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Basisbeurs
op de tocht
Op zoek naar het miljard om
het lerarentekort mee te
bestrijden, overweegt OCW-
minister Ronald Plasterk de
basisbeurs voor studenten te
veranderen in een lening. Ook
verhoging van het collegegeld
is een optie.

De basisbeurs staat in 2008 voor
bijna een miljard euro op de
begroting. Dat is vrijwel het
bedrag dat de commissie-
Rinnooy Kan nodig acht om de
lerarensalarissen te verhogen en
lesgeven weer aantrekkelijk te
maken. Minister Plasterk is
ongelukkig met de berichtgeving
over het mogelijk afschaffen van
de basisbeurs, laat hij via zijn
woordvoerder weten. “In onze
zoektocht naar geld voor de
leraren houden we alles tegen het
licht. Er zijn wel honderd scena-
rio’s. Uiteraard houden we ook de
studiefinanciering kritisch tegen
het licht. Maar we zijn er nog lang
niet uit.”
Toch lijkt het idee voor een
sociaal leenstelsel hoge ogen te
gooien bij de PvdA. Partijleider
Wouter Bos pleitte al eerder voor
afschaffing van de basisbeurs.
“De slager op de hoek betaalt nu
mee aan de opleiding van een
advocaat”, zei hij vorig jaar. Dat
noemde hij ‘perverse solidari-
teit’. “Er stroomt in Nederland
teveel geld van arm naar rijk in
plaats van andersom.”
De huidige fractieleider Jacques
Tichelaar, destijds onderwijs-
woordvoerder, dacht er toen
precies hetzelfde over. “Alleen
krijgen we het er vanuit de
oppositie niet door.”

Het CDA, tegenwoordig coalitie-
partner van de sociaaldemocra-
ten, heeft nog steeds fundamen-
tele bezwaren tegen een sociaal
leenstelsel, verzekert kamerlid
Jan Jacob van Dijk. Hij heeft geen
zin om te reageren op “allerlei
scenario’s waarmee de minister
van Onderwijs werkt” en wil
wachten tot Plasterk met een
plan komt.

Spoeddebat
ISO-voorzitter Bastiaan Verweij
zegt geschokt te zijn over het
nieuws. “Afschaffing van de
basisbeurs zou wel heel erg ver
gaan. Je pakt gewoon even het
basisinkomen van studenten af.
De student draait als het zo
doorgaat op voor het leraren-
tekort, ook als de collegegelden
worden verhoogd of de voor-
stellen worden ingetrokken om
de kwaliteit van het hoger onder-
wijs te versterken.”
Oppositiepartijen SP en Groen-
Links hebben een spoeddebat
aangevraagd. SP-kamerlid
Renske Leijten: “Ik wil duidelijk-
heid over de scenario’s waarmee
Plasterk werkt. We horen van
alles. Van afschaffen van de
basisbeurs tot vergroting van de
klassen in het voortgezet onder-
wijs: het komt er in alle gevallen
op neer dat er een probleem
wordt opgelost door er elders een
te creëren. Wat mij betreft gaat
Plasterk maar met één
boodschap terug naar minister
Bos: er moet geld worden
gezocht buiten de OCW-
begroting. Want dit kan zo niet.”
(HOP)/.

TU/e in de race voor Saoedi-Arabische oliedollars
De TU/e is door de Saoedi-
Arabische King Abdullah
University of Science and
Technology uitverkoren om
samen met zestig andere
wetenschappelijke instellin-
gen mee te dingen naar onder-
zoeksgelden ter grootte van
een miljard Amerikaanse
dollar. Prof.dr.ir. Han Meijer
van de faculteit Werktuigbouw-
kunde legt op dit moment de
laatste hand aan een project-
voorstel voor een gezamenlijk
onderzoekscentrum op het
gebied van polymeren. Hier-
mee is een bedrag van 25
miljoen dollar gemoeid.

Aan de oever van de Rode Zee bij
de stad Jeddah wordt op dit
moment door Saoedi-Arabië in

een razend tempo de King
Abdullah University for Science
and Technology, beter bekend als
de KAUST, uit het woestijnzand
gestampt. In september 2009
moet er een campus zijn
verrezen en gaat het eerste
collegejaar van start. Om de
splinternieuwe universiteit een
vliegende start te geven, is de
KAUST op dit moment driftig op
zoek naar wetenschappelijke
partners om het onderzoeks-
programma op poten te zetten.
Daarvoor zijn wereldwijd zestig
wetenschappelijke instellingen
uitgekozen, die zijn uitgenodigd
om voor vier onderzoeks-
gebieden voorstellen in te
dienen. Het meeste geld kan aan-
gevraagd worden voor het op-
zetten van een gezamenlijk

onderzoekscentrum. Hiervan wil
de KAUST er vijf oprichten, die
de komende vijf jaar elk jaar
kunnen rekenen op een subsidie
van vijf miljoen dollar. Ook
onderzoekers en postdocs kun-
nen een voorstel indienen om in
aanmerking te komen voor een
subsidie. De TU/e mag daar
respectievelijk twee en drie voor-
stellen voor indienen. Ook de
onderzoekers worden vijf jaar
financieel ondersteund en
krijgen daarbij per jaar twee
miljoen te besteden. De postdocs
kunnen drie jaar lang rekenen op
een jaarlijks bedrag van één ton.
Al met al is de TU/e dus
potentieel in de race voor een
bedrag van 45,9 miljoen dollar.
Prof.dr.ir. Han Meijer, hoogleraar
Polymeertechnologie aan de

faculteit Werktuigbouwkunde,
schrijft op dit moment een eerste
voorstel voor een gezamenlijk
onderzoekscentrum op het
gebied van polymeren. Voor woens-
dag 31 oktober moet het voorstel
worden ingediend. Vijftien voor-
stellen worden geselecteerd voor
een tweede ronde. Uiteindelijk
worden er vijf gehonoreerd met
een bedrag van 25 miljoen.

Superkritische groep
Meijer is optimistisch over de
kansen, omdat de TU/e zich met
haar polymeeronderzoek kan
meten met de beste onderzoeks-
instituten. Meijer: “In dit eerste
voorstel maak ik duidelijk dat we
de afgelopen tien jaar op dit
gebied een superkritische groep
hebben opgebouwd, en dat vier

faculteiten zich er aan de TU/e
meebezighouden. Daarnaast
wijs ik op de state-of-art van onze
onderzoeksfacilteiten en ik bena-
druk de faam van ons postdoc-
torale onderwijs op dit vakgebied.
Ook is het zaak om duidelijk te
maken dat het onderzoek dat we
hier uitvoeren, globale impact
heeft. Dan moet je denken aan
onderzoek aan zonnecellen en
membranen”.
Op 15 december maakt de
KAUST bekend welke voor-
stellen door mogen naar de
tweede ronde en op 31 maart
2008 worden de partners
bekendgemaakt waarmee de
KAUST in zee wil gaan. Het is
niet bekend of ook andere
Nederlandse universiteiten door
de KAUST zijn benaderd./.

Nat pak

Herfstvakantie Cursor
Op donderdag 25 oktober verschijnt er geen Cursor
in verband met de herfstvakantie. Cursor 8 komt uit
op donderdag 1 november. 

Nieuwe secretaris 3TU.Federatie
Mirjam Bult-Spiering, opleidingsmanager bij de
Twentse faculteit Construerende Technische Weten-
schappen en universitair docent bij de opleiding
Civiele Techniek, is benoemd tot de nieuwe secre-
taris van de 3TU.Federatie. Ze gaat deze functie
vervullen voor drie dagen in de week. Het is nog niet
bekend wanneer ze begint. Bult-Spiering volgt Hans

Bronneman op, die in april van dit jaar na twee
maanden opstapte. Bronneman zei destijds dat bij
hem een verkeerd beeld van functie was ontstaan.

Toegang Kennedylaan dicht
Op woensdag 24 en donderdag 25 oktober is de
toegang tot het TU/e-terrein vanaf de Kennedylaan
afgesloten. Op deze dagen gaat Dienst Huisvesting
de verkeersdrempels aanpakken, waar auto’s
overheen moeten bij de kruising met het fietspad.
DH constateerde dat de drempels op dit moment te
hoog zijn en dat ze daardoor een gevaar opleveren
voor de onderkant van passerende auto’s.

MMoocchhtt  hheett  ddee  kkoommeennddee  ddaaggeenn
aaaann  ddee  ffaaccuulltteeiitt  WWeerrkkttuuiiggbboouuww--

kkuunnddee  eeeenn  bbeeeettjjee  nnaaaarr  rriivviieerrwwaatteerr
rruuiikkeenn,,  ddaann  kkoommtt  ddaatt  ddoooorr  ddee

eeeerrsstteejjaaaarrss..  DDiiee  ggiinnggeenn  oopp
wwooeennssddaaggmmiiddddaagg  1177  ookkttoobbeerr

nnaammeelliijjkk  wweeeerr  mmaassssaaaall  ddee
DDoommmmeell  iinn  bbiijj  ddee  jjaaaarrlliijjkkssee

ccoonnssttrruuccttiieewweeddssttrriijjdd  vvaann  ssttuuddiiee--
vveerreenniiggiinngg  SSiimmoonn  SStteevviinn..  HHeett

pprriinncciippee  iiss  eeeennvvoouuddiigg::  hheett  wwaatteerr
ssttrroooommtt  ddoooorr  eeeenn  ooppeenniinngg  wweegg,,
wwaaaarrddoooorr  hheett  ggeewwiicchhtt  vvaann  eeeenn
ggrrooeeppjjee  ssttuuddeenntteenn  ggeelleeiiddeelliijjkk

aaaann  oopp  eeeenn  ddoooorr  hheennzzeellff  --uuiitt  eeeenn
bbeeppeerrkkttee  hhooeevveeeellhheeiidd  ssttaaaall  eenn
sscchhrrooeevveenn--  ggeeffaabbrriicceeeerrddee  vvaakk--
wweerrkkccoonnssttrruuccttiiee  kkoommtt  ttee  ssttaaaann..

DDiiee  oopp  eeeenn  ggeeggeevveenn  mmoommeenntt
nnaattuuuurrlliijjkk  bbeezzwwiijjkktt..  DDee  kkrraacchhtt

wwaaaarrbbiijj  ddiitt  ggeebbeeuurrtt,,  wwoorrddtt
ggeemmeetteenn  eenn  wwiiee  ddee  sstteerrkkssttee

ccoonnssttrruuccttiiee  hheeeefftt  ggeebboouuwwdd,,  iiss  ddee
wwiinnnnaaaarr..  IInn  ttoottaaaall  hhaaaallddeenn  zzoo’’nn
117700  ssttuuddeenntteenn,,  vveerrddeeeelldd  oovveerr  2233
ggrrooeeppjjeess,,  eeeenn  nnaatt  ppaakk,,  eevveennaallss

hheett  kkaannddiiddaaaattssbbeessttuuuurr  vvaann
SSiimmoonn  SStteevviinn  eenn  eeeenn  ggrrooeeppjjee
mmeeddeewweerrkkeerrss..  HHeenn  ssttoonndd  eeeenn

wwaarrmmee  ddoouucchhee,,  hheettee  ssnneerrtt  ooff  eeeenn
kkoouudd  bbiieerrttjjee  ttee  wwaacchhtteenn..

FFoottoo::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee
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De week van/Jurgen
Jurgen Bulsink werkt bij de

Gemeenschappelijke Technische Dienst.
Afgelopen week won hij de Ir. Noordhof-

prijs in de categorie metaal.

MMaaaannddaagg::  Na twee weken vakantie moet 
ik weer aan de slag. Waar was ik ook weer
gebleven en wat staat me nog te doen? 
’s Middags hoor ik dat m’n zoon Milan
ziek is geworden.

DDiinnssddaagg:: Ik neem een dag vrij om voor
Milan te zorgen. Gelukkig knapt hij snel
op en kunnen we ’s middags nog even
naar de winkel om rood plakplastic te
halen. Dit heb ik nodig om een oud TU/e-
logo actueel te maken. Vrijdag moet ik
mijn eigen stand gaan bouwen bij de
verkiezing van de vakman van het jaar, 
de Ir. Noordhof-prijs.

WWooeennssddaagg:: Het rode plakplastic maakte
het TU/e-logo weer van deze tijd en terwijl

ik daarmee bezig ben, snijd ik in mijn
vinger. Hmmm... een vakman dus.

DDoonnddeerrddaagg:: Oei, morgen moet alles écht
klaar zijn voor de presentatie.

VVrriijjddaagg::  De dag van de prijsuitreiking. De
kinderen naar opa en oma brengen, dan
door naar de TU/e om de spullen op te
halen. Dit jaar is de Frencken Group
gastheer voor de uitreiking van de Ir.
Noordhof-prijs. Er staat een grote tent
waarin we kunnen opbouwen. We gaan
aan de slag en terwijl mijn collega Dave,
mijn vriendin en ik bezig zijn met het
opbouwen van de stand, wordt er omge-
roepen dat over een kwartier de genomi-
neerden binnen zullen komen. Dat is wel
erg raar. Ik wil die dingen gewoon zelf
doen! Ik heb zelf de posters gemaakt en
ervoor gezorgd dat ik alle spullen heb. 
Na een rondleiding binnen het bedrijf heb
ik in mijn stand verschillende mensen

gesproken. Vooral
mijn metalen
gitaar trok de
aandacht. Na
een leuke
introductie
van een caba-
retier was het
moment daar.
Eerst hoorde ik
het niet goed; maar
het was toch waar. Ik ben winnaar in de
categorie metaal! Hoera!

ZZaatteerrddaagg::  Na achttien jaar trouwe dienst
heb ik mijn motor vandaag ingeruild voor
een motorscooter. Thuis blijkt dat hij net
niet door de poort kan om in mijn tuin te
komen. Weer een klusje voor de vakman
van het jaar…

ZZoonnddaagg:: Het was wat even werk, maar nu
past de scooter wel door de poort.

“Met een paar simpele regels krijg je heel intrigerende puzzels”
Hans Zantema

Jim Heirbaut
Foto: Bart van Overbeeke
Het is pas een paar jaren
geleden dat de sudoku’s

Nederland overspoelden, maar
inmiddels zijn deze Japanse

puzzels niet meer weg te
denken. Veel mensen beleven
er plezier aan, en veel kranten
drukken dagelijks een sudoku
af. Lang voordat de sudoku in

Nederland doorbrak, was
hoofddocent Hans Zantema van
Wiskunde & Informatica al gek
op de cijferpuzzels. Hij schreef

er een boek over, dat vorige
week verscheen.

