejiang University in
China, with which the
TU/e has set up the
Brainbridge program. The
students from these uni-
versities arrived at the end
of July, a month before the
start of the annual Master
Intro, to be introduced to
education at the TU/e. The
fifteen Chinese students
also participated in an
English course. “It takes
time to adjust to a new
country”, says Karen Ali,
head of STU and the
International Office (IO).
“By having them arrive
early and offering them
this program, we want to
give these students a head
start.”

“The program was very
useful”, says Kopal
Gakkhar, one of the eight
Indian participants. “We
had workshops on decision
making, teamwork, inter-
cultural communication,
and presentation skills.”
Bhawna Mallick, another
participant, is happy that
she arrived early. “It is good
that we got a whole month
and not just one week.
During the first week I was
still very confused. I didn’t
know where to go to buy
food, for example. Now I
am really settled in.” By the
time the other interna-
tional students arrived for
the Master Intro Gakkhar
and Mallick were able to
tell them how to buy a bike
and where to buy Indian
food./.

Photo: Bart van Overbeeke

Photo: Rien Meulman
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/De verwende
sporter
AAll  jjaarreenn  kkllaaggeenn  ccooaacchheess  eenn  bboobboo’’ss
ddaatt  NNeeddeerrllaannddssee  ssppoorrtteerrss  wwaattjjeess
zziijjnn::  ‘‘hheett  wwoorrddtt  zzee  ttee  mmaakkkkeelliijjkk
ggeemmaaaakktt  eenn  zzee  zziijjnn  vveerrwweenndd’’,,  zzoo
lluuiiddtt  ddee  kkrriittiieekk..  ÓÓff  eenn  iinn  hhooeevveerrrree
ddiiee  kkrriittiieekk  tteerreecchhtt  iiss,,  bbeesspprreeeekktt  ddrr..
PPeetteerr  PPaauull  MMoooorrmmaannnn  vvaann  ddee
UUnniivveerrssiitteeiitt  LLeeiiddeenn  oopp  wwooeennssddaagg  1122
sseepptteemmbbeerr  iinn  zziijjnn  lleezziinngg  ‘‘IIss  ddee
NNeeddeerrllaannddssee  ttooppssppoorrtteerr  vveerrwweenndd??’’..
MMoooorrmmaannnn  iiss  vvoooorrzziitttteerr  vvaann  ddee
VVeerreenniiggiinngg  vvoooorr  SSppoorrttppssyycchhoollooggiiee
NNeeddeerrllaanndd..  EEeenn  vvaann  zziijjnn  sstteelllliinnggeenn::
ddee  rraattiioonneeeell--eemmoottiieevvee  tthheerraappiiee
hheellpptt  nniieett  aalllleeeenn  ((ttoopp))ssppoorrtteerrss,,
mmaaaarr  ooookk  ssttuuddeenntteenn  oomm  bbeetteerr  ttee
pprreesstteerreenn  oonnddeerr  ddrruukk..  DDee  lleezziinngg
bbeeggiinntt  oomm  1111..4455  uuuurr  iinn  ffiillmmhhuuiiss  DDee
ZZwwaarrttee  DDooooss  oopp  ddee  TTUU//ee--ccaammppuuss..

/Expo World
Press Photo
HHeett  ggeebbeeuurrtt  zzeellddeenn  ddaatt  ggeeppoorrttrreett--
tteeeerrddeenn  vvaann  ddee  wwiinnnneennddee  ffoottoo  vvaann
ddee  WWoorrlldd  PPrreessss  PPhhoottoo  --kkuunnnneenn--  
rreeaaggeerreenn..  DDiitt  jjaaaarr  iiss  ddaatt  wweell  hheett
ggeevvaall..  OOpp  ddee  wwiinnnneennddee  ffoottoo  bbeekkiijj--
kkeenn  vviijjff  LLiibbaanneessee  jjoonnggeerreenn  vvaannuuiitt
hhuunn  MMiinnii--ccaabbrriioolleett  nnaaaarr  ddee  vveerr--
wwooeessttiinnggeenn  iinn  BBeeiirrooeett  iinn  ddee
LLiibbaanneessee  bbuurrggeerroooorrlloogg..  WWaatt  ddee
WWoorrlldd  PPrreessss  jjuurryy  aaaannzzaagg  aallss  rraammpp--
ttooeerriissmmee  ddoooorr  rriijjkkee  BBeeiirrooeettii,,  bblleekkeenn
bbuuuurrttbbeewwoonneerrss  ttee  zziijjnn..  DDee
wwiinnnneennddee  eenn  aannddeerree  ffoottoo’’ss  zziijjnn  ttee
zziieenn  iinn  eeeenn  eexxppoossiittiiee  iinn  ddee  hhaall  vvaann
hheett  HHooooffddggeebboouuww  eenn  iinn
KKeennnniissppoooorrtt  vvaann  vvrriijjddaagg  77  ttoott  eenn
mmeett  zzoonnddaagg  3300  sseepptteemmbbeerr..

/Lezing foto-
journalist 
RRaayymmoonndd  RRuuttttiinngg,,  aall  ttwweeee  kkeeeerr
NNeeddeerrllaannddss  ffoottoojjoouurrnnaalliisstt  vvaann  hheett
jjaaaarr,,  wwaass  iinn  MMaaddrriidd  nnaa  ddee  tteerrrroorriiss--
ttiisscchhee  aaaannssllaagg,,  bbiijj  ddee  NNeeddeerrllaannddssee
mmiilliittaaiirreenn  iinn  IIrraakk  eenn  wwaass  mmeett
pprreemmiieerr  BBaallkkeenneennddee  iinn  CChhiinnaa..  HHiijj
ffoottooggrraaffeeeerrddee  ddee  aarrrreessttaattiieess  iinn  hheett
HHaaaaggssee  LLaaaakkkkwwaarrttiieerr,,  hheett  aaffsscchheeiidd
vvaann  AAnnddrréé  HHaazzeess,,  hheett  llaaaattssttee  jjaaaarr
vvaann  pprriinnss  BBeerrnnhhaarrdd  eenn  ddee  mmoooorrdd  oopp
TThheeoo  vvaann  GGoogghh..  MMaaaarr  RRuuttttiinngg
rreeiissddee  vvoooorraall  vveeeell  ddoooorr  AAffrriikkaa  eenn
ddaatt  ccoonnttiinneenntt  ssttaaaatt  cceennttrraaaall  iinn  zziijjnn
lleezziinngg..  DDoonnddeerrddaagg  66  sseepptteemmbbeerr,,
1155..3300  uuuurr,,  iinn  KKeennnniissppoooorrtt..  