Een groot vierkant, onder-
verdeeld in negen blokken, die
ieder weer bestaan uit negen
kleinere hokjes. In elke rij, elke
kolom en elk blok moet je de
cijfers 1 tot en met 9 noteren. Er
zullen weinig mensen zijn die
nog nooit van de sudoku hebben
gehoord. Hoofddocent Hans
Zantema (51) van de faculteit
Wiskunde & Informatica was

echter al jaren vóór de rage
verzot op de puzzels. Begin
jaren negentig verraste een toen-
malige collega hem met een paar
puzzelboekjes die hij in Japan
had gekocht. Zantema ging
ermee aan de slag en was al snel
verkocht. “De charme van de
sudoku is dat je met een paar
simpele regels heel intrigerende
puzzels kunt krijgen”, zegt
Zantema.
Zantema ging met zijn hobby
wel een paar stappen verder dan
de gemiddelde puzzelfanaat.
Vindt die bevrediging bij het in-
vullen van de dagelijkse puzzel
in de krant, de wetenschapper
dook er veel dieper in. “Begin
2006 begon De Volkskrant
sudoku’s te plaatsen. Vrijwel
meteen besloot ik eens flink in
de achtergronden van die
puzzels te duiken. Hoe kun je ze
systematisch oplossen, hoe kun
je een computer dat laten doen
en hoe kun je computers nieuwe
puzzels laten maken?”
Vanzelfsprekende vragen voor

een informaticus die zich ook in
zijn werk bezighoudt met het
analyseren en het ontwerpen
van grote, complexe systemen;
zowel aan de TU/e -vier dagen in
de week- als aan de Radboud
Universiteit Nijmegen, waar hij
sinds kort deeltijdhoogleraar is.
Hierbij zet hij vaak de computer
in voor het oplossen van de pro-
blemen. Al snel had Zantema
een computerprogramma
geschreven dat stap voor stap
sudoku’s kon oplossen. En dat
niet alleen, het kon ook nieuwe
puzzels genereren. Daarvan zijn
er uiteindelijk een flink aantal in
het boek ‘De achtergrond van
sudoku’ terechtgekomen, dat hij
schreef over zijn zoektocht. Het
boek is daarmee niet alleen een
verhandeling geworden over de
achtergronden van de sudoku,
maar ook een puzzelboekje, voor
zowel beginners als gevorderden.
Hoewel Zantema de Japanse
puzzels intensief met de
computer te lijf ging, mag hij
nog altijd graag een sudoku op-

lossen met potlood en gum. “De
makkelijke heb ik in vijf tot tien
minuten af, maar je hebt verschil-
lende moeilijkheidsgraden. In
mijn boek laat ik technieken
zien om na te gaan hoe moeilijk
een bepaalde sudoku is. En die
heb ik weer vergeleken met de
ervaringen van puzzelaars.
Onder tientallen collega’s en
vrienden heb ik daarvoor proef-
sudoku’s verspreid, die ze op
volgorde van moeilijkheid
moesten zetten.”
Zantema’s boek ligt net een
week in de boekhandel en hij is
er trots op. “Ik heb er toch drie,
vier maanden bijna elke avond
en in de weekenden aan gewerkt.”
Het is overigens niet de eerste
keer dat hij een boek uitbrengt.
Toen zijn dochter klein was,
werd ze op de basisschool te
weinig uitgedaagd door de reken-
sommen. Reden voor Zantema
om zelf rekenpuzzeltjes voor
haar te maken. Dat leidde tot het
boekje ‘Sommetjes met slag-
room’, dat door het Landelijk

Informatie Centrum Hoog-
begaafdheid wordt verspreid.
Achter Zantema’s gegraaf in
sudoku’s en het uitbrengen van
een boek zat de wens een breder
publiek uit te leggen wat er
achter de populaire puzzel zit.
“Miljoenen mensen vullen wel
eens een sudoku in of kopen de
puzzelboekjes. Voor mij het
bewijs dat heel veel mensen
strak en abstract redeneren
blijkbaar leuk vinden.” In dat
kader moeten hem even wat
zorgen over het middelbare wis-
kundeonderwijs in Nederland
van het hart. “Hoewel veel
mensen plezier beleven aan het
oplossen van logische puzzeltjes
als een sudoku, is het wiskunde-
onderwijs steeds meer ontdaan
van het abstract redeneren van-
uit precieze definities. Scholie-
ren krijgen steeds vaker alleen
maar voorbeelden en ‘cases’. Ten
onrechte denkt men dat wis-
kunde daarmee aantrekkelijker
wordt. Dat vind ik echt een mis-
vatting.”/.



Jurgen Bulsink, instrument-
maker bij de Gemeenschap-
pelijke Technische Dienst
(GTD) van de TU/e, heeft op
vrijdag 12 oktober de Ir.
Noordhof-prijs gewonnen.
Deze prijs wordt jaarlijks door
de stichting Bevordering
Vakmanschap uitgereikt aan
een drietal vakmensen van 
bedrijven in Zuidoost-Brabant.
Bulsink kreeg de prijs in de 
categorie ‘metaal’.

De instrumentmaker kreeg de
prijs -een beeldje, een oorkonde
en 250 euro voor de nominatie-
omdat hij volgens de jury ‘zijn
creativiteit, inzicht en doorzicht
koppelt aan een hoge mate van
vakmatige maakbaarheid’. Ook
werd Bulsink (37) geroemd om
zijn betrokkenheid en vaktrots,
die leiden tot een motiverend
werkklimaat voor jongere col-
lega’s die hij begeleidt.
Helemaal onverwacht kwam de
prijs niet. Bulsink was één van de
28 genomineerden die op 12
oktober bij het bedrijf Frencken
Group in Eindhoven een stand
mocht opbouwen om zijn werk-
stukken te laten zien. Het viel
hem daar op dat hij één van de
weinigen was die dingen kon
laten zien die echt af waren.
“Vooral mijn metalen gitaar was

een trekpleister”, aldus de
winnaar.
Bulsink is afkomstig van de
Leidse Instrumentmakersschool
en werkt dertien jaar bij de GTD.
“Het is natuurlijk ook een feestje
voor de hele GTD”, benadrukt
Bulsink. “We hebben een goede
club mensen, die aan een half
woord vaak genoeg hebben om te
begrijpen wat een opdrachtgever
of collega bedoelt. Ik merk dat
collega’s het me echt
gunnen.”/.
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Faculteitsraad TM vindt
missie TIW slecht onderbouwd
De plannen voor de reorga-
nisatie van de faculteit
Technologie Management
komen woensdag 31 oktober
aan bod in een speciale verga-
dering van de universiteits-
raad. De faculteitsraad van TM,
die maandag 22 oktober nog
informeel overlegt met de U-
raad, liet onlangs weten voor
een groot deel akkoord te gaan
met de plannen. Over de nieuw
geformuleerde missie van de
subfaculteit Technische
Innovatie Wetenschappen
(TIW) maakt men zich echter
zorgen.

In het reorganisatieplan voor TM
is de missie voor de subfaculteit
TIW als volgt omschreven: ‘TIW
wil een bijdrage leveren aan de
transitieproblematiek, dat wil
zeggen aan belangrijke maat-
schappelijke vraagstukken (met
name duurzaamheid en ge-
zondheid) in relatie met nieuwe
technologieën (met name ict)
vanuit een lange termijn per-
spectief’. De faculteitsraad heeft
sterk de indruk dat de nu gefor-
muleerde missie is geschreven
met in het achterhoofd de vier
overgebleven leerstoelen van
TIW. Dat, terwijl eerst de missie
geformuleerd had moeten
worden en men daarna had
moeten kijken welke leerstoelen
daarbij pasten. FR-voorzitter
dr.ir. Henny van Ooijen: “We
twijfelen eraan of de vier leer-
stoelen die behouden blijven

voor TIW wel de meest geschikte
zijn. Dat maakt volgens ons de
continuïteit binnen de subfa-
culteit tot een onzekere factor.”
Ook een schriftelijke toelichting
van vice-decaan prof.dr.ir. Harry
Lintsen, waarin wordt uitgelegd
hoe door de keuze van deze
missie synergie gecreëerd wordt
tussen de vier leerstoelgebieden,
biedt volgens Van Ooijen onvol-
doende duidelijkheid.
Uiteindelijk stelde een praktisch
aspect dat opleidingsdirecteur
dr.ir. Lex Lemmens te berde
bracht, de FR gerust. Volgens
Lemmens mag hooguit maar 25
procent van het onderwijspro-
gramma gewijzigd worden,
omdat bij een hoger percentage
de opleiding opnieuw geaccre-
diteerd zou moeten worden. Op
grond daarvan verwacht Van
Ooijen maar minimale aanpas-
singen in de bachelor en master
van TIW.

Inbedding HTI
Er is besloten de capaciteitsgroep
Human Technology Interaction
(HTI) twee jaar de tijd te geven
om zelf een plaats te vinden
binnen de faculteit. Het facul-
teitsbestuur van TM heeft 
geprobeerd deze groep onder te
brengen bij de faculteit
Industrial Design (ID), maar
daar was geen animo voor. De FR
wil nauwgezet op de hoogte 
gehouden van deze poging tot 
inbedding. “We willen tijdig
weten welke oplossing gekozen

gaat worden, zodat we niet voor
een voldongen feit komen te
staan”, zegt Van Ooijen. De twee-
jarige ontwerpersopleiding User-
System Interaction (USI)
verhuist wel naar ID.
Bij de capaciteitsgroep
Technology & Policy (T&P) wordt
de sectie Ontwikkelingskunde,
waar studenten begin dit jaar nog
intensief actie voor gevoerd
hebben, toch opgeheven. Het 
onderwijs en onderzoek van deze
sectie komt onder de verantwoor-
delijkheid te vallen van de hoog-
leraar Evolutionaire Economie
van de Techniek. Verwachte kos-
tenbesparing: één euroton op
jaarbasis.

Bij de subfaculteit Technische
Bedrijfskunde wordt alleen de 
capaciteitsgroep Quality &
Reliability Engineering (QRE)
opgeheven. Een leerstoelhouder,
prof.dr.ir. Aarnout Brombacher,
verhuist met zijn groep in fasen
naar ID. Het andere leerstoel-
gebied van die groep wordt 
ondergebracht bij een andere 
capaciteitsgroep. Dit zal op
termijn een kostenbesparing van
twee euroton opleveren.
In 2008 verwacht TM nog een 
financieel tekort van driekwart
miljoen, waarvan bijna een half
miljoen opgaat aan kosten die
gemaakt moeten worden voor de
herstructurering. Over drie jaar
denkt men de begroting weer
sluitend te hebben./.

Kippenneuken is ‘onacceptabel’
Een studentenvereniging in
Utrecht zou eerstejaars hebben
gedwongen seks te hebben
met een kip. De Dieren-
bescherming onderzoekt het
zoveelste ontgroeningsinci-
dent met dieren. De Landelijke
Kamer van Verenigingen is not
amused.

Een tip over de zaak kwam
binnen op het meldnummer van
de Landelijke Inspectiedienst
Dierenbescherming. Mannelijke
studenten van een niet nader ge-
noemde Utrechtse studentenver-
eniging zouden bij een ontgroe-
ningsritueel worden gedwongen
seks te hebben met een levende
kip. Als ze dit niet deden, zou de
kip in hun penis pikken, aldus
het persbericht van de inspectie.
Ook zouden de studenten 
stierenbloed drinken en met een
stierenpenis in hun broekzak
moeten rondlopen.
Het onderzoek wordt volgens de
inspectie bemoeilijkt door de
zwijgplicht die verenigingen hun

leden bij dit soort incidenten op-
leggen. Maar volgens praeses
Adriaan Andringa van de
Landelijke Kamer van
Verenigingen (LKvV) klopt dat
niet. “Veel studenten willen geen
commentaar geven, maar dat is
wat anders dan een zwijgplicht.
Het is gebruikelijk dat de com-
municatie naar buiten toe wordt
overgelaten aan het bestuur.”
Bij de LKvV is men ronduit onge-
lukkig met de reeks berichten
over dierenmishandeling waar-
mee diverse studentenclubs in
het nieuws komen.
“Dierenwelzijn is ook voor ons
heel belangrijk”, stelt praeses
Andringa. “Als er strafbare feiten
zijn gepleegd, moeten de daders
worden vervolgd.”
Over het gesol met kippen kan
Andringa weinig zeggen. “Ik heb
navraag gedaan en er is geen ver-
eniging van ons bij betrokken.
Dat zegt op zich weinig: je hebt
natuurlijk ook onafhankelijke
disputen en studieverenigingen.
Voor ons is dat soms vervelend,

want een buitenstaander ziet het
verschil tussen de ene studenten-
vereniging en de andere niet.
Daarom leveren we toch com-
mentaar. Als het verhaal klopt, is
het onacceptabel.” 

Dwerggeitjes
Bij incidenten die de afgelopen
weken in het nieuws waren, ging
het wel om LKvV-leden.
Andringa nuanceert: “Niet alle
verhalen zijn waar. Dat eerste-
jaars van een Amsterdams
dispuut levende goudvissen
zouden wegslikken, klopt niet.”
De twee dwerggeitjes die vorige
week op de stoep van de
Amsterdamse studentenver-
eniging Lanx werden aange-
troffen, blijken echter wel uit een
studentenhuis afkomstig. “Maar
het blijft een incident: het
bestuur wist er niets van, en
leden van dezelfde vereniging
hebben ze van de straat geplukt
en de dierenbescherming
gebeld.” (HOP)/.

Vakman GTD wint prijs

Eerste honderd TU/e-fietsen komen eraan
FFiieettsseennffaabbrriikkaanntt  BBaattaavvuuss  iiss  mmoommeenntteeeell  bbeezziigg  mmeett  ddee
pprroodduuccttiiee  vvaann  ddee  eeeerrssttee  hhoonnddeerrdd  wwiittttee  TTUU//ee--ffiieettsseenn..
NNaaaarr  vveerrwwaacchhttiinngg  zziijjnn  ddee  ffiieettsseenn  vvaannaaff  bbeeggiinn  ddeecceemmbbeerr
oopp  ddee  wweegg  ttee  zziieenn..  UUiitteerrlliijjkk  kkoommeennddee  wweeeekk  kkrriijjggeenn  aallllee
333300  eeeerrsstteejjaaaarrss  ssttuuddeenntteenn  ddiiee  iinn  aaaannmmeerrkkiinngg  kkoommeenn
vvoooorr  ddee  ffiieettss  eeeenn  bbrriieeff  mmeett  ddaaaarraaaann  eeeenn  ssttrrooookk  wwaaaarrmmeeee
zzee  zziicchh  uuiitteerrlliijjkk  1155  nnoovveemmbbeerr  kkuunnnneenn  aaaannmmeellddeenn  vvoooorr
ddee  ffiieettss..
EErr  iiss  nnoogg  ggeeeenn  bbeeeelldd  vvaann  ddee  vvrraaaagg  ddiiee  eerr  zzaall  zziijjnn  nnaaaarr  ddee
ffiieettss,,  mmaaaarr  MMaarrcceell  vvaann  BBuuiijjtteenneenn,,  oorrggaanniissaattoorr  vvaann  hheett
ffiieettsseennpprroojjeecctt,,  vveerrwwaacchhtt  ddaatt  eerr  ‘‘eeeenn  ggrroottee  rruunn’’  oopp  ddee
ffiieettsseenn  zzaall  zziijjnn..  DDiitt  ddoooorr  ddee  llaaggee  pprriijjss  ddiiee  ssttuuddeenntteenn

bbeettaalleenn,,  hhoonnddeerrddvveeeerrttiigg  eeuurroo,,  tteerrwwiijjll  ddee  wwiinnkkeellwwaaaarrddee
vvaann  ddee  ffiieettss  eeeenn  kklleeiinnee  zzeesshhoonnddeerrdd  eeuurroo  iiss..  WWiiee  nniieett
ddiirreecctt  hhoonnddeerrvveeeerrttiigg  eeuurroo  kkaann  bbeettaalleenn,,  hheeeefftt  ddee  kkeeuuzzee
oomm  hheett  bbeeddrraagg  iinn  vveeeerrttiieenn  mmaaaannddeelliijjkkssee  tteerrmmiijjnneenn  vvaann
ttiieenn  eeuurroo  ttee  bbeettaalleenn..
IInn  ddee  bbrriieeff  ssttaaaann  ooookk  ddee  rreeggeellss  wwaaaarraaaann  ssttuuddeenntteenn  zziicchh
mmooeetteenn  hhoouuddeenn  mmeett  ddee  ffiieettss..  ZZee  mmooeetteenn  eerr  ‘‘aallss  eeeenn  ggooeedd
hhuuiissvvaaddeerr’’  mmeeee  oommggaaaann..  ZZoo  mmooggeenn  zzee  ‘‘mm  nniieett  bbiinnnneenn
eeeenn  jjaaaarr  vveerrkkooppeenn..  OOookk  mmooggeenn  zzee  ddee  kklleeuurr  vvaann  ddee  ffiieettss
iinn  ddiiee  ppeerriiooddee  nniieett  vveerraannddeerreenn  eenn  mmooeetteenn  ddee  llooggoo’’ss  vvaann
ddee  ggeemmeeeennttee  eenn  vvaann  ddee  TTUU//ee  oopp  ddee  ffiieettss  bblliijjvveenn  zziitttteenn..  

Ach en Wee

Jurgen Bulsink. Foto: Bart van Overbeeke

Debat over W-hal
OOpp  mmaaaannddaagg  2299  ookkttoobbeerr  vviinnddtt  hheett  ddeebbaatt  ppllaaaattss  oovveerr  hheett  lloott  vvaann  ddee  WW--hhaall..
DDee  ssllooooppvveerrgguunnnniinngg  vvoooorr  ddee  hhaall  uuiitt  11995599  iiss  aaaannggeevvrraaaaggdd,,  mmaaaarr  eerr  lliiggtt  ooookk

eeeenn  vveerrzzooeekk  oomm  hheett  ppaanndd  aallss  ggeemmeeeenntteelliijjkk  mmoonnuummeenntt  ttee  bbeesstteemmppeelleenn..
HHeett  ddeebbaatt  bbeeggiinntt  oomm  2200..0000  uuuurr  iinn  ddee  WW--hhaall  eenn  wwoorrddtt  vvoooorraaffggeeggaaaann  ddoooorr

eeeenn  rroonnddlleeiiddiinngg  ((1199..0000  uuuurr))..  DDee  ppaanneelllleeddeenn  zziijjnn  WWoouutteerr  VVaannssttiipphhoouutt
((CCrriimmssoonn  AArrcchhiitteeccttuurraall  HHiissttoorriiaannss)),,  WWyyttzzee  PPaattiijjnn  ((vvoooorrmmaalliigg  rriijjkkssbboouuww--

mmeeeesstteerr,,  oouudd--ssuuppeerrvviissoorr  mmaasstteerrppllaann  TTUU//ee  eenn  ddeeccaaaann
BBoouuwwkkuunnddeeffaaccuulltteeiitt  TTUU  DDeellfftt)),,  JJoooosstt  EEccttoorr  ((aarrcchhiitteecctt  nniieeuuwwbboouuwwppllaann

WW--hhaall)),,  HHeerrmmaann  RRiikkhhooff  ((pprroojjeeccttlleeiiddeerr  CCaammppuuss  22002200))  eenn  BBeerrnnaarrdd
CCoolleennbbrraannddeerr  ((hhoooogglleerraaaarr  aarrcchhiitteeccttuuuurrggeesscchhiieeddeenniiss  TTUU//ee))..



18 oktober 2007 Cursor
4/ Opinie

Observant - Universiteit Maastricht

Fikse stijging percentage 
vrouwelijke hoogleraren
DDee  UUnniivveerrssiitteeiitt  MMaaaassttrriicchhtt  ((UUMM))  hhooeefftt  zziicchh  ggeeeenn  zzoorrggeenn  ttee
mmaakkeenn  oovveerr  ddee  ddoooorr  mmiinniisstteerr  RRoonnaalldd  PPllaasstteerrkk  aaaannggee--
kkoonnddiiggddee  ‘‘nnaammiinngg  aanndd  sshhaammiinngg’’  vvaann  uunniivveerrssiitteeiitteenn  ddiiee
nniieett  ggeennooeegg  vvrroouuwweelliijjkkee  pprrooffss  aaaannsstteelllleenn,,  sstteelltt  OObbsseerrvvaanntt..
HHeett  ppeerrcceennttaaggee  vvrroouuwweelliijjkkee  hhoooogglleerraarreenn  sstteeeegg  eerr  nnaammeelliijjkk
vvaann  zzeevveenn  nnaaaarr  ttwwaaaallff  pprroocceenntt,,  iinn  eeeenn  jjaaaarr  ttiijjdd..  OObbsseerrvvaanntt
ddeennkktt  ddaatt  hheett  ssttiimmuulleerriinnggssbbeelleeiidd  vvaann  ddee  UUMM  vvrruucchhtteenn
bbeeggiinntt  aaff  ttee  wweerrppeenn..  HHeett  MMaaaassttrriicchhttssee  CCoolllleeggee  vvaann  BBeessttuuuurr
ggeeeefftt  eellkkee  ffaaccuulltteeiitt  ddiiee  eeeenn  vvrroouuwweelliijjkkee  hhoooogglleerraaaarr
aaaannsstteelltt  hhoonnddeerrdddduuiizzeenndd  eeuurroo..

Erasmus Magazine - Erasmus Universiteit R’dam

Na 25 jaar eindelijk
afgestudeerd
FFrraannss  MMoooorrss  ((4466))  rroonnddtt  eeiinndd  ddeezzee  mmaaaanndd  ooffffiicciieeeell  zziijjnn
ssttuuddiiee  MMaaaattsscchhaappppiijjggeesscchhiieeddeenniiss  aaff..  DDaatt  iiss  bbiijjnnaa  2255  jjaaaarr
nnaa  zziijjnn  eeeerrssttee  iinnsscchhrriijjvviinngg  vvoooorr  ddee  oopplleeiiddiinngg,,  uuiitt  11998833..  IInn
11999900  wwaass  hhiijj  bbiijjnnaa  kkllaaaarr  mmeett  ddee  oopplleeiiddiinngg  eenn  nnaamm  eeeenn  bbaaaann
aaaann,,  bbiijj  ddee  wweetteennsscchhaappppeelliijjkkee  aaffddeelliinngg  vvaann  SSoocciiaallee  ZZaakkeenn
eenn  WWeerrkkggeelleeggeennhheeiidd  ((SSooZZaaWWee))  iinn  RRootttteerrddaamm..  TTooeenn  MMoooorrss
iinn  22000033  nnoogg  eeeennss  bbiijj  ddee  uunniivveerrssiitteeiitt  iinnffoorrmmeeeerrddee,,  bblleekkeenn
zziijjnn  cciijjffeerrss  ttoott  zziijjnn  vveerrbbaazziinngg  nnoogg  ggeellddiigg,,  eenn  ppaakkttee  hhiijj  ddee
ddrraaaadd  wweeeerr  oopp..  ZZiijjnn  ssccrriippttiieeoonnddeerrwweerrpp::  ddee  ggeesscchhiieeddeenniiss
vvaann  zziijjnn  wweerrkkggeevveerr,,  ddee  RRootttteerrddaammssee  SSooZZaaWWee..  

Ublad - Universiteit Utrecht

De rector als hoofdredacteur
NNeeee,,  hheett  iiss  ggeeeenn  ccoouupp..  DDee  vveerrttrreekkkkeennddee  rreeccttoorr  WWiilllleemm
HHeennddrriikk  GGiissppeenn  mmoocchhtt  vvoooorr  éééénn  kkeeeerr  hheett  UUbbllaadd  nnaaaarr  eeiiggeenn
wweennsseenn  iinnvvuulllleenn..  ZZiijjnn  iinnsstteeeekk::  hhiijj  wwiill  mmeennsseenn  vvaann  ddee  uunnii--
vveerrssiitteeiitt  oonnddeerr  ddee  aaaannddaacchhtt  bbrreennggeenn  ddiiee  rreepprreesseennttaattiieeff
zziijjnn  vvoooorr  ddee  aannddeerree  mmeeddeewweerrkkeerrss..  ““IIkk  wwiill  ddee  uunniivveerrssiitteeiitt  iinn
ddee  bbrreeeeddttee  llaatteenn  zziieenn,,  nniieett  mmiijjnn  ppeerrssoooonnlliijjkkee  vvoooorrkkeeuurr..””
MMaaaarr  mmiisssscchhiieenn  ttoocchh  eeeenn  bbeeeettjjee::  zziijjnn  eeiiggeenn  sseeccrreettaarreessssee
ssttaaaatt  iinn  ddee  rruubbrriieekk  ‘‘VVooll  PPaassssiiee’’,,  eenn  hheett  UUttrreecchhttssee  bbllaadd
bbeevvaatt  eeeenn  aarrttiikkeell  oovveerr  eeeenn  ppllaanneettooïïddee  ddiiee  rroonndd  MMaarrss  ddrraaaaiitt
ddiiee  ssiinnddss  vvoorriiggee  wweeeekk  ddee  nnaaaamm  ddrraaaaggtt  vvaann  WWiilllleemm  HHeennddrriikk
GGiissppeenn..  DDaaaarrmmeeee  iiss  hhiijj  ddee  vviieerrddee  UUUU’’eerr  nnaaaarr  wwiiee  eeeenn
hheemmeelllliicchhaaaamm  vveerrnnooeemmdd  iiss..

Resource - Wageningen Universiteit

Prof durft geen moeilijke 
vragen meer te stellen
CChheemmiiccuuss  GGeerraarrdd  FFlleeeerr  dduurrfftt  ggeeeenn  mmooeeiilliijjkkee  vvrraaggeenn  mmeeeerr  ttee
sstteelllleenn  bbiijj  tteennttaammeennss..  DDeezzee  pprrooff  zzeeii  ttiijjddeennss  zziijjnn  aaffsscchheeiiddss--
rreeddee  oopp  44  ookkttoobbeerr  ddaatt  ssttuuddeenntteenn  sstteeeeddss  sslleecchhtteerr  wwoorrddeenn  iinn
wwiisskkuunnddee  eenn  ddaatt  ddee  uunniivveerrssiitteeiitt  ddoocceenntteenn  oonnddeerr  ddrruukk  zzeett
oomm  nniieett  ttee  vveeeell  ssttuuddeenntteenn  ttee  llaatteenn  zzaakkkkeenn..  ““IInn  ddee  aaff--
ggeellooppeenn  ttiieenn  jjaaaarr  dduurrffddee  iikk  ddee  mmooeeiilliijjkkeerree  vvrraaggeenn  nniieett  mmeeeerr
iinn  eeeenn  tteennttaammeenn  oopp  ttee  nneemmeenn,,  iikk  mmooeesstt  iimmmmeerrss  lleetttteenn  oopp
hheett  ssllaaggiinnggssppeerrcceennttaaggee..  AAnnddeerrss  kkrriijjgg  jjee  ddee  oonnddeerrwwiijjssccoomm--
mmiissssiiee  oopp  jjee  ddaakk..””  FFlleeeerr  lliieett  oovveerriiggeennss  ooookk  wweetteenn  ddaatt  hhiijj
wweell  bbeeggrriipp  hhaadd  vvoooorr  ddee  ddrruukk  oopp  ddoocceenntteenn  eenn  ddaatt  hhiijj  nnoogg
sstteeeeddss  mmeett  pplleezziieerr  oonnddeerrwwiijjss  ggaaff..

Delta - TU Delft

Ontgroeningsnaweeën
IInn  DDeellfftt  iiss  eerr  eeeenn  sstteeeeddss  bbrreeddeerree  ddiissccuussssiiee  oovveerr  ddee  oonntt--
ggrrooeenniinnggsspprraakkttiijjkkeenn  ttiijjddeennss  ddee  kkeennnniissmmaakkiinnggssttiijjdd  ((KKMMTT))..
NNiieett  aalllleeeenn  bbiinnnneenn  hheett  DDeellffttssee  ccoorrppss  ((DDSSCC)),,  ddaatt  vvoorriiggee
wweeeekk  ddoooorr  hheett  DDeellffttssee  CCoolllleeggee  vvaann  BBeessttuuuurr  wweerrdd  bbeessttrraafftt
wweeggeennss  eexxcceesssseenn,,  mmaaaarr  ooookk  bbiinnnneenn  ddee  aannddeerree  ssttuuddeenntteenn--
vveerreenniiggiinnggeenn  wwoorrddtt  iinnmmiiddddeellss  ggeepprraaaatt..  VVeerrddeerr  pprraaaatt  ddee
vveerreenniiggiinnggssrraaaadd  mmeett  ddee  aaddvviieessccoommmmiissssiiee  iinnttrroodduuccttiiee--
ddaaggeenn  eenn  hheett  CCvvBB  oomm  ttee  bbeekkiijjkkeenn  hhooee  ddee  rreeggeellss  rroonndd  ddee
KKMMTT  aaaannggeeppaasstt  mmooeetteenn  wwoorrddeenn..  EEnn  ooookk  ddee  ggeemmeeeenntteeppoollii--
ttiieekk  mmeennggtt  zziicchh  iinn  ddee  ddiissccuussssiiee..  DDee  SSPP  sstteelltt  ooffffiicciiëëllee
vvrraaggeenn  aaaann  hheett  ggeemmeeeenntteebbeessttuuuurr,,  hheett  CCDDAA  wwiill  ddaatt  ddee  hhoorree--
ccaavveerrgguunnnniinngg  vvaann  hheett  DDSSCC  wwoorrddtt  iinnggeettrrookkkkeenn..  EEéénn  mmaann
bbeemmooeeiitt  zziicchh  nniieett  mmeeeerr  mmeett  hheett  ggeekkrraakkeeeell::  ddee  vvaaddeerr  vvaann
eeeenn  ‘‘mmiisshhaannddeellddee’’  eeeerrsstteejjaaaarrss  zzoooonn,,  ddiiee  mmiiddddeellss  eeeenn  bbrriieeff
iinn  hheett  NNRRCC  ddee  hheellee  zzaaaakk  aaaannzzwweennggeellddee..  HHiijj  wwiill  rruusstt,,  nneett  aallss
zziijjnn  zzoooonn,,  sscchhrriijjfftt  DDeellttaa..

Bert Koopmans, hoofd capaciteitsgroep Fysica van Nanostructuren Technische Natuurkunde

Nobelprijs natuurkunde: uitvinding 
leidde tot geboorte van nieuw vakgebied
De Nobelprijs voor de natuurkunde ging dit jaar naar
de Fransman Albert Fert en de Duitser Peter Grünberg
voor hun ontdekking van reusachtige magneto-
weerstand. Waarom was hun ontdekking wetenschap-
pelijk gezien zo belangrijk en welke gevolgen heeft
hun werk gehad?