/‘Romeinse 
tragedies’
PPuubblliieekk  iiss  wweellkkoomm  oopp  hheett  ttoonneeeell  bbiijj
ddee  ‘‘RRoommeeiinnssee  ttrraaggeeddiieess’’  vvaann
TToonneeeellggrrooeepp  AAmmsstteerrddaamm..
TTooeesscchhoouuwweerrss  kkuunnnneenn  zziicchh  vvrriijj
bbeewweeggeenn  iinn  eenn  bbuuiitteenn  ddee  zzaaaall  eenn
kkuunnnneenn  ddee  vvoooorrsstteelllliinngg,,  aall  eetteenndd,,
ddrriinnkkeenndd  eenn  pprraatteenndd,,  vvoollggeenn  vviiaa
lliivvee  vviiddeeoovveerrbbiinnddiinnggeenn..  VVoooorr  
rreeggiisssseeuurr  IIvvoo  vvaann  HHoovvee  ssttaaaann  ddee
hheeeerrsseerrss  iinn  ‘‘RRoommeeiinnssee  ttrraaggeeddiieess’’
ssyymmbbooooll  vvoooorr  eeeenn  bbeeppaaaallddee
ssttaaaattssvvoorrmm..  CCoorriioollaannuuss  hheeeerrsstt  bbiijj
ddee  ooppkkoommsstt  vvaann  ddee  RRoommeeiinnssee  
rreeppuubblliieekk,,  mmaaaarr  wweeiiggeerrtt  zziicchh  ttee  
oonnddeerrwweerrppeenn  aaaann  ddee  wwiill  vvaann  hheett
vvoollkk..  CCaaeessaarr  wwiinntt  ddee  gguunnsstt  vvaann  hheett
vvoollkk  ddoooorr  bbrroooodd  eenn  ssppeelleenn,,  hhiijj
wwoorrddtt  vveerrmmoooorrdd  oommddaatt  hhiijj  aalllleeeenn--
hheeeerrsseerr  ddrreeiiggtt  ttee  wwoorrddeenn..  IInn
‘‘AAnnttoonniiuuss  &&  CClleeooppaattrraa’’  vveerrvvlleecchhtteenn
ddee  RRoommeeiinn  AAnnttoonniiuuss  eenn  ddee  EEggyyppttii--
sscchhee  CClleeooppaattrraa  ppeerrssoooonnlliijjkkee  mmoottiiee--
vveenn  mmeett  ppoolliittiieekkee  bbeellaannggeenn,,  wwaatt
lleeiiddtt  ttoott  eeeenn  bbllooeeddbbaadd..  DDee  mmaarraatthhoonn--
vvoooorrsstteelllliinngg  vviinnddtt  ppllaaaattss  oopp  zzaatteerr--
ddaagg  88  eenn  zzoonnddaagg  99  sseepptteemmbbeerr..  
ZZiiee  ooookk  wwwwww..ppaarrkktthheeaatteerr..nnll..

‘Imperium’ toont de schaduwzijden van de macht
In 1993 trad de Catalaanse
theatergroep La Fura Dels
Baus al eens op in het
Beursgebouw in Eindhoven.
Toen trok het spektakel niet
veel toeschouwers. Dat is nu
wel anders: de eerste op-
tredens in het Parktheater zijn
uitverkocht. La Fura Dels Baus
is dan ook niet het eerste het
beste gezelschap: het is spec-
taculair, fysiek, heftig, een
mix van techniek, acrobatiek
en special effects.

La Fura Dels Baus werd op-
gericht in 1979 in Barcelona en
bestond voornamelijk uit straat-
acteurs en muzikanten. De
naam betekent niet, zoals velen
denken, ‘de furie van de
stieren’. De ene helft van de
groep wilde zich ‘La Fura’
noemen, ‘de fretten’ omdat ze
in het begin hun uitrusting bij
elkaar moesten schrapen. De
andere helft koos ‘Les Baus’, 
de naam van de rivier uit hun
geboortestreek. De tijd van uit-
rustingen bij elkaar schrapen,
ligt ver achter hen, zeker nadat
ze in 1992 wereldwijde bekend-
heid kregen met hun optreden
bij de opening van de
Olympische Spelen. Sinds de
jaren negentig wisselt La Fura
Dels Baus ‘gewone’ optredens
af met teksttheater, digitaal
theater, straatperformances en
speciale projecten. 
De groep heeft een drietal uit-
gangspunten. Ze vermengen
altijd verschillende disciplines,
ze moeten zich aan elke ruimte

kunnen aanpassen en ze willen
op hetzelfde niveau als het
publiek werken. Dat resulteert
er bijvoorbeeld in dat het
publiek in een donkere ruimte
wordt geloodst waar hen van
alles kan overkomen. Acteurs

die door de modder rollen,
auto’s die met een voorhamer
vernield worden of een welig
gebruik van de brandweerspuit.
Of woeste spelers in winkel-
wagentjes die, gewapend met
waterpistolen en ronkende 

kettingzagen, kriskras door het
publiek rijden. Wie niet op tijd
wegspringt, is de klos, zo lijkt
het. Maar áls er al iemand
gewond raakt, zijn het de
spelers zelf, zoals in ‘Imperium’
gebeurde bij de realistische
vechtscènes. De onderwerpen
die La Fura Dels Baus aansnijdt
zijn gevarieerd, zoals theater-,
opera- en filmbewerkingen van
grote klassiekers als ‘Don
Quichot in Barcelona’, ‘Faust’
en ‘De Trojanen’. Maar ook
‘XXX’, een vrije bewerking van
de boeken van de Markies de
Sade.

Werkelijkheid
‘Imperium’, dat nu in het
Parktheater speelt, is gebaseerd
op de absurditeit van de huidige
situatie van de wereld. In een
gedurfde en shockerende voor-
stelling ziet het publiek een
symbolische ontleding van onze
werkelijkheid: in de ogen van La
Fura Dels Baus een angstaan-
jagende wereld. Een felle knal
weerklinkt achter de bezoekers,
het lijkt een oorlogsgebied;
publiek en acteurs vluchten alle
kanten uit, maar waar kun je
naartoe? De confrontatie met de
gruwelijkheden die mensen
elkaar aandoen om de absolute
macht te bereiken, is heftig.
Maar gruwelijke scènes en
prachtige beelden wisselen
elkaar in razend tempo af./.
Er zijn nog kaarten voor de voorstel-
lingen van 6, 7, 8 en 9 september, 
20.30 uur. Zie www.parktheater.nl.

Muziek en buitenfilms
openen filmseizoen 
De Zwarte Doos
De start van het nieuwe 
culturele seizoen wordt in
filmhuis De Zwarte Doos onder
meer gevierd met de vertoning
van de film ‘Cashback’ in de
open lucht. Voorafgegaan door
muziek van dj-collectief
Bralwerk. Dit gebeurt op 
donderdag 6 september vanaf
17.00 uur. De muziek en film
zijn gratis.

‘Cashback’ is van regisseur Sean
Ellis, die jaren als modefoto-
graaf werkte. Film trok hem
meer, wat zes jaar geleden resul-
teerde in de korte films ‘Left
turn’ en daarna ‘Cashback’. De
laatste werd genomineerd voor
de Oscar voor korte film, dus
besloot Ellis er een avond-
vullende film van te maken. Het
verhaal is simpel: kunstacade-
miestudent Ben raakt volledig
de kluts kwijt als zijn vriendin
hem het huis uitgooit. Om zijn
chronische slapeloosheid nuttig
te besteden, gaat hij in een
nachtsupermarkt werken.
Bijkomend leukigheidje: Ben
kan de tijd stilzetten, zodat hij
fraaie dames uit hun kleren kan
helpen om ze te tekenen. In de
supermarkt werkt, behalve een
eikel van een chef en andere
mafketels, ook caissière Sharon.
De vraag is natuurlijk niet óf,
maar wanneer ze samen in bed
belanden.

Op dinsdag 11 en woensdag 12
september draait ‘The last king
of Scotland’ in De Zwarte Doos.
Deze film vertelt het levens-
verhaal van Idi Amin. Ofwel hoe
het voormalige keukenhulpje in
het Britse leger verwordt tot
dictator. De film is gebaseerd op
een roman van Giles Foden, die
veel leden van Amins ‘hofhou-
ding’ interviewde. Die ervaringen
projecteerde hij op de fictieve
Schotse arts Nicolas Garrigan.
Nadat hij Amins hand na een
ongeluk verbonden heeft, nodigt
Amin de arts uit om in Oeganda
minister van gezondheid te
worden. Door Garrigans ogen
zien we Amin veranderen in een
psychopaat en dictator voor wie
een mensenleven absoluut geen
betekenis heeft. Zo werd van de
echte Amin verteld dat hij
mensen voor de krokodillen
gooide of lijken in de ijskast 
bewaarde om die later te eten.
Onbetwiste hoofdrolspeler is
Forest Whitaker. Schitterde hij
al in films als ‘Smoke’ en ‘Panic
Room’, als Amin won hij een
Oscar voor beste acteur, de
British Film Award, een Golden
Globe en een Screen Actors
Guild Award./.
‘Cashback’ draait op donderdag 6 
september om 21.00 uur.
‘The last king of Schotland’ draait op 
11 en 12 september, om 20.00 uur.

‘Een soort van mooi’: 
gluren door het sleutelgat

DDee  jjoonnggeenn::  ““WWiijj
zzoorrggeenn  nniieett  zzoo
ggooeedd  vvoooorr  oonnsszzeellff
aallss  wwiijj  aalllleeeenn  zziijjnn..
DDaa’’ss  hhaarrdd  oomm  ttee
zzeeggggeenn,,  mmaaaarr  hheett
iiss  wweell  zzoo..  DDaaaarroomm
zzeeggtt  zziijj  ddaatt  iikk
ggooeedd  mmooeett  eetteenn  eenn
zzeegg  iikk  tteeggeenn  hhaaaarr
ddaatt  zziijj  zziicchh  ggeeeenn
zzoorrggeenn  mmooeett
mmaakkeenn..  DDaatt  zzee
mmooooii  iiss  eenn  lliieeff..  EEnn
iinntteelllliiggeenntt..  SSoooorrtt
vvaann  iinntteelllliiggeenntt..
WWee  zzoorrggeenn  vvoooorr
eellkkaaaarr..  DDaa’’ss  
mmiisssscchhiieenn  ggeeeenn
lliieeffddee,,  mmaaaarr  hheett  iiss
wweell  ggeelliijjkkwwaaaarr--
ddiigg..””  DDee  ttwweeee
hheebbbbeenn  hheett  oovveerr
zzaatteerrddaaggoocchhtteenndd--
sseekkss,,  zzoonnddaagg--
aavvoonnddssppeelllleettjjeess
eenn  ggeenniieetteenn  vvaann
eeeenn  mmooooiiee  ddaagg
mmeett  KKeeeess  ddee  ppee--
kkiinneeeess..  HHeett  jjoonnggee
sstteell  iinn  hheett  tthheeaatteerrssttuukk  ‘‘EEeenn  ssoooorrtt
vvaann  mmooooii’’  iiss  oopp  eellkkaaaarr  aaaannggeewweezzeenn
eenn  ddee  ttooeesscchhoouuwweerr  gglluuuurrtt  mmeeee
ddoooorr  hheett  sslleeuutteellggaatt  iinn  hhuunn
ssllaaaappkkaammeerr..
‘‘EEeenn  ssoooorrtt  vvaann  mmooooii’’  vvaann  HHeett
ZZuuiiddeelliijjkk  TToonneeeell  ggaaaatt  iinn  pprreemmiièèrree
bbiijj  PPllaazzaa  FFuuttuurraa,,  ttiijjddeennss  ddee
ssppeecciiaallee  ooppeenniinnggssddaaggeenn  oopp  77  eenn  88
sseepptteemmbbeerr..  
NNaaaasstt  ggeerreedduucceeeerrddee  eennttrreeeepprriijjzzeenn

vvoooorr  ddee  ttoonneeeell--  eenn  ffiillmmvvoooorrsstteelllliinn--
ggeenn,,  bbiieeddeenn  ddee  ooppeenniinnggssddaaggeenn  ddee
ssppeecciiaallee  bbuuiitteennffiillmmss  ‘‘TTaappaass’’  eenn
‘‘LLiittttllee  mmiissss  SSuunnsshhiinnee’’  eenn  mmuuzziieekk
vvaann  AAggggee  NNeebbbbiissjj  ((kklleezzmmeerr))  eenn
OOppsstteelltteenn..  
PPllaazzaa  FFuuttuurraa  77  sseepptteemmbbeerr  vvaannaaff
1144..0000  uuuurr  eenn  88  sseepptteemmbbeerr  vvaannaaff
1166..0000  uuuurr..  
KKiijjkk  vvoooorr  hheett  ccoommpplleettee  pprrooggrraammmmaa
oopp  wwwwww..ppllaazzaaffuuttuurraa..nnll..  

BBeeeelldd  uuiitt  ‘‘EEeenn  ssoooorrtt  vvaann  mmooooii’’..  FFoottoo::  PPhhiillee  DDeepprreezz
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En hoe is het in Genève?

Sinds 1 juni heb ik
Eindhoven verruild voor
Genève. Deze stad staat
vooral bekend om de vele
internationale organisa-
ties die er zetelen. Onder
andere het Europese
hoofdkantoor van de VN,