“Door de ontdekking van de reusachtige magneto-
weerstand in de jaren tachtig kon de opslagcapaciteit
|van harde schijven in tien jaar met een factor duizend
verbeteren”, vertelt prof.dr. Bert Koopmans. “Elke con-
sument heeft dat onbewust meegemaakt. Toen ik promo-
veerde, was ik heel blij met een harde schijf van vijftig
megabyte. Dat is ongeveer de omvang van een tiental 
digitale foto’s.”
IJzer en chroom, in laagjes van enkele nanometers op
elkaar gestapeld, is zeer gevoelig voor locale magne-
tische velden. Dit zorgt voor grote verschillen in de elek-
trische weerstand van het materiaal. Het verschijnsel
heet ‘reusachtige magnetoweerstand’. “Reusachtig,
omdat het verschil met ongelaagde metalen zo groot
bleek te zijn”, legt Koopmans uit. “Elk materiaal veran-
dert van weerstand in een bepaald magnetisch veld,
maar in deze gelaagde structuur bleek de verandering in
elektrische weerstand van het materiaal veel groter dan
gebruikelijk. Dat maakt het materiaal geschikt voor de
uitleeskoppen van harde schijven. Dat zijn sensoren die
magnetische velden op de schijf vertalen naar elektrische
signalen. Hoe gevoeliger de uitleeskop is, des te
compacter kunnen de magnetische variaties op de harde
schijf worden opgeslagen.”
“Wat, denk ik, vooral belangrijk is geweest voor de toe-
kenning van de Nobelprijs is dat het niet bij die ene toe-
passing is gebleven. De ontdekking heeft geleid tot de
geboorte van een heel nieuw vakgebied, de spintronica.
Een elektron draait om zijn eigen as en is daardoor een
klein magneetje. De spintronica maakt hiervan gebruik.
Sinds de geboorte van het vakgebied buitelen de uitvin-
dingen en nieuwe toepassingen over elkaar heen. Sinds
enkele jaren is bijvoorbeeld de zogenoemde ‘magnetic
tunnel junction’ in opkomst. Deze technologie werkt ook
met ferromagnetische laagjes, maar dan met een iso-
lerend laagje ertussen. Normaal zou hier geen stroom
door kunnen. Als de laag echter maar een nanometer dik

is, kunnen elektronen dankzij de quantummechanica
toch door dat laagje ‘tunnelen’. Dit verschijnsel ver-
oorzaakt een nog grotere magnetoweerstand dan de
reusachtige magnetoweerstand en zal steeds vaker
worden toegepast in harde schijven.”
“In de jaren tachtig werd het voor het eerst mogelijk om
werkelijk atoomlaag voor atoomlaag netjes op elkaar te
stapelen. Daardoor ontstond een heel complex gestruc-
tureerd materiaal met nieuwe magnetische eigen-
schappen. De onderzoeksgroep van mijn voorganger,
Wim de Jonge, hield zich in het bijzonder bezig met dat
magnetisme. Anderen, zoals Fert en Grünberg, stortten
zich op de elektrische eigenschappen. De fysica ging dus
wel een bepaalde richting op. Maar toen Fert voor het
eerst zo’n sterk effect mat, heeft hij zijn hele opstelling
opnieuw opgebouwd. Hij wilde elk artefact uitsluiten.
Wat hij waarnam, was immers zo bijzonder, dat hij ver-
moedde dat het niet waar kon zijn.”
“Niemand had in die tijd kunnen voorspellen dat de ont-
dekking van Fert en Grünberg zo’n dynamisch vakgebied
zou voortbrengen. Het is dan ook een schoolvoorbeeld
van hoe volledig fundamenteel onderzoek op het gebied
van de nanotechnologie binnen tien jaar kan leiden tot
heel technische toepassingen.”/.

Bert Koopmans. Foto: Bart van Overbeeke

In memoriam
OOpp  wwooeennssddaagg  1100  ookkttoobbeerr  iiss  KKeeeess  DDaaeeyy  OOuuwweennss  ggeessttoorrvveenn..
KKeeeess  wwaass  vvaann  11999977  ttoott  22000011  ddeeeellttiijjddhhoooogglleerraaaarr  DDuuuurrzzaammee
EEnneerrggiieessyysstteemmeenn  aaaann  ddee  ffaaccuulltteeiitt  WWeerrkkttuuiiggbboouuwwkkuunnddee  eenn
ssppeeeellddee  ddaaaarrbbiijj  eeeenn  bbeellaannggrriijjkkee  rrooll  bbiijj  ddee  ooppbboouuww  vvaann  hheett
bbiioommaassssaa--oonnddeerrzzooeekk..  DDiitt  hheeeefftt  uuiitteeiinnddeelliijjkk  ggeerreessuulltteeeerrdd  iinn
eeeenn  ggeezzaammeennlliijjkk  bbiioommaassssaallaabb  vvoooorr  vviieerr  ffaaccuulltteeiitteenn..  NNaa  zziijjnn
eemmeerriittaaaatt  wwiillddee  KKeeeess  zziicchh  ggrraaaagg  bblliijjvveenn  iinnzzeetttteenn  vvoooorr  oonnddeerr--
wwiijjss  eenn  oonnddeerrzzooeekk  oopp  hheett  ggeebbiieedd  vvaann  dduuuurrzzaammee  eenneerrggiiee..  HHiijj
wweerrdd  mmeeddeewweerrkkeerr  vvaann  hheett  bbuurreeaauu  TTeecchhnnoollooggiiee  vvoooorr  DDuuuurrzzaammee
OOnnttwwiikkkkeelliinngg  eenn  rriicchhttttee  zziicchh  ddaaaarrbbiijj  vvoooorraall  oopp  hheett  bbeeggeelleeiiddeenn
vvaann  ssttuuddeenntteenn..  HHiijj  ttoooonnddee  zziicchh  iinn  zziijjnn  oonnddeerrwwiijjss  eenn  oonnddeerrzzooeekk
zzeeeerr  bbeettrrookkkkeenn  bbiijj  ddee  mmaaaattsscchhaappppeelliijjkkee  aassppeecctteenn  eenn  bbiijj  ddee
ppeerrssoooonnlliijjkkee  oonnttwwiikkkkeelliinngg  vvaann  ddee  jjoonnggee  mmeennsseenn  oomm  hheemm  hheeeenn..
ZZoo  rriicchhttttee  KKeeeess  iinn  22000055  ddee  ssttiicchhttiinngg  FFuueellss  ffrroomm  AAggrriiccuullttuurree  iinn
CCoommmmuunnaall  TTeecchhnnoollooggyy  oopp..  ZZiijjnn  mmiissssiiee,,  ddiiee  ooookk  ddee  mmiissssiiee  vvaann
ddee  ssttiicchhttiinngg  wweerrdd,,  wwaass  oomm  aarrmmooeeddeebbeessttrriijjddiinngg  eenn  dduuuurrzzaammee
eenneerrggiieepprroodduuccttiiee  iinn  oonnttwwiikkkkeelliinnggssllaannddeenn  ttee  ccoommbbiinneerreenn..  IInn
kkoorrttee  ttiijjdd  ggrrooeeiiddee  ddee  ssttiicchhttiinngg  uuiitt  ttoott  eeeenn  iinntteerrnnaattiioonnaaaall  kkeenn--
nniissnneettwweerrkk  ddaatt  zziicchh  rriicchhtt  oopp  ddee  pprroodduuccttiiee  eenn  ccoommmmeerrcciiaallii--
sseerriinngg  vvaann  bbiioobbrraannddssttooffffeenn  tteenn  bbeehhooeevvee  vvaann  llookkaallee  oonnttwwiikk--
kkeelliinngg..  VVeerrsscchhiilllleennddee  ssttuuddeenntteenn  wweerrddeenn  ddoooorr  KKeeeess  mmeeddee
bbeeggeelleeiidd  bbiijj  hheett  aaffssttuuddeerreenn  oopp  ddee  pprroodduuccttiiee  vvaann  bbiioobbrraannddssttooff
uuiitt  mmeett  nnaammee  jjaattrroopphhaa..
KKeeeess  bbeeppeerrkkttee  zziicchh  nniieett  ttoott  kkeennnniissoonnttwwiikkkkeelliinngg..  DDoooorr  zziijjnn
ddoooorrttaasstteennddee,,  iinnhhoouuddeelliijjkkee,,  vvaasstthhoouuddeennddee  eenn  cchhaarrmmaannttee  oopp--
ttrreeddeenn  bbiijj  oovveerrhheeddeenn  eenn  aalllleerrlleeii  iinnsstteelllliinnggeenn  wwiisstt  hhiijj  pprroojjeecctteenn
vvaann  ddee  ggrroonndd  ttee  ttiilllleenn  iinn  MMaallii,,  MMoozzaammbbiiqquuee  eenn  HHoonndduurraass  wwaaaarr
llookkaallee  bbooeerreenn  ggeelldd  vveerrddiieenneenn  aaaann  hheett  vveerrbboouuwweenn  vvaann  eenneerrggiiee--
ggeewwaasssseenn  ddiiee  ggeebbrruuiikktt  wwoorrddeenn  vvoooorr  hheett  vvoooorrzziieenn  iinn  ddee
eenneerrggiieebbeehhooeeffttee  vvaann  ddiieezzeellffddee  mmeennsseenn..

KKeeeess  hheeeefftt  zziicchh  ttoott  ddee  llaaaattssttee  ddaagg  mmeett  oovveerrggaavvee  iinnggeezzeett  vvoooorr
ddeezzee  ddooeelleenn..  
WWiijj  zziijjnn  hheemm  vvoooorr  zziijjnn  iinnzzeett,,  iinnssppiirraattiiee  eenn  bbeettrrookkkkeennhheeiidd  vveeeell
ddaannkk  vveerrsscchhuullddiiggdd..  
WWee  wweennsseenn  zziijjnn  ggeezziinn  sstteerrkkttee  bbiijj  hheett  ddrraaggeenn  vvaann  ddiitt  vveerrlliieess..

NNaammeennss  ddee  ggeemmeeeennsscchhaappppeelliijjkkee  ccoommmmiissssiiee  eenn  bbuurreeaauu  TTDDOO

PPrrooff..ddrr..iirr..  AA..AA..  vvaann  SStteeeennhhoovveenn,,  vvoooorrzziitttteerr  ggeemmeeeennsscchhaappppee--
lliijjkkee  ccoommmmiissssiiee
DDrr..iirr..  AA..MM..CC..  LLeemmmmeennss,,  ddiirreecctteeuurr  bbuurreeaauu  TTDDOO

Foto: Bart van Overbeeke



AAllllee  ccaatteerriinnggmmeeddeewweerrkkeerrss  oopp
ddee  ccaammppuuss  kkrreeggeenn  mmaaaannddaagg--
mmoorrggeenn  oonnvveerrwwaacchhtt  eeeenn  bbooss
bbllooeemmeenn..  DDiieennsstt  IInntteerrnnee  ZZaakkeenn
ddeeeellddee  vviijjffttiigg  bboosssseenn  uuiitt  oomm
uuiittiinngg  ttee  ggeevveenn  aaaann  ddee  tteevvrree--
ddeennhheeiidd  oovveerr  hheett  ggeelleevveerrddee
wweerrkk..  ““IInn  ddee  eennqquuêêttee  ssccoooorrddee
hheett  ppeerrssoonneeeell  eerrgg  ggooeedd  oopp
iinnzzeett””,,  zzeeggtt  hhooooffdd  SSeerrvviicceess
MMoonniiqquuee  KKuuyycckk  oovveerr  ddee  bbeeoooorr--
ddeelliinngg  vvaann  hheett  ccaatteerriinnggppeerrssoo--
nneeeell  vvaann  ddee  bbeeddrriijjvveenn  AAllbbrroonn  
eenn  SSooddeexxhhoo  iinn  ddee  TTUU//ee--bbrreeddee
tteevvrreeddeennhheeiiddsseennqquuêêttee  vvaann
bbeeggiinn  ddiitt  jjaaaarr..  EEnn  ooookk  oopp  pprrooffeess--
ssiioonneellee  ttooeettsseenn  zziijjnn  ddee  ssccoorreess
hhoooogg,,  vveerrtteelltt  KKuuyycckk..
OOmm  nnoogg  mmeeeerr  iinnzziicchhtt  ttee  kkrriijjggeenn
iinn  ddee  wweennsseenn  vvaann  ddee  ggeebbrruuiikkeerrss  oovveerr  ddee  ccaatteerriinngg,,
ggaaaatt  DDIIZZ  eeeenn  ‘‘ggeebbrruuiikkeerrssggrrooeepp  ccaatteerriinngg’’  iinnsstteelllleenn..
DDIIZZ  zzooeekktt  hhiieerrvvoooorr  nnoogg  ddrriiee  ttoott  vviijjff  ssttuuddeenntteenn  eenn  eeeenn--
zzeellffddee  aaaannttaall  mmeeddeewweerrkkeerrss..  ‘‘DDee  ggeebbrruuiikkeerrssggrrooeepp  zzaall
eeeenn  bblliijjvveennddee  rrooll  vveerrvvuulllleenn  oomm  bbeelleeiidd  eenn  bbeehheeeerr  vvaann

ccaatteerriinngg  ttee  ttooeettsseenn  eenn  ttee  eevvaalluueerreenn’’,,  llaaaatt  KKuuyycckk
wweetteenn..  DDee  ggrrooeepp  zzaall  zzeess  ttoott  ttiieenn  mmaaaall  ppeerr  jjaaaarr  bbiijjeeeenn
kkoommeenn..  WWiiee  iinntteerreessssee  hheeeefftt,,  kkaann  zziicchh  vvoooorr  3311  ookkttoobbeerr
aaaannmmeellddeenn  vviiaa  ffaacciilliittyysseerrvviicceess@@ttuuee..nnll..  
FFoottoo::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee
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TU/e-prof Weggeman
leidt onderzoek
naar NRE-directie
Prof.dr.ir. Mathieu Weggeman,
hoogleraar Organisatiekunde
aan de TU/e, gaat het onder-
zoek leiden naar de directie
van energiebedrijf NRE. De
twaalf gemeenten die samen
eigenaar zijn van NRE hebben
een conflict met de NRE-direc-
tie omdat die te laat zou
hebben gemeld dat de winst
flink gaat zakken.

Weggeman is gevraagd door
voormalig Philipsbestuurder ir.
Arthur van der Poel, die directeur
is van PUF Participations. Dat is
het bedrijf dat de aandelen van
NRE in handen heeft; de twaalf
betrokken gemeenten hebben
aandelen van PUF. Van der Poel
verwacht dat Weggeman in de
tweede helft van november zijn
resultaten zal presenteren. De
hoogleraar gaat een recon-

structie maken van de gebeurte-
nissen rond NRE en komt met
aanbevelingen.
De gemeenten zouden van de
Australische zakenbank
Macquarie 71 miljoen euro lenen
voor de herfinanciering van NRE.
Door de lagere opbrengsten zijn
de lasten van die lening moei-
lijker te betalen. NRE-directeur
Paul Dijkstra meldde te laat -toen
eigenlijk al besloten was over de
lening- dat de winst zou
kelderen. Dijkstra wilde in 2005
al de energienetten van NRE
verkopen aan Macquarie, maar
werd toen teruggefloten door het
ministerie van Economische
Zaken. Daarop werd gekozen
voor de leningconstructie. Ook
kreeg het bedrijf onder Dijkstra’s
leiding al twee boetes van de
NMa./.

TU/e verliest jaarlijks een
volledige bestekinventaris
De TU/e verliest jaarlijks onge-
veer een volledig bestand aan
bestek uit de campuskantines.
De universiteit moest dit jaar al
8.604 nieuwe messen aan-
schaffen. Ter vergelijking: het
net aangevulde messen-
bestand van alle kantines is
momenteel ongeveer 4.600. De
kantines in het Auditorium en
in Helix moesten aan het begin
van dit collegejaar weer voor
enkele weken overschakelen
op plastic bestek, doordat er
teveel van het stalen bestek
was verdwenen.

Voor de lepels en de vorken zijn
de aantallen soortgelijk aan die
van de messen. De universiteit
kocht dit jaar al 2.604 nieuwe
vorken terwijl het net aangevulde
bestand aan vorken een kleine
2.100 stuks bedraagt. Lepels:
1.308 gekocht tegen een huidig
aantal van dik 2.100. Daarbij
moet wel de kanttekening
geplaatst worden dat er de
komende weken mogelijk nog
iets meer bestek wordt aangevuld
om voldoende te hebben. Maar
dat zal niet om zeer hoge aan-
tallen gaan, laat een Albron-
woordvoerder weten.
“Het is weer gigantisch, het vliegt
eruit”, vertelt Bertie Fijneman-
Sloots van de afdeling Services
over het bestek. “Er verdwijnt
gedurende het hele jaar bestek,
maar het meeste verdwijnt altijd
aan het begin van het college-

jaar.” Op de vraag of dat bestek
gestolen wordt door nieuwe
studenten, kan ze geen antwoord
geven. Haar verwachting is dat
het grootste deel achterblijft in de
gebouwen. Ook wordt een deel
vervangen vanwege slijtage,
“maar dat is minimaal”, aldus
Fijneman-Sloots. Daarnaast
belandt een deel van het bestek
per ongeluk in de prullenbakken
bij de afruimbalies. Overigens is
het probleem volgende de
Services-medewerkster dit jaar
niet erger dan voorgaande jaren.
In de begroting wordt er vooraf
rekening mee gehouden.
Dit jaar moest DIZ ook al 613
borden bestellen. Ook dat is niks
nieuws. Toen de kantine in het
Auditorium na de verbouwing
vorig jaar overschakelde op
nieuw, mooier bestek en grote
borden, waren binnen enkele
maanden 330 van de 550 borden
spoorloos, net als het grootste
deel van het bestek. Sindsdien
haalt het schoonmaakpersoneel
tweemaal per week het niet-
geretourneerde serviesgoed en
bestek op in het Hoofdgebouw.