Unicef en het Rode Kruis.
En het CERN. Helaas kan
ik dat niet bezoeken
tijdens mijn stage; alle
rondleidingen zitten vol
tot december 2008.
Mijn eerste kennis-
making met de stad was
regenachtig, eigenlijk was
het net zulk slecht weer
als in Nederland, maar de
laatste dagen is het echt
zomer.
Een herkenbaar punt in
Genève is de fontein in
Lac Leman, die af en toe
wordt uitgezet zodat de
‘rijkelui’ (zoals mijn bege-
leider het omschreef) een
rosé op hun te dure zeil-
jacht kunnen drinken.
Iedere keer wanneer ik bij
het meer kom, bekruipt
me een enorm vakantie-
gevoel dankzij de boule-
vard met fleurige bloe-

men die langs het meer
ligt. Er zijn ook veel
parken, op zondag
trekken gezinnen eropuit
om daar te picknicken.
Dat is toch wel iets wat ik
mis in Eindhoven, een
park waar je lekker in het
gras kunt liggen, in de
zon, en een boekje kunt
lezen.
Genève is een kleine stad,
er wonen minder mensen
dan in Eindhoven en alles
is redelijk dichtbij. Een
half uurtje met de stads-
bus en je staat onderaan
een berg. Iedere zondag
gaan groepen wandellief-
hebbers de bergen in en
daar heb ik me bij aange-
sloten. Heerlijk, dat
ploeteren over rotsige
paadjes! Op de eerste dag
van mijn stage in het zie-
kenhuis (Hôpitaux Uni-

versitaires de Genève)
kwam ik erachter dat 
iedereen hier tussen de
middag warm eet en 
eigenlijk vind ik het wel
handig dat ik ’s avonds
niet meer hoef te koken.
Ik heb me voorgenomen
telkens de dagschotel te
nemen met de Zwitserse
specialiteiten. Dat is tot
nu toe niet tegengevallen.
Ik had wel wat problemen
met het vinden van een
geschikt ontbijt, want
bruine boterhammen met
hagelslag kennen ze hier
niet, iedereen zit aan de
‘céreals’. Ik dus ook maar.
Men spreekt hier Frans,
maar er klinkt ook Engels,
Italiaans, Duits en Spaans,
je hoort van alles als je in
de bus staat. Ondanks dat
is mijn Frans al flink aan
het verbeteren. In de

eerste drie weken heb ik
veel gezien en veel in-
drukken opgedaan, maar
mijn ‘wat ik allemaal wil
zien en doen’-lijstje lijkt
er alleen maar langer door
te worden. Zo wil ik de in-
ternationale organisaties
nog bezoeken, op excursie
naar een Gruyère-kaas-

boerderij, richting de
Mont Blanc, naar een 
chocolaterie en ga zo
maar door. Ik denk dat ik
me hier de komende
maanden niet ga vervelen!

Yvette Koeken, studente
Biomedische Technologie

Studenten van de TU/e gaan
steeds vaker voor hun

studie naar het buitenland.
Voor stage of voor het

verrichten van onderzoek,
omdat het verplicht is of

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

een TU/e-student in het
buitenland meekijken.

Gratis collegeblokken voor TU-studenten
25.000 collegeblokken
met ruitjespapier. Die
deelt het nieuwe Eind-
hovense studenten-
bedrijf Free4students dit
semester uit onder alle
TU-studenten in Neder-
land. De start was
maandag 27 augustus in
Eindhoven, toen zo’n
4.500 blokken werden
weggegeven op de TU/e-
campus. De advertenties
in de schrijfblokken
zorgen voor de finan-
ciering.

Het gratis schrijfblok voor
studenten is voorlopig het
enige product van
Free4students, een bedrijf
dat is opgericht door
Bouwkundestudenten
Thijs Cloosterman, Mark
van der Burgt en Charles
Smeets. Jaap Blox (student
fiscale economie in
Tilburg) is later aangetrok-
ken als vennoot nummer

vier. Volgens Cloosterman
is het voor de adverteer-
ders, waaronder bedrijven
als Corus, Unilever en
Stork, interessanter om in
hun blok te adverteren dan
in een tijdschrift. Deze ad-
vertentie ziet de doelgroep
langer en vaker dan een 
advertentie in een blad dat
eenmalig bekeken wordt.
Het volgende semester
willen de Bouwkunde-
studenten een soortgelijk
notitieblok introduceren
voor de ‘business &
finance’ studenten aan de
universiteiten van onder
meer Rotterdam, Amster-
dam en Tilburg. Dit blok,
met een eigen groep adver-
teerders, staat voor januari
gepland, net als de tweede
editie van het gratis
schrijfblok voor TU-stu-
denten. En ook voor rech-
tenstudenten wil Free4-
students een eigen college-
blok gaan maken. “Het is

de bedoeling dat Neder-
landse studenten nooit
meer hoeven te betalen
voor collegeblokken”,
aldus Cloosterman. 
Van de 25.000 blokken van
de eerste TU-editie gaan er
7.000 naar Eindhoven,
7.000 naar Twente en
11.000 naar Delft. Per stad
heeft Free4students een 
regiomanager, die er in de
loop van het semester voor
moet zorgen dat de
blokken altijd binnen
handbereik zijn. Zo komen
ze in collegezalen te liggen,
in bibliotheken en bij 
koffiecorners. Kun je op
een bepaalde plek geen
blok vinden, dan kun je dat
melden via de website van
het bedrijf.

Winst
De drie studenten Bouw-
kunde zagen het idee in
Zweden, toen ze een 
semester studeerden aan

de KTH in Stockholm.
Daar bestaat het gratis blok
al langer. “Ik zag het en
dacht: als we dit niet doen,
dan zal ik me mijn hele
leven ergeren dat we het
niet gedaan hebben. Dit is
de allerlaatste kans om
zoiets te doen”, zegt
Cloosterman, die net als
zijn drie collega’s aan het
afstuderen is.

Of ze er veel geld aan ver-
dienen, laat het drietal in
het midden. Hun eigen
uren zijn betaald, de uit-
delers werken grotendeels
gratis. Winst maakt hun
bedrijf nog niet, maar dat
komt wel, verwachten ze.
En dat is misschien niet
eens de grootste beloning.
“Je doet hier een heel grote
brok ervaring mee op, want
je moet het helemaal van
scratch opzetten”, aldus
Cloosterman./.

Driewerf hoera!
De studieverenigingen
Simon Stevin (Werktuig-
bouwkunde), Thor
(Elektrotechniek) en
Japie (Scheikundige
Technologie) worden dit
najaar vijftig. Reden voor
een feestje. Of drie. Japie
verandert de TU/e op
woensdag 12 september
in een kartbaan en op
donderdag 20 september
houden de drie vereni-
gingen samen een groot
feest in De Effenaar. Vele
andere festiviteiten
volgen later dit jaar.

Je kunt je het nu bijna niet
meer voorstellen, maar de
Technische Hogeschool
Eindhoven ging in 1957
van start met maar drie fa-
culteiten: Elektrotechniek,
Werktuigbouwkunde en
Scheikundige Techno-
logie. Al snel bleek de
eerste lichting studenten
behoefte te hebben aan een
vereniging voor het mee-
denken over het onderwijs,
het organiseren van excur-
sies, het inkopen van stu-
dieboeken en het onder-
houden van contacten met
het bedrijfsleven. Zo
werden nog voor het einde
van dat jaar achtereen-
volgens de studievereni-
gingen Simon Stevin, Thor
en Jan Pieter Minckelers
(Japie) opgericht.
In hun vijftigjarig bestaan
ontwikkelden de studie-
verenigingen zich tot insti-
tuten in het studenten-
leven van de TU/e. Ze
bieden hun studenten
naast gezelligheid vele
diensten aan en runnen 
allemaal een eigen bar. Wie
tegenwoordig besluit een
jaar lang een bestuurs-
functie te vervullen, kiest
er bijna altijd voor zijn of
haar studie even op een
laag pitje te zetten. Niet
erg, want het bestuur van
een studievereniging is
leerzaam en doet het ook
bij bedrijven goed op je cv.
Verspreid over de laatste
maanden van 2007 vieren

de drie jubilerende studie-
verenigingen ieder hun
vijftigste verjaardag.
Simon Stevin heeft haar
lustrumweek gepland van
17 tot en met 21 september.
Thor viert feest van 26 tot
en met 28 november en
Japie begin december.
Toch bijt Japie op woens-
dag 12 september het spits
af met een stunt ter
opening van haar lustrum-
jaar. De scheikundigen
houden van 10.00 tot
16.00 uur tussen het
Hoofdgebouw en W-hal
een kart-evenement dat
luistert naar de naam ‘Can
you smell the rubber?’. Je
kunt die dag gratis tien
minuten lang rondscheu-
ren over de keien van de
TU/e. Op de website
www.50jaarjapie.nl kun je
je inschrijven. Meer info
over de lustra van de
andere twee verenigingen
is te vinden op www.simon
stevin.tue.nl/lustrum en
lustrum.thor.edu.