Services wil liever niet melden
hoeveel het vervangen van het
bestek dit jaar heeft gekost.
Navraag bij een horecagroot-
handel leert echter dat voor deze
aantallen bestek zo’n tien-
duizend euro moet worden neer-
geteld./.

TU/e zet cateringmedewerkers
in de bloemetjes

Uurtje voorlichting om rsi te voorkomen
Veel TU/e-medewerkers en stu-
denten brengen heel wat uren
per dag achter een beeldscherm
door. Daarin schuilt een risico:
door overmatig of verkeerd com-
putergebruik kunnen rsi-
klachten (Repetitive Strain
Injury, klachten als gevolg van
het lange tijd herhaaldelijk de-
zelfde kleine bewegingen uit-
voeren) ontstaan. Daarom orga-
niseert de Arbo en Milieu Service
Organisatie (AMSO) van de TU/e
jaarlijks vier keer een voorlich-

tingsmiddag over rsi voor per-
soneel en studenten. De eerst-
volgende bijeenkomst is op
woensdag 14 november van
14.00 tot 15.00 uur in collegezaal
1.01 van W-hoog. Voor
Engelstaligen is er aansluitend,
van 15.30 tot 16.30 uur, een pre-
sentatie.
De Arbeidsomstandighedenwet
verplicht de werkgever om deze
voorlichting te geven en werk-
nemers en studenten zijn ver-
plicht daaraan deel te nemen.

Daarom zal worden geregis-
treerd wie aan de bijeenkomst
deelneemt. Iedereen is van harte
welkom en inschrijving vooraf is
niet nodig. AMSO roept met
name mensen op die nog niet
eerder aan een dergelijke voor-
lichting hebben deelgenomen.
Tijdens de voorlichtingsmiddag
worden de basisprincipes van rsi
en het voorkomen ervan gepre-
senteerd. Ook is er ruimte voor
vragen./.

Week lang wetenschap en techniek
Vanavond, donderdag 18 oktober,
is er vanaf 19.30 uur in college-
zaal 2 van het Auditorium een
openbare lezing over het weer en
sterrenkunde. De lezing wordt
verzorgd door de dr. A.F. Philips
Sterrenwacht in Eindhoven in
het kader van de nationale
WetenWeek. Deze is gisteren,
woensdag 17 oktober, in heel
Nederland begonnen. De week is

bedoeld om het brede publiek
kennis te laten maken met
wetenschap en techniek. Daarom
openen vele universiteiten,
(onderzoeks)instellingen, bedrij-
ven, sterrenwachten, musea en
bibliotheken hun deuren. Het
thema van de WetenWeek van
2007 is ‘Topje van de ijsberg’,
verwijzend naar het
Internationale Pooljaar.

In Eindhoven kunnen kinderen
bij het Milieu Educatie Centrum
Genneper Parken kennismaken
met duurzame energie. De Dr.
A.F. Philips Sterrenwacht is
komend weekend geopend voor
het publiek. Dat kan er overdag
kijken naar de zon en ’s avonds
naar de maan en planeten./.
Meer informatie is te vinden op 
www.wetenweek.nl.

Onderwijscafé nieuw leven ingeblazen
De studentengroeperingen PF en
Groep-één hebben in samen-
werking met Studium Generale
besloten om het Onderwijscafé te
heractiveren. Op maandag 22
oktober kan van 17.00 tot 18.30
uur in De Tureluur op de
bovenste etage van het
Hoofdgebouw gediscussieerd
worden over de stelling: ‘Weg
met de middenmoot, leve de
excellente student!’. In onder-

wijsland komen de onder-
scheidende programma’s en
opleidingen voor excellente
studenten met een sneltreinvaart
opzetten. Een trend die de voor-
gaande stelling lijkt te beves-
tigen. Of ligt het toch niet zo
gemakkelijk? Gaat dit soort pro-
gramma’s samen of ten koste van
gedegen onderwijs voor de
‘gewone’ student? En wat typeert
nou eigenlijk een excellente

student? In een informele setting
wordt na een korte introductie
met een deskundig panel gedis-
cussieerd over de vraag of onder-
wijs meer of minder toegespitst
moet worden op de excellente
student en wat zo’n student een
excellente student maakt. En 
wat is het nut, de noodzaak, of
misschien wel de vloek van 
deze onderscheidende program-
ma’s?/.

Vrouwen halen hun achterstand
in de wetenschap gestaag in,
heeft de VSNU berekend. De
instroom van vrouwen in weten-
schappelijke functies is bedui-
dend groter dan de uitstroom.
Eind 2006 was 10,5 procent van
de Nederlandse hoogleraren
vrouw. Een jaar eerder bedroeg
dit percentage 9,9 en in 1998
slechts 5,5. Ook het aandeel uni-
versitaire hoofddocenten (16,5
procent), docenten (28,9) en pro-
movendi (39,2) nam licht toe toe.
De VSNU erkent dat het aandeel

vrouwen met een universitaire
wetenschappelijke functie (32,1
procent) nog flink achterblijft bij
het aandeel academisch op-
geleide vrouwen dat elders
werkzaam is (40,1). Wel wijst ze
er op dat het ‘glazen plafond’
tussen de verschillende weten-
schappelijke functies dunner
begint te worden. Dat geldt echter
vooral voor promovendi die
docent willen worden. De
carrièrestap van docent naar
hoofddocent zou het meest
problematisch zijn. (HOP)

VSNU: ‘Glazen plafond wordt dunner’

Jubilerend GAD wil zichtbaarder worden
Grafisch Atelier Daglicht (GAD)
is alweer zes jaar te vinden op
de TU/e-campus in het Meulen-
steen Art Center, maar daar
houdt de band met de univer-
siteit dan ook wel op.
Bestuurslid en beeldend kun-
stenaar Bert Loerakker wil GAD
zichtbaarder maken bij de TU/e. 

GAD begon ooit als tijdschrift,
opgezet door vormgevers en kun-
stenaars die wilden experi-
menteren met grafische tech-

nieken. In het verleden heeft
GAD geëxposeerd in het
Hoofdgebouw en werden voor
medewerkers workshops aan-
geboden. Maar volgens
Loerakker was de belangstelling
voor die workshops gering en
vonden sommige mensen het
storend wanneer er grafiek werd
opgehangen in hun werk-
ruimtes. “Maar het is wellicht de
moeite waard om te kijken of we
weer wat meer kunnen doen met
de TU/e.” Overigens niet omdat

het te rustig zou zijn. “We hebben
het juist ontzettend druk. Onder
meer met onze gastateliers,
waarbij kunstenaars enige
maanden gebruik kunnen
maken van onze faciliteiten en
een kunstwerk vervaardigen.”
Ook organiseert GAD workshops
en cursussen voor kunstenaars
uit binnen- en buitenland, en
cursussen voor het voortgezet
onderwijs in het kader van het
serviceonderwijs./.
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Hardnekkig het onmogelijke najagen,
ook al lijkt de kans van slagen nihil. De
Amerikaan Edwin Land, uitvinder van de
polaroidfilm, blonk erin uit. Zijn bio-
grafie ‘Insisting on the impossible. The
life of Edwin Land’ inspireerde prof.dr.
Kees Overbeeke tot de titel van zijn 
intreerede ‘The Aesthetics of the im-
possible’. “Iedereen heeft altijd tegen
Land gezegd: dat is onmogelijk. En toch
ging hij door.”
Wat Overbeeke wil bewerkstelligen
binnen zijn onderzoeksgroep Designing
Quality in Interaction (DQI) van de fa-
culteit Industrial Design, noemt hij zelf
ook ‘onmogelijk’. “In de eerste plaats
laten we mensen met totaal verschillende
paradigma’s met elkaar samenwerken.
Ten tweede wil ik een nieuwe manier van
denken ontwikkelen, als alternatief voor
het rationalistische model.”
‘Onmogelijk’ of niet, beide punten zijn
volgens de hoogleraar onmisbaar bij het
tackelen van de problemen waar ontwer-
pers van intelligente producten steeds
vaker voor zullen staan. Steeds meer
‘slimme’ apparaten als mobiele telefoon,
tomtom, ipod en iphone bewerkstelligen
een dynamische en complexer wordende
interactie: tussen de gebruiker en de 
apparaten zelf, tussen de gebruikers 
onderling en tussen de gebruikers en hun
fysieke omgeving. “Neem de theemok die
ik hier vasthoud”, legt Overbeeke uit.
“Voor de ontwerper is het relatief een-
voudig vast te stellen aan welke functio-
nele eisen zo’n ding moet voldoen. Er is
een heel eenvoudige interactie tussen de
gebruiker en het ding.”
Dat geldt niet voor de ‘slimme’ producten
die de snel ontwikkelende technologie
voortbrengt. Producten die niet alleen

een complexere interactie veroorzaken,
maar die zich bovendien ‘aanpassen’ aan
de gebruiker. “De vraag is aan wát moeten
die nieuwe systemen zich aanpassen?”,
zegt de hoogleraar. “Stel dat deze tafel in-
telligent zou zijn. Stel dat ik geen laptop 
nodig zou hebben om een filmpje te laten
zien, maar dat de tafel tegelijkertijd een
beeldscherm zou zijn. Waaraan moet die
tafel zich dan precies aanpassen?”
Het antwoord op deze vraag ligt buiten de
conventionele grenzen van de technische
wetenschappen, op het snijvlak van ver-
schillende disciplines. “We spelen leen-
tjebuur bij de gedragswetenschappen,
de technische wetenschappen en de alfa-
wetenschappen”, geeft Overbeeke toe.
“Waar het om gaat, is dat studenten leren
dit alles in producten te integreren. Hoe
moeten dingen zich gedragen?”

Meelezende lamp
Ter illustratie toont de hoogleraar een
filmpje van een bijzondere leeslamp, ont-
wikkeld binnen de onderzoeksgroep
DQI. De gebruiker van de lamp kan het
licht verstellen door over de rug van het
apparaat te strelen. Met behulp van
sensoren ‘zoekt’ de lamp het te lezen
boek op en volgt het zodra de lezer van
houding verandert. Een prachtig staaltje
technologie, waarover de laatste vraag
echter nog niet is gesteld. Hoe snel moet
de lamp meebewegen? Is de lamp prettig
en eenvoudig in het gebruik? Stelt de
lezer prijs op een bewegende lamp?
Vragen die volgens Overbeeke op veel
méér betrekking zouden moeten hebben
dan enkel op de criteria ‘gebruiksvriende-
lijkheid’ en ‘efficiëntie’. “Efficiëntie moet
volgens mij nooit een doel op zich zijn.
Een viool is bijvoorbeeld helemaal geen

De ‘onmogelijke’ opgaven voor toekomstige 
Toekomstdesign/Enith Vlooswijk

Foto/Bart van Overbeeke
Wat hebben intelligente producten te maken met schoonheid,
ethiek en poëzie? Alles, als je het hoogleraar Kees Overbeeke

van de faculteit Industrial Design vraagt. Zijn studenten 
leren ontwerpen op de muziek van Debussy en worden klaar-
gestoomd als wereldverbeteraars. “We moeten een bod doen

om het leven mooier en poëtischer te maken.”

Op apparaten zoals mobiele telefoons
en spelcomputers zitten steeds meer
toepassingen, die allemaal capaciteit
vergen van eveneens steeds complexere
microchips. Tegelijkertijd moet de ont-
wikkeling van die producten alsmaar
sneller. Promovendus ir. Sander Stuijk
(28) ontwikkelde een ontwerpmethode
waarmee het vertalen van programma-
code naar taken die zijn toebedeeld aan
componenten van een chip veel sneller
kan. En dat met een keiharde garantie
dat je ook altijd beeld hebt op je Play-
station.

Vroeger, toen waren chips nog eenvoudig.
Je had een processor, wat geheugens om
data op te slaan en een zogenoemde ‘bus’
om de zaak te verbinden. Binnenkort is
dat grotendeels verleden tijd, zeker voor
chips in consumentenelektronica.
Tot nu toe kwamen chipfabrikanten aan
de vraag om meer capaciteit tegemoet
door de snelheid van de processor op te
voeren. Maar de grens is wat dat betreft
wel bereikt. De nieuwe oplossing is
meerdere processors op een chip
plaatsen. En dan het liefste nog ver-
schillende ook. Vergelijk het met het
verschil tussen een groep algemene
bouwvakkers die een huis bouwen en een
team van specialisten, illustreert Sander

Stuijk. “Een loodgieter zal altijd sneller
leidingen leggen dan een algemene
bouwvakker.” Dus is de loodgieter sneller
klaar en gebruikt minder energie. Zo is
ook met de nieuwe generaties chips. Op
de centrale chip van de Playstation 3
zitten al negen processors en in de nabije
toekomst komen er IC’s met meer dan
honderd. Die kun je natuurlijk ook niet
meer zo gemakkelijk verbinden. Daarom
wordt tegenwoordig een internetsysteem
mee ingebakken in de chips. Het contact
tussen al die processors -en natuurlijk
ook de bijbehorende geheugens- verloopt
net als bij het internet via routers. Die in
dit geval ook in de chip zitten. En dat
maakt het weer gemakkelijk om een
bestaand type chip uit te breiden: je stopt
er een paar processors en routers bij, en
voilà, klaar. Dat laatste is vooral gunstig
omdat het tegenwoordig te duur en te
tijdrovend is om chips from scratch te
ontwerpen. Er wordt daarom voortgebor-
duurd op bestaande chips. 
Daarmee zijn we bij het onderwerp dat
Stuijk onder de loep nam: multiprocessor
system-on-chip (MP-SoC) verbonden
door network-on-chip (NoC). Dit soort
chips krijgen in de nieuwe generaties
multimediaproducten steeds meer toe-
passingen tegelijkertijd te verwerken,
zoals video, telefoon, agenda, internet en

mp3-speler. En we verwachten als gebrui-
ker dat alles gewoon werkt, zonder enige
hapering. Dat wil zeggen dat alle taken
die de chips hiervoor moeten uitvoeren
allemaal netjes op tijd aan de beurt
moeten komen. Het verdelen van die
taken over de verschillende processors en
geheugens van de chip heet ‘mapping’.
En dat wordt steeds complexer, want de
enorme berg taken kan op steeds meer
verschillende manieren verdeeld worden,
doordat er meer processors en geheugens
in chips zitten.
Om ervoor te zorgen dat alle taken op tijd
aan de beurt komen, krijgen alle appli-
caties elk maar een beperkte capaciteit
van de processors en geheugens toegewe-
zen. Die verdeling is dusdanig dat alle
applicaties tegelijk aan de beurt kunnen
zijn, anders kun je niet voor honderd
procent garanderen dat alles op tijd wordt
uitgevoerd. En dat is precies wat Stuijk
wél wilde: keiharde garanties dat alles op
tijd gebeurt.