Gezamenlijk feest
Op donderdagavond 20
september houden de drie
verenigingen samen een
groot studentenfeest in
grote zaal van De Effenaar.
Bezoekers worden eerst
opgewarmd door een caba-
retier, vervolgens platge-
speeld door de Band
Zonder Banaan, waarna dj
Mental Theo het karwei zal
afmaken. De organisatie
verwacht dat dit één van de
grootste studentenfeesten
van het jaar wordt. “Er is
vaak wat rivaliteit tussen
studieverenigingen, maar
we hadden al snel door dat
geen enkele vereniging
zo’n groot feest in zijn
eentje kan organiseren”,
aldus Rick Maas van Japie.
Alle Eindhovense stu-
denten zijn welkom./.
Kaarten kosten 5 euro in de voor-
verkoop (op de verschillende 
bestuurskamers van de vereni-
gingen) en 7,50 euro aan de deur.

DDuuiizzeenndd  lliitteerr  bbiieerr,,  oofftteewweell  ttwwiinnttiigg  ffuusstteenn,,  mmooeesstt  eerr  ddoooorrhheeeenn  oopp  hheett  ffeeeesstt  ddaatt  ssttuuddeenntteenn  rrooeeii--
vveerreenniiggiinngg  TThhêêttaa  oopp  wwooeennssddaagg  2299  aauugguussttuuss  hhiieelldd  iinn  hhaaaarr  rrooeeiillooooddss..  TTiijjddeennss  ddee  IInnttrroo  hhaadd  ddee
rrooeeiivveerreenniiggiinngg  ggeellee  bbaannddjjeess  uuiittggeeddeeeelldd  aaaann  ggeeïïnntteerreesssseeeerrddee  eeeerrsstteejjaaaarrss  ssttuuddeenntteenn..  AAllss  jjee  eerr
eeeenn  hhaadd  wweetteenn  ttee  bbeemmaacchhttiiggeenn,,  kkwwaamm  jjee  oopp  ddiitt  ffeeeesstt  ggrraattiiss  bbiinnnneenn..  OOnnggeevveeeerr  225500  ssttuuddeenntteenn
ggaavveenn  ggeehhoooorr  aaaann  ddiitt  aaaannllookkkkeelliijjkkee  aaaannbboodd..  IInn  eeeenn  aaaannggeebboouuwwddee  tteenntt  zzoorrggddee  hheett  NNeeddeerr--
llaannddssee  ffoollkk//rroocckk--ddrriieemmaannsscchhaapp  TThhee  OOlldd  FFiirrmm  vvoooorr  ddee  mmuuzziieekk..  HHeett  bbiieerr  ggiinngg  bbiijjnnaa  sscchhoooonn  oopp::
sslleecchhttss  vviieerr  ffuusstteenn  bblleevveenn  oonnaaaannggeerrooeerrdd..  FFoottoo::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee

PPototentiëlentiële e ThêtThêtanen anen 
drdrinkinken gen goed dooroed door

Open lustrum-
feest bij vijftig-
jarig ESC
De officiële vijftigste 
verjaardag van het
Eindhovens Studenten
Corps (ESC) is inmid-
dels al geweest, maar het
corps viert dit op vrijdag
14 september nog eens
met iedereen die wil. 
Het lustrumfeest in de
sociëteit van het ESC in
De Bunker is bedoeld
voor alle Eindhovense
studenten. Het feest
wordt om 22.30 uur
geopend door dj Jean. 
De toegang is gratis.
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RReeiizzeenn