Tetris
Hij boog zich onder meer over het
probleem van het minimaliseren van de
toegewezen capaciteit van de geheugens.
Immers: hoe minder je hoeft toe te
wijzen, hoe meer applicaties je tegelijker-
tijd aankan. Het is net zoals Tetris, verge-

lijkt de aio. Je moet proberen zoveel
mogelijk blokjes in een beperkte ruimte
te passen. Hij ontwikkelde een techniek
die in staat is om voor alle datadoor-
stroomsnelheden de minimaal benodigde
combinatie van opslagruimte te bepalen. 
Ook keek de onderzoeker naar de taakver-
deling over de processors en de geheu-
gens. Hij bedacht, samen met een
collega, een techniek die bepaalt welke
taak naar welk component moet en in
welke volgorde de taken aan de beurt
komen. Zijn techniek bestaat eruit dat
programmacode eerst wordt gemodel-
leerd met zogenaamde ‘grafen’, een soort
van wiskundige blokdiagrammen. Het
voordeel van grafen is dat het tijdsgedrag
van de applicaties nu geanalyseerd kan
worden. Na het modelleren wordt de
graaf ‘gemapt’ op de processors en geheu-
gens. “Voorafgaand aan dit proefschrift
was dit een tijdrovend proces waarvoor je
dagen of weken nodig had. Nu kunnen
we dat in een paar seconden”, vertelt
Stuijk. Als toefje op de taart wist hij zijn
technieken ook nog te vertalen naar een
computerprogramma dat ontwikkelaars
bij de hand neemt en ze door het
mapping-probleem loodst. Zijn software
is online beschikbaar en wordt inmiddels
gebruikt door meerdere andere universi-
teiten.

Sneller en efficiënter taken verdelen in steeds complexere

Prof.dr. Kees Overbeeke houdt op vrijdag 26 oktober zijn intreerede aan de faculteit Industrial Design. 
Deze begint om 16.00 uur in de Blauwe Zaal van het Auditorium.
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SScchheeiikkuunnddeessttuuddeenntt  EEeellccoo  ddee  VViisssseerr  kkooooss  vvoooorr
eeeenn  aaffssttuuddeeeerrssttaaggee  bbiijj  ddee  vvaakkggrrooeepp
PPrroocceessoonnttwwiikkkkeelliinngg..  ““HHiieerr  oonnddeerrzzooeekkeenn  wwee
hhooee  jjee  bbeessttaaaannddee  cchheemmiisscchhee  pprroocceesssseenn  eeffffii--
cciiëënntteerr,,  sscchhoonneerr  ooff  ssnneelllleerr  kkuunntt  llaatteenn
vveerrllooppeenn..  HHeett  ggaaaatt  hhiieerr  oomm  ccoonnccrreettee  vvrraaggeenn
eenn  pprroobblleemmeenn,,  ddaatt  sspprraakk  mmee  aaaann..  ZZeellff  wweerrkk  iikk
aaaann  sscchhuuiimmeenn  ddiiee  mmeett  ppoollyymmeerreenn  wwoorrddeenn
ggeemmaaaakktt,,  zzooaallss  ppiieeppsscchhuuiimm..””  BBiijj  ddee  pprroodduuccttiiee
vvaann  ppiieeppsscchhuuiimm  wwoorrddtt  nnuu  eeeenn  oorrggaanniisscchh  oopp--
lloossmmiiddddeell  ggeebbrruuiikktt,,  ppeennttaaaann..  HHeett  ooppllooss--
mmiiddddeell  vveerrddaammpptt,,  wwaaaarrddoooorr  sscchhuuiimm  oonnttssttaaaatt..
““HHeett  ppeennttaaaann  vveerrvvlliieeggtt  eenn  kkoommtt  iinn  ddee  lluucchhtt..
DDaatt  wwiill  jjee  lliieevveerr  nniieett,,  hheett  iiss  bbeesstt  eeeenn  vviieezzee  ssttooff
eenn  bboovveennddiieenn  eeeenn  sstteevviigg  bbrrooeeiikkaassggaass..
DDaaaarroomm  pprroobbeerreenn  wwee  eeeenn  mmaanniieerr  ttee  vviinnddeenn  oomm
hheett  ppeennttaaaann  ttee  vveerrvvaannggeenn  ddoooorr  kkoooollddiiooxxiiddee
((CCOO22,,  rreedd..))..””  DDaatt  iiss  nniieett  eeeenn  kkwweessttiiee  vvaann  ttwweeee
ssllaannggeettjjeess  vveerrwwiisssseelleenn..  CCOO22 ggeeddrraaaaggtt  zziicchh
aannddeerrss  ddaann  ppeennttaaaann,,  wwaaaarrddoooorr  hheett  hheellee
pprroodduuccttiieepprroocceess  oopp  ddee  sscchhoopp  mmooeett..  DDee
bbeeggeelleeiiddeerr  vvaann  DDee  VViisssseerr  pprroommoovveeeerrtt  oopp  ddiitt
oonnddeerrwweerrpp..  ““IIkk  ddooee  eeeenn  oonnddeerrddeeeell  vvaann  zziijjnn
pprroojjeecctt..””
IInn  eeeenn  zzuuuurrkkaasstt  ssttaaaatt  ddee  ooppsstteelllliinngg  wwaaaarrmmeeee
ddee  ssttuuddeenntt  zziijjnn  eexxppeerriimmeenntteenn  ddooeett..  ““HHiieerr
kkoommtt  CCOO22 hheett  rreeaaccttiieevvaatt  bbiinnnneenn,,  wwaaaarr  ooookk  hheett

ppoollyymmeeeerr  iinn  zziitt..  HHeett  CCOO22 zziitt  iinn  eeeenn  ttooeessttaanndd
ddiiee  hheett  mmiiddddeenn  hhoouuddtt  ttuusssseenn  vvllooeeiibbaaaarr  eenn
ggaass..  HHeett  lloosstt  oopp  iinn  hheett  ppoollyymmeeeerr,,  ddaatt  ddaaaarrddoooorr
wweeeekk  wwoorrddtt..  WWaannnneeeerr  jjee  vveerrvvoollggeennss  ddee  ddrruukk
vveerrllaaaaggtt,,  zzeett  hheett  CCOO22 uuiitt  eenn  kkrriijjgg  jjee  kklleeiinnee  bbeell--
lleettjjeess..  DDoooorr  ddrruukk  eenn  tteemmppeerraattuuuurr  ttee  vvaarriiëërreenn,,
wwoorrddtt  hheett  aaaannttaall  bbeelllleenn  iinn  hheett  sscchhuuiimm  ggrrootteerr
ooff  kklleeiinneerr..  DDaatt  pprroocceess  aannaallyysseeeerr  iikk..  MMeett  eeeenn
eelleekkttrroonneennmmiiccrroossccoooopp  mmeeeett  iikk  ddee  bbeelllleettjjeess,,
eenn  ddee  rreessuullttaatteenn  vveerrwweerrkk  iikk  iinn  mmooddeelllleenn..””
DDoooorr  bbeessttaaaannddee  mmooddeelllleenn  aaaann  ttee  ppaasssseenn,,
mmaakkeenn  DDee  VViisssseerr  eenn  zziijjnn  bbeeggeelleeiiddeerr  eeeenn  mmooddeell
ddaatt  ddee  sscchhuuiimmvvoorrmmiinngg  ggooeedd  bbeesscchhrriijjfftt..  ““DDiitt
oonnddeerrzzooeekk  wwoorrddtt  ddoooorr  eeeenn  aaaannttaall  bbeeddrriijjvveenn
uuiitt  ddee  ppiieeppsscchhuuiimmiinndduussttrriiee  ggeessppoonnssoorrdd..  OOookk
ddee  TTUU  DDeellfftt  ddooeett  mmeeee,,  mmiijjnn  mmeettiinnggeenn  zziijjnn  ooookk
vvoooorr  hhuunn  oonnddeerrzzooeekk  vvaann  bbeellaanngg..””  HHeett  oonnddeerr--
zzooeekk  lloooopptt  ggooeedd,,  mmaaaarr  ddee  ssttuuddeenntt  vveerrwwaacchhtt
ddaatt  hheett  nnoogg  wweell  eeeenn  aaaannttaall  jjaaaarr  zzaall  dduurreenn  vvoooorr
ppeennttaaaann  aallss  oopplloossmmiiddddeell  iiss  uuiittggeerraannggeeeerrdd..
““WWee  kkuunnnneenn  hhiieerr  mmeett  CCOO22 nnuu  wweell  sscchhuuiimm
mmaakkeenn,,  mmaaaarr  ddaatt  iiss  oopp  llaabboorraattoorriiuummsscchhaaaall..
BBoovveennddiieenn  iiss  hheett  pprroocceess  nnoogg  vveeeell  ttee  ttrraaaagg
vvoooorr  ggrroooottsscchhaalliiggee  pprroodduuccttiiee..””

TTeekksstt::  AAnnoouucckk  VVrroouuwwee
FFoottoo::  RRiieenn  MMeeuullmmaann

designers

chips

efficiënt ding. Je moet vreselijk lang
oefenen om hem te kunnen bespelen.
Toch is vioolmuziek prachtig.” Een
product moet volgens Overbeeke een
bepaalde handeling aangenaam maken.
Het moet op een intuïtieve, natuurlijke
manier te gebruiken zijn. “En, wat ik heel
belangrijk vind, het moet mooi zijn. Het
leven is vaak zo vreselijk onpoëtisch en
lelijk.”
Mooi. Poëtisch. Lelijk. Subjectieve begrip-
pen, die in een wetenschappelijke omge-
ving als de TU/e vreemd aandoen.
Overbeeke is zich bewust van de mogelij-
ke kritiek op zijn uitgangspunten.
“Emotie wordt hier inderdaad meestal
niet als argument gebruikt. Terwijl ook de
‘harde’ wetenschappen altijd op intuïtie
vertrouwen om fenomenen duidelijk te
krijgen.” 
Om ze gevoel bij te brengen voor het niet-
rationele, geeft Overbeeke zijn studenten
opdrachten waarbij ze op hun intuïtie
moeten vertrouwen. Zo moesten master-
studenten het afgelopen jaar een product
ontwerpen naar aanleiding van verschil-
lende muziekstukken, van onder anderen
Debussy. Het resulteerde onder meer in
een elektrische tandenborstel die, in
overeenstemming met de melodie, dan
zachtjes, dan juist hard en schokkend
over het gebit borstelt. 
Ook ontwerpen die via deze onconven-
tionele weg ontstaan, moeten uiteindelijk
wel de toets der wetenschap doorstaan,
benadrukt Overbeeke. “Dingen worden
hier getoetst en getest. Door mensen te
bevragen en door fysiologische reacties te
meten. Zoals de toename van iemands
hartslag, het afwisselen van alfa- en bèta-
golven in de hersenen, veranderingen in
de huidweerstand, enzovoorts.”

Ethiek
Naast een zekere openheid voor interdis-
ciplinair werken en voor alternatieve
denk- en ontwerpwijzen, wil Overbeeke
zijn studenten nog iets anders meegeven.
Design, leren zij tijdens hun opleiding,
heeft alles te maken met het sociocul-
turele, en dus ook met ethiek. Producten
zetten hun gebruikers immers aan tot
gedrag.
De DQI-groep ontwerpt in dit kader pro-

ducten die hun gebruikers doelbewust
bepaalde handelingen ontlokken. Zo
konden de bezoekers van het Lowlands
festival de afgelopen zomer een bijzonder
instrument bespelen: een groot flexibel
scherm, dat geluid maakt wanneer het
wordt aangeraakt. Het functioneert
echter alleen wanneer twee personen, elk
aan een kant van het scherm, gelijktijdig
hetzelfde punt aanraken. Het instrument
werkt samenwerken zo in de hand. Nog
in ontwikkeling is een lamp die behulp-
zaamheid opwekt. Hij laat treurig zijn
kap hangen. Door middel van ‘aardig’
gedrag, bijvoorbeeld strelen of bemoedi-
gend aantikken, kan de gebruiker hem
weer rechtop zetten. 
Beide voorbeelden verraden een zeker
idealisme. Ontwerpers, stelt Overbeeke
in de aankondiging van zijn intreerede,
streven naar een betere wereld. Wat
houdt dat in? “Het gaat om een andere
manier van omgaan met elkaar en met
onze omgeving”, zegt Overbeeke. “Het
modernisme, het model dat de maakbaar-
heid van de wereld suggereert, nadert
zijn einde. Mensen uit allerlei hoeken
vallen dat model aan. Ondertussen pusht
de technologie allerlei producten richting
adaptief gedrag. Het is onze taak om de
menselijkheid in het geheel te bewaken.
We moeten een bod doen om het leven
mooier en poëtischer te maken.” 
Niet dat zijn studenten doelbewust
worden opgeleid tot wereldverbeteraars
en milieuactivisten. Overbeeke spreekt
eerder over een bewustwordingsproces.
“Uit deze theemok drink ik op een andere
manier dan wanneer het een kristallen
glaasje was geweest. Ik wil studenten
daarvan bewust maken. Ik doceer geen
moraal, maar wil wel dat studenten weten
waar ze mee bezig zijn.” Dat hij dit ideaal
zelf al even ‘onmogelijk’ noemt als de
vorige twee punten, maakt het juist nog
nastrevenswaardiger. “Het onmogelijke
is mooi. Het doet je dromen.”/.