VVoooorr  iieeddeerreeeenn  wwiieennss  
vvaakkaannttiieebbeehhooeeffttee  nniieett  
bbeevvrreeddiiggdd  kkaann  wwoorrddeenn
ddoooorr  hheett  ssttaappeelleenn  vvaann  bbiieerr--
kkrraattjjeess  iinn  RReenneessssee,,  zziijjnn
rreeiizzeenn  vvaann  AA  nnaaaarr  BB  eenn  
vvaakkaannttiiee  oonnlloossmmaakkeelliijjkk
mmeett  eellkkaaaarr  vveerrbboonnddeenn..
VVaaaakk  dduuuurrtt  ddiitt  eecchhtteerr  nneett
iieettss  ttee  llaanngg  eenn  lliijjkktt  ddee  kkllookk
hhiieerrbbiijj  ssttiill  ttee  ssttaaaann..  MMaaaarr
hhooee  vvoooorrkkoomm  jjee  ddaatt  ddiitt
rreeiizzeenn  ssyynnoonniieemm  wwoorrddtt
vvoooorr  ddee  uullttiieemmee  ssttaaaatt  vvaann
vveerrvveelliinngg??
BBiijj  aauuttoorriijjddeenn  iiss  hheett  jjee
eerrggeerreenn  aaaann  aannddeerree  wweegg--
ggeebbrruuiikkeerrss  eeeenn  mmooggeelliijjkkee
uuiittwweegg..  NNeeeemm  bbiijjvvoooorrbbeeeelldd
ddee  tteerrggeenndd  llaannggzzaammee  
iinnhhaaaallaaccttiieess  vvaann  ddee  eennee
KKiipp--ccaarraavvaann  nnaa  ddee  aannddeerree..
GGeeppaaaarrdd  mmeett  ddiitt  hhaaaannttjjeess--
ggeeddrraagg,,  wwoorrddtt  eellkkee  kkeeeerr
wweeeerr  hheett  sstteerreeoottyyppee  bbeeeelldd
vvaann  ddee  ccaarraavvaannbbeezziitttteerr  
bbeevveessttiiggdd;;  mmaann  mmeett  ssnnoorr
aacchhtteerr  hheett  ssttuuuurr  eenn
mmooeeddeerr  ddee  vvrroouuww  mmeett  ddee
vvooeetteenn  oopp  hheett  ddaasshhbbooaarrdd,,
aall  ddaann  nniieett  ppuuzzzzeelleenndd..
HHooeewweell  ddee  ddeettaaiillss  kkuunnnneenn
vveerrsscchhiilllleenn,,  hheebbbbeenn  zzee  éééénn
ddiinngg  ggeemmeeeenn..  ZZee  hheebbbbeenn
ggeeeenn  vvaann  aalllleenn  ddoooorr  ddaatt
hheett  ‘‘iikk  ggaa  oopp  vvaakkaannttiiee  eenn
nneeeemm  mmeeee’’--ssppeelllleettjjee  nniieett
bbeeddooeelldd  iiss  oomm  iinn  ddee
pprraakkttiijjkk  uuiitt  ttee  vvooeerreenn..
GGeelluukkkkiigg  iiss  eerr  ggeedduurreennddee
mmiijjnn  rreeiiss  ooookk  ppllaaaattss  vvoooorr
aammuusseemmeenntt..  BBiijj  hheett  ttaannkk--
ssttaattiioonn  ssttaa  iikk  nnaaaasstt  eeeenn
ssttooeerree  OOppeell  CCoorrssaa  mmeett  
ggeebblliinnddeeeerrddee  rraammeenn  eenn
vveerrllaaaaggddee  vvoooorrssppooiilleerr..  DDee
eeiiggeennaaaarr  --iinn  lleerreenn  jjaass  eenn
ssppiijjkkeerrbbrrooeekk--  kkoommtt  tteerruugg--
ggeellooppeenn  vvaann  ddee  kkaassssaa  eenn
ssttaapptt  iinn..  HHeett  ddaaaarroopp
vvoollggeennddee  ‘‘bbrrooeemm  bbrrooeemm’’--
ggeelluuiidd  bbiijj  hheett  ssttaarrtteenn  lliijjkktt
zziijjnn  bbeeooooggddee  iimmaaggoo  ttee
vvoollmmaakkeenn..  MMaaaarr  bbiijj  hheett
aaaann  ggaaaann  vvaann  zziijjnn  rraaddiioo,,
ssttoorrtt  zziijjnn  iimmaaggiinnaaiirree
wweerreelldd  vvoolllleeddiigg  iinn  eellkkaaaarr..
VVaannuuiitt  ddee  ooppeennssttaaaannddee
rraammeenn  iiss  eeeenn  vveerrddrriieettiiggee
WWhhiittnneeyy  HHoouussttoonn  ttee  hhoorreenn::
‘‘II  wwiillll  aallwwaayyss  lloovvee  yyoouu’’..
ZZiicchh  bbeewwuusstt  vvaann  zziijjnn
aaffggaanngg  nneeeemmtt  hhiijj  ssnneell  hheett
hhaazzeennppaadd  wwaaaarrbbiijj  aallss  kkllaapp
oopp  ddee  vvuuuurrppiijjll  zziijjnn  mmoottoorr
bbiijjnnaa  aaffssllaaaatt..
GGeeïïnnssppiirreeeerrdd  ddoooorr  ddiitt
vvoooorrvvaall,,  hhoouudd  iikk  hheett
llaaaattssttee  ddeeeell  vvaann  mmiijjnn  rreeiiss
ddee  vveerrvveelliinngg  bbuuiitteenn  ddee
ddeeuurr  ddoooorr  ttee  mmuullttii--ttaasskkeenn..
AAll  sscchheeuurreenndd  mmeett  116600  oovveerr
ddee  DDeeuuttsscchhee  AAuuttoobbaahhnn,,
mmeett  mmiijjnn  ccoolllleeggeellookk  oopp  ddee
bbiijjrriijjddeerrssttooeell,,  bbeeggiinn  iikk  ttee
sscchhrriijjvveenn::  ‘‘RReeiizzeenn,,  vvoooorr  
iieeddeerreeeenn……’’

DDuurraanndd  RReekkkkoo  iiss  ssttuuddeenntt
TTeecchhnniisscchhee  BBeeddrriijjffsskkuunnddee

Neem een kijkje door het
sleutelgat en vertel: wie
woont er in deze kamer?
Deze vraag stelt Cursor
wekelijks aan een aantal
willekeurige studenten op
de campus. 
Corine Horsch (derdejaars
Technische Innovatieweten-
schappen), Floris Kimman
(zesdejaars Industrial
Design) en Mark van
Helvoort (vijfdejaars Tech-
nische Wiskunde) waren
bereid de foto’s van deze
Eindhovense studenten-
kamer aan een analyse te
onderwerpen.

HHeett  iiss  vvoollggeennss  ddee  ssttuuddeenntteenn
nniieett  hheelleemmaaaall  dduuiiddeelliijjkk  ooff
hhiieerr  eeeenn  mmaann  ooff  eeeenn  vvrroouuww
wwoooonntt..  FFlloorriiss  vviinnddtt  ddee  kkaammeerr
lloommpp  iinnggeerriicchhtt,,  dduuss  wwoooonntt  eerr
eeeenn  mmaann..  MMaarrkk  zziieett  ddee  rroozzee
ppaarraapplluu  eenn  iiss  eerrvvaann  oovveerrttuuiiggdd
ddaatt  hhiieerr  eeeenn  vvrroouuww  wwoooonntt..
CCoorriinnee  ttwwiijjffeelltt  vvaannwweeggee  ddee
ppaarraapplluu  eenn  hheett  mmeeiissjjeess--
aacchhttiiggee  ddeekkbbeeddoovveerrttrreekk,,
mmaaaarr  kkiieesstt  vvoooorr  eeeenn  mmaann
vvaannwweeggee  hheett  vveeeellzzeeggggeennddee
sscchhoorrtt  aaaann  ddee  mmuuuurr..  HHiijj  iiss
vvoollggeennss  hhaaaarr  eeeenn  WWeerrkkttuuiigg--
bboouuwwkkuunnddeessttuuddeenntt,,  wwaanntt  ddiiee
nneemmeenn  bbaaaakksscchhiillddeenn  mmeeee
nnaaaarr  hhuuiiss..  EEnn  hhiijj  iiss  ddeerrddee--
jjaaaarrss,,  hhooeewweell  hhiijj  wwaatt  wweeiinniigg
ssttuuddiieebbooeekkeenn  hheeeefftt..  FFlloorriiss
zziieett  hhiieerr  ooookk  wweell  eeeenn  ddeerrddee--
jjaaaarrss  ssttuuddeenntt  wwoonneenn..  DDee
bbeeiiddee  hheerreenn  mmeerrkkeenn  ddee  bbaaaakk--
sscchhiillddeenn  ooookk  oopp,,  mmaaaarr  zziieenn
ddaatt  hhiieerr  eeeenn  GGEEWWIISS--ssttiicckkeerr
oopp  aaaannggeebbrraacchhtt  iiss..  VVoollggeennss
MMaarrkk  hheebbbbeenn  wwee  hhiieerr  mmeett

eeeenn  vviijjffddeejjaaaarrss  ssttuuddeennttee
WWiisskkuunnddee  ttee  mmaakkeenn..
LLooggiisscchh,,  wwaanntt  aallss  jjee  bbiijj
GGEEWWIISS  eeeenn  vvrroouuww  zziieett  llooppeenn,,
iiss  ddee  kkaannss  ggrroooott  ddaatt  zzee
WWiisskkuunnddee  ssttuuddeeeerrtt..  HHoobbbbyy’’ss::
bbiieerr  ddrriinnkkeenn  eenn  uuiittssllaappeenn..
EEeenn  vveeiilliiggee  ggookk  nnaattuuuurrlliijjkk,,
mmaaaarr  eerr  zziitttteenn  rreeddeenneerriinnggeenn
aacchhtteerr..  FFlloorriiss  lleett  oopp  ddeettaaiillss
eenn  zziieett  hheett  LLAASSTT  PPUUBB--bboorrddjjee,,
ddee  bbiieerrggllaazzeenn  eenn  eeeenn  GGrroollsscchh
ooppeenneerr..  DDeezzee  jjoonnggeenn  hhoouuddtt
dduuiiddeelliijjkk  eerrgg  vvaann  bbiieerr..
MMiisssscchhiieenn  hhoouuddtt  hhiijj  ooookk  wweell
vvaann  kkookkeenn,,  vvaannwweeggee  ddaatt
sscchhoorrtt..  DDiinnggeenn  jjaatttteenn  vvaalltt  bbiijj
FFlloorriiss  ooookk  iinn  ddee  ccaatteeggoorriiee
hhoobbbbyy’’ss..  MMaarrkk  vviinnddtt  ddee
kkaammeerr  zzoo  ggeezzeelllliigg  iinnggeerriicchhtt
ddaatt  ddee  vvrroouuww  ddiiee  hhiieerr  
’’ss  mmoorrggeennss  wwaakkkkeerr  wwoorrddtt
vvaasstt  nnoogg  eevveenn  ggeezzeelllliigg  wwiill
bblliijjvveenn  lliiggggeenn..  CCoorriinnee  hheeeefftt
ggeeeenn  iiddeeee  wwaatt  vvoooorr  hhoobbbbyy--
vviibbee  ddeezzee  kkaammeerr  aaffggeeeefftt..  HHeett
vvaalltt  hhaaaarr  wweell  oopp  ddaatt  ddee  kkaammeerr

eerrgg  ggrroooott  iiss  eenn  ddaatt  eerr  ppllaanntteenn
iinn  ssttaaaann..  ZZee  vvrraaaaggtt  zziicchh  ddaann
ooookk  aaff  wwaaaarroomm  eerr  ggeeeenn  ttwweeee--
ppeerrssoooonnss  bbeedd  iinn  ssttaaaatt..  CCoorriinnee
eenn  FFlloorriiss  zziijjnn  hheett  eerr  oovveerr  eeeennss
ddaatt  ddeezzee  jjoonnggeenn  eeeenn  ooppggee--
rruuiimmddee,,  ggeeoorrddeennddee  kkaammeerr
hheeeefftt..  ““MMaaaarr  iikk  zzoouu  mmiijjnn
kkaammeerr  ooookk  oopprruuiimmeenn  aallss  zzee
bbiijj  mmiijj  ffoottoo’’ss  kkoommeenn  mmaakkeenn””,,
zzeeggtt  CCoorriinnee..  TToott  sslloott  wweerrdd  eerr
ggeeffiilloossooffeeeerrdd  oovveerr  wwaatt  eerr  iinn
ddee  kkooeellkkaasstt  zziitt..  BBlliijjkkbbaaaarr  zziijjnn
kkaaaass,,  mmeellkk  eenn  ffrriissddrraannkk  ttyy--
ppeerreenndd  vvoooorr  eeeenn  mmaannnneenn--
kkooeellkkaasstt..  FFlloorriiss  eenn  CCoorriinnee
zziijjnn  hheett  hhiieerroovveerr  eeeennss..  MMaarrkk
ggookktt  oopp  bbrroooodd  eenn  hhaaggeellssllaagg
vvoooorr  iinn  ddee  vvrroouuwweennkkooeellkkaasstt..
HHiijj  eenn  FFlloorriiss  ddeennkkeenn  ooookk  ddaatt
eerr  aallttiijjdd  wweell  bbiieerr  iinn  ttee  vviinnddeenn
iiss..  MMaaaarr  CCoorriinnee  wweeeett  ddaatt  nnoogg
zzoo  nneett  nniieett..  HHiijj  zzaall  ssoommss  wweell
bbiieerr  iinn  hhuuiiss  hheebbbbeenn,,  mmaaaarr
nniieett  ssttaannddaaaarrdd..  

En wie woont er echt? Het is
Erik van Rhee, bij GEWIS
bekend onder het pseu-
doniem Jean-Marc, derde-
jaars Technische Wis-
kunde, penningmeester
van GEWIS en erg trots op
zijn planten; dat ze nog
leven. Hij moest helaas nog
een maand op en neer
reizen naar Landgraaf
voordat hij zichzelf in deze
kamer kon nestelen. Hij
omschrijft zichzelf als
energiek en opgeruimd.
Maar hij geeft toe dat er
rotzooi verborgen zit achter
de roze paraplu. Waarom
de roze paraplu? Die heeft
hij ooit voor zijn verjaardag
gekregen. Als hobby noemt
hij inderdaad bier drinken,
hij is dan ook lid van de
barcommissie van GEWIS.
En wat zijn koelkast betreft:
die is helaas leeg.

Tekst: Monique Hendriks
Foto’s: Bart van Overbeeke

Het sleutelgat

University Racing Eindhoven
haalt beste resultaat ooit

University Racing
Eindhoven (URE) heeft de
hoogste klassering in
zijn nog jonge bestaan
gehaald. Op het circuit
van Hockenheim in
Duitsland eindigde het
studentenraceteam als
12de. Aan de Duitse
editie van de Formula
Student-competitie, die
van 8 tot 12 augustus
werd gehouden, deden 
54 teams mee.

De hoge klassering van het
Eindhovense team heeft
alles te maken met het 

onderdeel ‘Endurance’,
waarmee veel punten zijn
te verdienen. De wagen van
de TU/e-studenten reed
deze zware race over 22 
kilometer voor het eerst 
helemaal uit. “Na de wed-
strijd op het Engelse
Silverstone hebben we
hard aan de duurzaamheid
van de wagen gewerkt”,
vertelt Bart Beenker, de
nieuwe pr-man van het
team. “Eén voor één
hebben we de zwakste
schakel eruit gehaald en
vervangen door betere on-
derdelen.”

Het URE-team heeft dit
jaar nog één wedstrijd voor
de boeg. Tussen 21 en 23
september is men te
vinden op -voor autolief-
hebbers- heilige grond: het
testterrein van het Ferrari
F1-team, Fiorano. Beenker
heeft goede hoop dat er
daar een top-tien-klas-
sering inzit. “Hockenheim
heeft wel bewezen dat veel
testen zijn vruchten
afwerpt. Daar zijn we nu
dan ook druk mee
bezig.”/.