Eigenlijk had Stuijk nog verder willen
gaan. De verdeling van processor- en
geheugencapaciteit die hij nu hanteert, 
is al heel efficiënt, maar wel statisch. Elke
applicatie krijgt een stukje capaciteit
waarmee ze haar taken zeker kan uit-
voeren. Daardoor blijft een deel van de
totaal beschikbare capaciteit van geheu-
gens en processors vaak ongebruikt. Het
zou mooier zijn als de toewijzing dyna-
misch wordt, waardoor de Tetrisblokjes
nog beter op elkaar passen. “Dat vergt
nog een aantal jaren werk”, denkt Stuijk.
Maar als het eenmaal zover is, is er geen
weg meer terug. “Als we daarmee succes-
sen gaan boeken, dan zul je dit soort
technieken terugzien in heel veel multi-
mediale systemen.”/.
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Experimenten met ‘de wave’ 
in voetbalstadion De Kuip
PPrrooff..ddrr..iirr..  GGeerrtt--JJaann  vvaann  HHeeiijjsstt  vvaann  ddee  ffaaccuulltteeiitt  TTeecchhnniisscchhee
NNaattuuuurrkkuunnddee  ggaaaatt  eeeenn  wweetteennsscchhaappppeelliijjkk  eexxppeerriimmeenntt  oopp  nnooggaall
ggrroottee  sscchhaaaall  uuiittvvooeerreenn..  DDee  hhoooogglleerraaaarr  ssttrroommiinnggsslleeeerr  ggaaaatt  oopp  ddee
ooppeenn  ddaagg  vvaann  vvooeettbbaallcclluubb  FFeeyyeennoooorrdd  oopp  zzaatteerrddaagg  1199  jjuullii  22000088  iinn
ssttaaddiioonn  DDee  KKuuiipp  ttiieenndduuiizzeennddeenn  vvooeettbbaallffaannss  iinnzzeetttteenn  oomm  hheett
ggeeddrraagg  vvaann  ddee  wweellbbeekkeennddee  ‘‘wwaavvee’’  ttee  oonnddeerrzzooeekkeenn..  HHeett  iiss  ddee
bbeeddooeelliinngg  ddaatt  oopp  aaaannwwiijjzziinngg  vvaann  ddee  ssttaaddiioonnssppeeaakkeerr  éééénn  vvaakk  ttooee--
sscchhoouuwweerrss  tteeggeelliijjkk  mmeett  ddee  aarrmmeenn  oommhhoooogg  ggaaaatt,,  wwaaaarroopp  zziicchh  iinn
ttwweeee  rriicchhttiinnggeenn  ddee  bbeekkeennddee  ggoollff  ggaaaatt  vvoooorrttppllaanntteenn..  AAllss  iieeddeerreeeenn
iinn  hheett  ssttaaddiioonn  ggooeedd  oopplleett,,  kkoommeenn  bbeeiiddee  ggoollvveenn  aaaann  ddee  oovveerrkkaanntt
vvaann  hheett  ssttaaddiioonn  mmeett  eellkkaaaarr  iinn  bboottssiinngg..  WWaatt  eerr  ddáánn  ggeebbeeuurrtt,,  iiss  ddee
ggrroottee  vvrraaaagg..  GGaaaann  ddee  ggoollvveenn  iinn  rrooookk  oopp,,  ooff  llooppeenn  bbeeiiddee  ggoollvveenn  nnaa
ddee  ‘‘ccllaasshh’’  vvrroolliijjkk  vveerrddeerr??  VVaann  HHeeiijjsstt  hhoooopptt  ssttiieekkeemm  oopp  hheett  llaaaattssttee..
““VVoooorr  kklleeiinnee  ggoollffjjeess  oopp  eeeenn  dduunnnnee,,  vvllaakkkkee  llaaaagg  vvllooeeiissttooff  bblliijjkktt  uuiitt
ddee  tthheeoorriiee  ddaatt  ddiiee  nnaa  eeeenn  bboottssiinngg  oonnggeessttoooorrdd  vveerrddeerr  bbeewweeggeenn..
MMaaaarr  ooff  ddiitt  ooookk  ggeellddtt  mmeett  ggrroottee  aaaannttaalllleenn  mmeennsseenn  iiss  nnoogg  mmaaaarr  ddee
vvrraaaagg..””  OOvveerr  ddee  rreessuullttaatteenn  vvaann  hheett  eexxppeerriimmeenntt  hhoooopptt  ddee  hhoooogg--
lleerraaaarr  ttee  kkuunnnneenn  ppuubblliicceerreenn  iinn  ddee  wweetteennsscchhaappsslliitteerraattuuuurr..
HHeett  iiddeeee  vvoooorr  hheett  eexxppeerriimmeenntt  iiss  aaffkkoommssttiigg  vvaann  VVaann  HHeeiijjsstt,,  ddiiee  iinn
hheett  bbeessttuuuurr  zziitt  vvaann  ddee  KKoonniinnkklliijjkkee  NNeeddeerrllaannddssee  AAkkaaddeemmiiee  vvaann
WWeetteennsscchhaappppeenn  ((KKNNAAWW))..  DDeezzee  oorrggaanniissaattiiee  bbeessttaaaatt  iinn  22000088  ttwweeee--
hhoonnddeerrdd  jjaaaarr..  ““DDaatt  lleeeekk  oonnss  eeeenn  ggooeeddee  ggeelleeggeennhheeiidd  oomm  iieettss  mmeett
ddee  rreellaattiiee  ttuusssseenn  wweetteennsscchhaapp  eenn  ppuubblliieekk  ttee  ddooeenn..  TTooeenn  iinn  eeeenn
vveerrggaaddeerriinngg  tteerrllooooppss  tteerr  sspprraakkee  kkwwaamm  ddaatt  FFeeyyeennoooorrdd  vvoollggeenndd
jjaaaarr  hhoonnddeerrdd  jjaaaarr  bbeessttaaaatt,,  kkwwaamm  hheett  iiddeeee  vvoooorr  ddiitt  eexxppeerriimmeenntt  vvrriijj
ssnneell  nnaaaarr  vvoorreenn””,,  aalldduuss  VVaann  HHeeiijjsstt..  DDaatt  hheett  ggiiggaannttiisscchhee  nnaattuuuurr--
kkuunnddee--eexxppeerriimmeenntt  jjuuiisstt  iinn  hheett  ssttaaddiioonn  vvaann  FFeeyyeennoooorrdd  ppllaaaattss--
vviinnddtt,,  hheeeefftt  oovveerriiggeennss  nniieettss  ttee  mmaakkeenn  mmeett  ddee  vvoooorrlliieeffddee  vvaann
zzoowweell  ccoolllleeggeevvoooorrzziitttteerr  AAmmaanndduuss  LLuunnddqqvviisstt  aallss  rreeccttoorr  HHaannss  vvaann
DDuuiijjnn  vvoooorr  ddee  cclluubb..  ““MMaaaarr  hheett  iiss  wweell  eeeenn  ggrraappppiiggee  bbiijjkkoommssttiigg--
hheeiidd..””

Elektriciteitsnet in 
toekomst soort internet
IIeeddeerreeeenn  ddiiee  iiss  aaaannggeessllootteenn  oopp  eeeenn  eelleekkttrriicciitteeiittssnneettwweerrkk,,  kkaann  iinn
ddee  ttooeekkoommsstt  ppaakkkkeettjjeess  ssttrroooomm  ggaaaann  uupp--  eenn  ddoowwnnllooaaddeenn  nnaaaarr  ooff
vvaann  ddaatt  nneett..  AAlltthhaannss,,  ddaatt  iiss  éééénn  vvaann  ddee  mmooggeelliijjkkee  vvoorrmmeenn  wwaaaarriinn
hheett  eelleekkttrriicciitteeiittssnneett  zziicchh  zzaall  ttrraannssffoorrmmeerreenn..  VVoooorrmmaalliigg  TTUU//ee--
oonnddeerrzzooeekkeerr  ddrr..iirr..  JJooss  MMeeeeuuwwsseenn  wweerrkkttee  iinn  hheett  ddoooorr  NNWWOO  eenn
SSeenntteerrNNoovveemm  ggeeffiinnaanncciieerrddee  oonnddeerrzzooeekk  ‘‘EElleeccttrriicciittyy  nneettwwoorrkkss  ooff
tthhee  ffuuttuurree::  VVaarriioouuss  rrooaaddss  ttoo  aa  ssuussttaaiinnaabbllee  eenneerrggyy  ssyysstteemm’’
vveerrsscchhiilllleennddee  sscceennaarriioo’’ss  uuiitt  vvoooorr  ddee  NNeeddeerrllaannddssee  eelleekkttrriicciitteeiittss--
vvoooorrzziieenniinngg  iinn  22005500..  UUiittggaannggssppuunntt  wwaass  ddaatt  iinn  ddaatt  jjaaaarr  vviijjffttiigg
pprroocceenntt  aaffkkoommssttiigg  iiss  uuiitt  dduuuurrzzaammee  bbrroonnnneenn..  VVaannwweeggee  ddee  vvoooorrzziiee--
nniinnggsszzeekkeerrhheeiidd  eenn  ddee  vveerrbbiinnddiinngg  mmeett  ddee  EEuurrooppeessee  mmaarrkktt  zzuulllleenn
eelleekkttrriicciitteeiittssnneettwweerrkkeenn  aallttiijjdd  nnooddiigg  bblliijjvveenn,,  sstteelltt  MMeeeeuuwwsseenn..  OOookk
iiss  hheett  ddoooorr  eeeenn  ttooeenneemmeennddee  eelleekkttrriicciitteeiittssvvrraaaagg  bbeellaannggrriijjkk  oomm
aallllee  mmooggeelliijjkkee  eenneerrggiieeooppttiieess  ((wwaaaarroonnddeerr  kkoolleenn--  eenn  kkeerrnneenneerrggiiee))
ttee  bbeettrreekkkkeenn  bbiijj  ddee  sscceennaarriioo--oonnttwwiikkkkeelliinngg..  HHooee  ddee  nneettwweerrkkeenn  eerr
pprreecciieess  zzuulllleenn  uuiittzziieenn,,  hhaannggtt  iinn  ggrroottee  mmaattee  aaff  vvaann  ddee  pprriimmaaiirree
eenneerrggiieemmiixx  ddiiee  ggeekkoozzeenn  wwoorrddtt..  TTeecchhnniiccii  ssttaaaann  iinn  aallllee  ggeevvaalllleenn
vvoooorr  ggrroottee  eenn  nniieeuuwwee  uuiittddaaggiinnggeenn  oopp  hheett  vvllaakk  vvaann  nneettwweerrkk--  eenn
ssyysstteeeemmiinntteeggrraattiiee  eenn  ddee  oonnttwwiikkkkeelliinngg  eenn  ttooeeppaassssiinngg  vvaann  nniieeuuwwee
tteecchhnnoollooggiiee..  NNaaaarrmmaattee  sstteeeeddss  mmeeeerr  eelleekkttrriicciitteeiitt  uuiitt  dduuuurrzzaammee
bbrroonnnneenn  kkoommtt,,  zzaall  eerr  wwaaaarrsscchhiijjnnlliijjkk  eeeenn  vveerrsscchhuuiivviinngg  mmooeetteenn
ppllaaaattssvviinnddeenn  iinn  oonnzzee  mmaanniieerr  vvaann  ddeennkkeenn..  MMeeeeuuwwsseenn  vveerrwwaacchhtt
ddaatt  ‘‘hheett  ppeerrmmaanneenntt  aaffsstteemmmmeenn  vvaann  hheett  aaaannbboodd  oopp  ddee  vvrraaaagg’’  zzaall
vveerraannddeerreenn  iinn  ‘‘hheett  vvoooorrttdduurreenndd  aaffsstteemmmmeenn  vvaann  ddee  vvrraaaagg  oopp  hheett
aaaannbboodd’’..  OOookk  vvoooorrzziieett  hhiijj  eeeenn  ssttaappssggeewwiijjzzee  iinntteeggrraattiiee  vvaann  eenneerr--
ggiieetteecchhnniieekk,,  iicctt  eenn  vveerrmmooggeennsseelleekkttrroonniiccaa,,  ddiiee  mmooggeelliijjkk  uuiittmmoonnddtt
iinn  eeeenn  eelleekkttrriicciitteeiittssssyysstteeeemm  ddaatt  vveeeell  oovveerreeeennkkoommsstteenn  vveerrttoooonntt
mmeett  hheett  iinntteerrnneett..  IIeeddeerree  aaaannggeessllootteennee  kkaann  ddaaaarriinn,,  bbiinnnneenn
bbeeppaaaallddee  lliimmiieetteenn,,  nnaaaarr  bbeelliieevveenn  ppaakkkkeettjjeess  ‘‘eelleekkttrriisscchhee  eenneerrggiiee’’
uupp--  eenn  ddoowwnnllooaaddeenn..  EEeenn  bbeellaannggrriijjkkee  vvoooorrwwaaaarrddee  iiss  wweell  ddaatt  hheett
tteecchhnniisscchh  mmooggeelliijjkk  wwoorrddtt  oomm  eelleekkttrriicciitteeiitt  iinn  ggrroottee  hhooeevveeeellhheeddeenn
cceennttrraaaall  eenn//ooff  ddeecceennttrraaaall  oopp  ttee  ssllaaaann..

Op de centrale chip van de Playstation 3 
zitten al negen processors.
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TU/e-design en de Eindhovense
DDW/Chriz va

De Dutch Design Week 2007 -van 2
zesde editie)- is een festival volg
aan. Begonnen als dag met lezing

groeid tot een volwaardig designev
of instelling met een band met de

in en rond de week, omdat zelden z
stad bijeen zijn. Sinds de start van
van de locaties van de DDW. Op d

de activiteiten van en 

DESIGN|LAB
Joep Kalthoff, student Industrial Design
en namens studievereniging Lucid 
medeorganisator van DESIGN|LAB, over
‘Een experiment in de ruimte’ in het
Gaslab.

Een faculteit Industrial Design in een
stad waar een Dutch Design Week
plaatsvindt. Dat schept verplichtingen,
voor beide partijen overigens. De faculteit
ID is derhalve zeer actief gedurende het
evenement. Ondermeer met
‘DESIGN|LAB, Een experiment in de
ruimte’, georganiseerd door Lucid,
Cheops en Studium Generale. Plaats van
handeling: het Gaslab op de TU/e-
campus.
In het voormalig chemisch laboratorium
is een designcafé waar iedereen welkom
is om iets te drinken en over de ervarin-
gen van de Dutch Design Week te praten.
Ook is er een tentoonstelling van werken
van studenten van de faculteiten
Bouwkunde en Industrial Design. Maar
de bezoekers worden niet met rust
gelaten; ze worden beïnvloed door de
sferen in een ruimte.
De omgeving van het Gaslab wordt een
plek van uiteenlopende ervaringen,
vertelt Joep Kalthoff: “Elke dag heeft een
thema: relax, energie, rustig, avontuur-
lijk, angstig, wellustig, chaos en 
depressief. Het experiment in de ruimte
heeft als doel bezoekers in de sfeer van
het thema te brengen.”
Dat doen de onderzoekers -studenten van
de faculteiten Bouwkunde en Industrial
Design- met licht, geluid, beeld, smaak en

andere zintuiglijke ervaringen. “De witte
muren van de Gaslab maken het mogelijk
kleuren binnen te brengen. Muziek en
geluiden vullen de ruimte. Mogelijk krijgt
het lab een hartslag. Het beeld bestaat uit
projecties en kunst. In het eerste
weekend worden op muziek van de sferen
tekeningen en schilderijen gemaakt die
in de loop van de week worden opge-
hangen.”
Het is niet uitgesloten dat ook het gedrag
van de barman meewerkt aan het
scheppen van de sfeer: “Een biertje 
bestellen zal op een relaxdag heel anders
verlopen dan op de chaosdag”, voorspelt
Kalthoff.
Met een gestandaardiseerde basis van
kleur en geluid willen de studenten sterk
uiteenlopende ervaringen bieden. “We
hopen elke dag op een groep bezoekers
die telkens in een totaal andere sfeer zijn.
Of dit lukt, weten we pas wanneer we er
met bezoekers over praten.” Bijkomend
voordeel is dat de expositie en het café
elke dag wezenlijk anders zijn. Een 
bezoeker zal dus elke dag een nieuw
Gaslab aantreffen.

Super Aan Tafel Met
Op maandag is tijdens het DESIGN|LAB
een ‘Super Aan Tafel Met’, een concept
dat in het verleden is bedacht bij studie-
vereniging Lucid. “Lezingen zijn vaak
communicatie in één richting. Al is er
soms wat tijd voor vragen, een discussie
is onmogelijk. In het concept van Lucid
spreekt een gast gedurende een uur over
zijn of haar passie. Hierna gaat het 

gezelschap aan tafel -met niet meer dan
vijftien personen- om daar met de gast te
eten en verder te praten over de lezing”,
zegt Kalthoff.
Op woensdag is een lunch voor studen-
ten. Zondag en maandag zijn er diners,
mogelijk met live muziek. Het eten wordt
verzorgd door fooddesigners in opleiding.
De studenten komen van de HAS in Den
Bosch die sinds het begin van dit school-
jaar de opleiding Food Design & Innova-
tion aanbiedt. De opleiding ‘leidt studen-
ten op tot creatieve ontwerpers van
concepten voor voedingsmiddelen’. De
zondagavond wordt Italiaans, de ‘Super
Aan Tafel Met’ heeft als thema: Oud-
hollands in een nieuw jasje.
Op vrijdag is er een groot feest waarbij de
Hermes House Band optreedt.

Science Café
Op dinsdagavond is er een bijeenkomst
van het Science Café in het Gaslab. Het
thema is: ‘Social Robots: How far do we
let them go?’. Vragen die aan de orde
komen: Er komen steeds meer robots,
maar hoever laten we het komen? Zien
we ze als indringers of vinden we dat ze
ons helpen? Waar trekken we de lijn waar
ze voor ons beslissen? Wat is aanvaard-
baar en wat niet? Welke beslissing nemen
we en hoe nemen we zo’n beslissing? En
neemt er wel iemand besluiten? De vraag
is welke ontwikkelingen te verwachten
zijn voor industrie, gemeenschap, en 
wetenschap./.