Snelle schildpadden
scoren op 

WK robotvoetbal

IInn  hheett  llooggoo  vvaann  hheett  TTeecchh  UUnniitteedd--tteeaamm  pprriijjkktt  eeeenn  sscchhiillddppaadd
eenn  ddee  rroobboottss  ddiiee  ddee  vvooeettbbaallwweeddssttrriijjddeenn  ssppeelleenn,,  hheebbbbeenn
ddee  nnaaaamm  TTUURRTTLLEE  mmeeeeggeekkrreeggeenn..  DDaann  iiss  hheett  ttoocchh  nniieett  ggeekk
ddaatt  ddee  oonnwweetteennddee  bbuuiitteennssttaannddeerr  ddeennkktt  hhiieerr  mmeett  sslloommee
rroobboottss  ttee  mmaakkeenn  ttee  hheebbbbeenn??  TToocchh  iiss  ddaatt  nniieett  hheett  ggeevvaall,,  
zzoo  vveerrzzeekkeerrtt  GGiilllliiss  HHoommmmeenn  vvaann  TTeecchh  UUnniitteedd  oonnss..  TTUURRTTLLEE
ssttaaaatt  vvoooorr  TTeecchh  UUnniitteedd  RRoobboott  TTeeaamm  LLiimmiitteedd  EEddiittiioonn  eenn  ddee
‘‘sscchhiillddppaaddddeenn’’  hheebbbbeenn  hheett  oopp  hheett  llaaaattssttee  WWKK  oopp  ddee
ccaammppuuss  vvaann  ccoolllleeggaa--TTUU  GGeeoorrggiiaaTTeecchh  iinn  hheett  AAmmeerriikkaaaannssee
AAttllaannttaa  ((vvaann  11  ttoott  88  jjuullii))  nniieett  sslleecchhtt  ggeeddaaaann..
TTeemmiiddddeenn  vvaann  ttiieenn  aannddeerree  tteeaammss  uuiitt  aallllee  wwiinnddssttrreekkeenn  
bbeerreeiikkttee  hheett  TTUU//ee--tteeaamm  ddee  ggeeddeeeellddee  vviijjffddee//zzeessddee  ppllaaaattss..
EEeenn  mmooooii  rreessuullttaaaatt,,  vviinnddtt  HHoommmmeenn..  ““WWaanntt  wwee  hheebbbbeenn
ssppaannnneennddee  wweeddssttrriijjddeenn  ggeehhaadd  eenn  ggeewwoonnnneenn  vvaann  nniieeuuwwee
tteeggeennssttaannddeerrss..  OOookk  kkoommeenn  wwee  sstteeeeddss  iieettss  ddiicchhtteerr  bbiijj  ddee
eecchhttee  ttooppppeerrss..””  EEnn,,  aallss  eeeenn  vvoolllleeeerrdd  vvooeettbbaallttrraaiinneerr::  ““WWee
kkuunnnneenn  nnoogg  oommhhoooogg  kkiijjkkeenn..””  WWaanntt  hheett  iiss  hheett  tteeaamm  ooookk
dduuiiddeelliijjkk  wwáátt  eerr  nnoogg  bbeetteerr  mmooeett..  DDee  rroobboottss  mmooeetteenn  nnoogg
bbeetteerr  kkuunnnneenn  oommggaaaann  mmeett  hhaappeerreennddee  nneettwweerrkkeenn..  MMaaaarr
ooookk  ddee  oonnddeerrlliinnggee  ccoommmmuunniiccaattiiee  mmooeett  bbeetteerr,,  zzooddaatt  hheett
ssaammeennssppeelleenn  mmaakkkkeelliijjkkeerr  ggaaaatt..  ““MMaaaarr  hheett  bblliijjvveenn  
nnaattuuuurrlliijjkk  eexxttrreeeemm  ccoommpplleexxee  aappppaarraatteenn””,,  vveerrzzuucchhtt
HHoommmmeenn..

De wagen van URE op Hockenheim.
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20/ Ruis

/Fred Steutel
De academische beer is weer los! Mijn
stukje voor vorige week verscheen niet,
omdat het eerste Cursornummer een
week later verschijnt; waarschijnlijk met
het oog op de opening van het acade-
mische jaar. Nou, dat komt goed uit. Wat
een academische wanvertoning!
De laatste jaren worden studenten 
betrokken bij het vullen van het ope-
ningsprogramma. Daar is misschien niet
veel op tegen, maar de aard van de
vulling zou toch in academische handen
moeten blijven. Een samenvatting van
het gebodene, dat, tot aan de receptie en
afgezien van het bij deze gelegenheden

gebruikelijke amorfe orgelspel, niet
minder dan acht onderdelen bevatte:

-Entree van twee cortèges, hoogleraren
en studenten, door de zaal toegezongen
met het drinklied IO Vivat.
-Welkom door de president van de
Federatie van Eindhovense Studie-
verenigingen.
-Rede door rector Van Duijn. Hij was
weinig geïnspireerd en zei niets nieuws.
Ook mét bril had hij moeite om in zijn
tekst te komen. Preludeerde een paar
keer op het optreden van de jaarlijkse
geinponem.
-Lezing door Mark Rutte. Een praatje
over zichzelf met voornamelijk politieke

uitspraken die met de academische
wereld weinig te maken hadden. Hij ging
zelfs terug naar het kabinet Den Uyl uit
zijn korte-broekentijd. Schold op het
huidige kabinet.
-Muzikaal intermezzo door studenten,
dat het best wordt gekenmerkt door ‘alle
begin is moeilijk’.
-Langdurig optreden door lolbroek Bart
Chabot, die het verrukte gehoor liet
weten dat hij ‘het’ vroeger gemiddeld
7,83 keer per dag deed - met zijn vrouw.
-Uitreiking van twee onderwijsprijzen.
Ze gingen beide naar hoogleraren. Toen
er nog geen geldprijzen waren, gingen
onderwijsprijzen altijd naar UD’s.

Kortom, een programma zonder enig
academisch niveau. Wat moeten eerste-
jaars studenten die van een serieuze
middelbare school komen, van ons
denken?
Daarna ging het naar buiten voor de
daadwerkelijke opening, met ballonnen.
Heb ik laten schieten, was aan een borrel
toe, maar in de hal van het Hoofdgebouw
stonden al honderden dorstigen te
wachten; we kregen pas drie kwartier na
het beloofde tijdstip iets te drinken.

Mijn vrouw zei vorig jaar al: “Daar ga ik
nooit meer heen”.

WWiiee:: Raoul Vleugels/24/vijfde-
jaars Bouwkunde

WWaatt:: “foto van mijn vriendin”
WWaannnneeeerr:: “zo’n acht maanden nu”
WWaaaarroomm:: “is gewoon een vette foto
van mijn vriendin op haar mooist. Het
was een van de eerste foto’s die ik
genomen heb. In ons studentenhuis
wilden we lijpe doch sfeervolle foto’s
maken en die overal ophangen. Je weet
wel: rokerig, hoge kragen, leren
stoelen. Zij was ‘de verleidelijke’. De
foto is genomen vlak voordat ze vier
maanden naar Thailand ging. Het
komt misschien wel heel pathetisch
over, maar ik heb er elke dag op mijn
desktop naar gestaard. Nu is ze geluk-
kig weer terug en switch ik op mijn
desktop naar mijn eerste jeugdliefde:
Transformers!”

Effe zeuren