ARCHITECTURE.EHV
AARRCCHHIITTEECCTTUURREE..EEHHVV  iiss  eeeenn  tteennttoooonnsstteelllliinngg
wwaaaarriinn  ddee  ffaaccuulltteeiitt  BBoouuwwkkuunnddee  eeeenn  sseelleeccttiiee
vvaann  hhaaaarr  vviijjffttiigg  bbeessttee  aaffssttuuddeeeerrwweerrkkeenn  vvaann
hheett  aaffggeellooppeenn  jjaaaarr  ttoooonntt..  HHeett  ggeeeefftt  eeeenn
rreepprreesseennttaattiieeff  bbeeeelldd  vvaann  ddee  llaaaattssttee  nniieeuuww--
kkoommeerrss  oonnddeerr  ddee  aarrcchhiitteecctteenn,,  sstteeddee--
bboouuwweerrss,,  tteecchhnniiccii  eenn  iinnggeenniieeuurrss..  
NNaaaasstt  ddee  aarrcchhiitteeccttuuuurrpprroojjeecctteenn  wwoorrddtt  ooookk
hheett  ccrreeaattiieevvee  vveerrnnuufftt  iinn  ddeessiiggnn  ssyysstteemmeenn,,
ccoonnssttrruuccttiieeff  oonnttwweerrppeenn,,  bboouuwwtteecchhnniieekk,,

bboouuwwffyyssiisscchh  oonnddeerrzzooeekk,,  sstteeddeebboouuww  eenn  ddee
wweerreelldd  vvaann  hheett  bboouuwwmmaannaaggeemmeenntt  iinn  ddee
sscchhiijjnnwweerrppeerrss  ggeezzeett..
BBiijj  ddee  tteennttoooonnsstteelllliinngg  vveerrsscchhiijjnntt  ddee  ggeelliijjkk--
nnaammiiggee  ccaattaalloogguuss,,  uuiittggeeggeevveenn  ddoooorr  001100
PPuubblliisshheerrss  RRootttteerrddaamm,,  wwaaaarriinn  nnaaaasstt  ddee
ggeeëëxxppoosseeeerrddee  pprroojjeecctteenn  iinn  eeeenn  aaaannttaall
aarrttiikkeelleenn  wwoorrddtt  iinnggeeggaaaann  oopp  ddee  oonnttwweerrpp--
ccuullttuuuurr  vvaann  ddee  ffaaccuulltteeiitt  BBoouuwwkkuunnddee..

CHEOPS-workshop
‘Ontwegwerpen’

DDee  ddeeeellnneemmeerrss  vvaann  ddee  wwoorrkksshhoopp  ‘‘OOnnttwweegg--
wweerrppeenn’’  vvaann  CCHHEEOOPPSS,,  ddee  ssttuuddiieevveerreenniiggiinngg
vvaann  BBoouuwwkkuunnddee,,  zzuulllleenn  iinn  ddee  ooppeennbbaarree  rruuiimmttee
aaaann  hheett  wweerrkk  ggaaaann  eenn  zzoowweell  oonnttwweerrppeenn  aallss
bboouuwweenn..  ZZee  vvoorrmmeenn  eeeenn  ‘‘lleevveennddee  tteennttoooonn--
sstteelllliinngg’’  vvoooorr  ttooeesscchhoouuwweerrss  eenn  vvoooorrbbiijj--
ggaannggeerrss..  TTiijjddeennss  hheett  bboouuwweenn  eenn  oonnttwweerrppeenn
wwoorrddtt  uuiittggeelleeggdd  wwaatt  eerr  iiss  ttee  zziieenn..  DDoooorr  ddeezzee
iinntteerraaccttiiee  mmeett  ddeeeellnneemmeerrss  eenn  kkuunnsstteennaaaarrss
lleerreenn  ddee  ttooeesscchhoouuwweerrss  ddee  ccrreeaattiieevvee  eenn  tteecchh--
nniisscchhee  kkrraacchhtt  kkeennnneenn  vvaann  ddee  EEiinnddhhoovveennssee
ssttuuddeenntteenn,,  mmaaaarr  zzee  kkuunnnneenn  eerr  ooookk  zzeellff  vvaann
lleerreenn..  

DDee  ooppddrraacchhtt  ddiiee  ddee  ssttuuddeenntteenn  kkrriijjggeenn,,  iiss  hheett
oonnttwweerrppeenn  vvaann  eeeenn  vveerrrriijjddbbaaaarr  mmeeuubbeell  iinn  ddee
ooppeennbbaarree  rruuiimmttee  mmeett  ggeebbrruuiikkmmaakkiinngg  vvaann  eeeenn
((sslloooopp))aauuttoo  eenn  eennkkeellee  mmaatteerriiaalleenn..
DDee  aauuttoo  hheeeefftt  iinn  zziijjnn  hhuuiiddiiggee  vveerrsscchhiijjnniinnggss--
vvoorrmm  aall  ddee  ffuunnccttiiee  vvaann  eeeenn  mmeeuubbeell..  HHeett  mmaaaakktt
ddeeeell  uuiitt  vvaann  ddee  ssttrraaaatt  eenn  vveerrsstteerrkktt  ddee  iinnrriicchh--
ttiinngg  eerrvvaann..  HHeett  bbeehhoooorrtt  dduuss  iinn  zzeekkeerree  zziinn  ttoott
hheett  ssttrraaaattmmeeuubbiillaaiirr..  DDiitt  iiddeeee  zzaall  wwoorrddeenn  vveerr--
sstteerrkktt  eenn  eerr  wwoorrddtt  eeeenn  eexxttrraa  ffuunnccttiiee  aaaann  ttooee--
ggeevvooeeggdd..  HHiieerrddoooorr  wwoorrddeenn  vvoooorrbbiijjggaannggeerrss
uuiittggeennooddiiggdd  oomm  hheett  oobbjjeecctt  ddaaaaddwweerrkkeelliijjkk  ttee
ggaaaann  ggeebbrruuiikkeenn..

Design United: T
DDeezzee  tteennttoooonnsstteelllliinngg  ttoooonntt  iinnnnoovvaattiieeff  wweerrkk  vvaann
IInndduussttrriiaall  DDeessiiggnn--oopplleeiiddiinnggeenn  vvaann  ddee  TTUU//ee,,  ddee
TTUU  DDeellfftt  eenn  UUnniivveerrssiitteeiitt  TTwweennttee..
GGooeedd  ddeessiiggnn  bbeeaannttwwoooorrddtt  aaaann  eeeenn  vvrraaaagg  vvaannuuiitt
oonnzzee  ssaammeennlleevviinngg  eenn  iiss  eeeenn  zziinnvvoollllee  ttooeevvooeeggiinngg
oopp  wwaatt  aall  bbeesscchhiikkbbaaaarr  iiss..  DDeessiiggnn  vveerrbbeetteerrtt  ddee
lleevveennss  vvaann  oonnsszzeellff,,  oonnzzee  nnaaaasstteenn,,  mmeennsseenn  mmeett
eeeenn  hhaannddiiccaapp  ooff  zziieekkttee  eenn  ttooppssppoorrtteerrss..  DDeessiiggnn
ddaaaaggtt  uuiitt  ttoott  nniieeuuww  ggeeddrraagg,,  zzoo  lluuiiddtt  ddee  iinnsstteeeekk

Rapid Manufacturing
Eindhoven

RRaappiidd  PPrroottoottyyppiinngg  eenn  RRaappiidd  MMaannuuffaaccttuurriinngg
zziijjnn  mmaanniieerreenn  oomm  vviirrttuueellee  iinnffoorrmmaattiiee  oomm  ttee
zzeetttteenn  iinn  ffyyssiieekkee  mmooddeelllleenn..  HHeett  bbeettrreefftt  eeeenn
tteecchhnniieekk  ddiiee  oonnttwweerrppeerrss  eenn  kkuunnsstteennaaaarrss  ddee
mmooggeelliijjkkhheeiidd  bbiieeddtt  oomm  ssnneell  eenn  ttaassttbbaaaarr
iinnzziicchhtt  ttee  kkrriijjggeenn  iinn  ccoommpplleexxee  oobbjjeecctteenn  ooff  oomm
kklleeiinnee  pprroodduuccttsseerriieess  ttee  rreeaalliisseerreenn..  IInn  ddee  hhaall

vvaann  hheett  TTNNOO--ggeebboouuww  oopp  ddee  TTUU//ee--ccaammppuuss  iiss
eeeenn  oovveerrzziicchhttsstteennttoooonnsstteelllliinngg  ttee  zziieenn  vvaann  ddee
mmooggeelliijjkkhheeddeenn  ddiiee  ddeezzee  tteecchhnniieekk  bbiieeddtt..  DDee
tteennttoooonnsstteelllliinngg  wwoorrddtt  iinn  ssaammeennwweerrkkiinngg  mmeett
TTNNOO  EEiinnddhhoovveenn  ggeeoorrggaanniisseeeerrdd..
OOpp  ddee  wweebbssiittee  wwwwww..dduuttcchhddeessiiggnnwweeeekk..nnll  iiss
aallllee  iinnffoorrmmaattiiee  ttee  vviinnddeenn  oovveerr  ddee  aaccttiivviitteeiitteenn..

+jewel van ID-studente Eva Hopma is ontworpen voor men
de slaapaanval, maakt de gebruiker wakker en houdt deze

Te zien op de expo Design United: Qiki van ID-student Wouter Widdershoven is
een kussen dat Alzheimerpatiënten helpt. Het is een pratende buddy die inspeelt
op activiteiten op een dag.

Bahanava van ID-student Ehsan Ba
vervanging van de ouderwetse juke
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Transformatie Strijp S: 
de verbeelding aan de macht

Transformatie Strijp S, dertig oud-TU/e-studenten over de
toekomst van de verboden stad. Tentoonstelling en sym-
posium waarbij 31 architecten/stedebouwkundigen hun 
visie geven op betekenis en rol van architectuur bij de trans-
formatie van Strijp S.

Het is misschien wel het spannendste gebied in Eindhoven:
Strijp S, het voormalig industrieel complex van Philips waar
fabriekspanden het beeld bepalen. Middenin deze omgeving
ligt ‘De Driehoek’, het centrale gebied met monumentale indus-
triële bouwwerken als De Hoge Rug, het Veem en het Ketelhuis.
Woningcorporatie Trudo heeft zich ten doel gesteld van deze
omgeving een tweede stadscentrum maken, gekenmerkt door
hoogstedelijkheid. Het wordt een vermenging van functies,
langs de lijnen van kunst en cultuur, lifestyle en design.
Paul van Haren, directeur van Trudo: “Het maaiveldniveau is
heel belangrijk, daar speelt het leven zich af. Het moet anders
worden dan wat het huidige centrum van Eindhoven te bieden
heeft. Het wordt overigens geen vervanging van de binnenstad,
maar een aanvulling daarop. Je kunt daarbij denken aan een
combinatie van kunst en cultuur en de technologische genen
van de regio. Festival STRP is daar een voorbeeld van.”
De transformatie is geen gemakkelijke opgave. Daarom vroeg
Trudo een dertigtal architecten en stedebouwers mee te denken
over het gebied. Deze werden gekozen uit de genomineerden
voor de Archiprix tussen 1978 en 2006. Archiprix is een prijs
voor afstudeerplannen in architectuur, stedebouw en land-
schapsarchitectuur van de Nederlandse ontwerpopleidingen.
Aan de architecten en stedebouwers is gevraagd om statements
en ideeën op het gebied te ontwikkelen. Het speelveld wordt
bepaald door de contouren van het stedebouwkundige plan van
Adriaan Geuze van West 8. Bureau Jo Coenen ontwikkelde een
ambitieuze visie voor De Driehoek. Vragen die aan de deel-
nemers zijn voorgelegd: Welke vormentaal is hier geëigend?
Hoe moeten het Ketelplein en andere openbare ruimten worden
gekarakteriseerd? Wat moet er gebeuren met De Hoge Rug?
Welke toevoegingen of doorbrekingen zijn er mogelijk? Wat
voor woningtypen passen hier? Hoe kunnen de ‘leidingstraten’
worden ingepast? Welke rol is er voor kunst?
Volgens dr.ir. Kees Doevendans, universitair hoofddocent 
stedebouw aan de TU/e, is het een interessante opdracht. “Het
is een grote stedebouwkundige herstructureringsoperatie,
waarbij een industriële stad uit Eindhoven verdwijnt en het
gebied een nieuwe betekenis krijgt. Er ligt geen kant-en-klaar
programma. De opdracht is dus het uitvinden van postindus-
triële stedelijkheid.”
Complicerende factor is dat er een aantal monumenten staan
die in toekomstige plannen worden opgenomen. “De bena-
dering van monumenten en erfgoed is op dit moment in ont-
wikkeling. Lange tijd heerste er een museale benadering: een
monument werd gefixeerd in de tijd, statisch. Nu is het idee om
monumenten, en zeker de jonge, ontwikkelingsgericht te 
benaderen. De transformatie Strijp S is een onderzoek
hiernaar.”
Het is volgens Doevendans daarom niet vreemd dat van de
honderd aangezochten de helft wil meedoen. “De deelnemers
maken met het project ook kans om in de uitwerking van de
plannen te worden betrokken. De ideeën leiden namelijk uitein-

delijk tot een plan waarmee het gebied wordt omgevormd tot de
gewenste stedelijke omgeving. Ook staan de afgestudeerden in
een boekje met essays, waarmee ze zichzelf in de etalage zetten.
De TU/e etaleert zich tevens met haar afgestudeerden. En het is
voor de TU/e ook een manier om contact te houden met de
alumni.”

Eindhovense school?
Trudo wilde graag een visie specifiek van de Eindhovense afge-
studeerden; de zogenoemde Eindhovense school, zoals de
Delftse en Amsterdamse school bekendheid hebben gekregen
in architectuur. De Bouwkundefaculteit in Eindhoven is met
een missie opgezet: een integratie van architectuur en techniek
en technologie, en van vorm en materiaal. Die brede opleiding
heeft geleid tot een specifieke benadering van architectuur, al is
het een heel diverse en gedifferentieerde groep ontwerpers,
vertelt Doevendans. “Het is zeker geen eenduidige en doctri-
naire architectuur. Daarom wordt de term ook niet veel
gebruikt.” Trudo zette achter de term Eindhovense School ook
direct een vraagteken: ze willen er middels deze opdracht ach-
terkomen in welke mate de school bestaat.
Doevendans is erg te spreken over de aanpak van Trudo om
architecten/stedebouwers in een vroeg stadium bij de plannen
te betrekken. “De traditie van ruimtelijk inrichting was: er is een
programma van eisen en architectuur en stedebouw zijn
daarvan het sluitstuk. In deze benadering gaan ze voorop en
zijn ze programmazettend. Hoogdravend gezegd: de verbeel-
ding aan de macht. In elk geval: de verbeelding voorop. Vorm en
functie samen; niet eerst functie en dan de vorm.”
In architectuur en stedebouw zijn veel prijsvragen, maar die
gaan meestal uit van een uitgewerkt programma van eisen. In
dit geval worden de ontwerpen gebruikt om ideeën te gene-
reren. Volgens Paul van Haren, directeur van Trudo, heeft de
corporatie goede redenen om het op deze nieuwe manier aan te
pakken. “Wij vinden het van belang om op een open manier dit
gebied te ontwikkelen. Daarmee bereiken we dat veel mensen
nieuwsgierig raken en betrokken worden bij de ontwikkeling.
Daarnaast hechten wij er belang aan om ons in het kader van de
Dutch Design Week te laten zien als belangrijke speler in Strijp
S. Het Klokgebouw in dit gebied is ten slotte de centrale plek
van DDW-activiteiten.”
Ook wil Trudo haar gedachten over Strijp S toetsen bij andere
partijen. Dit doet het doorlopend, maar zeker stedebouwers en
architecten zullen in de ogen van Van Haren de discussie ver-
rijken. “We verzamelen de bouwstenen voor onze visie op het
gebied.”/.
De tentoonstelling ‘Transformatie Strijp S Eindhoven’ wordt geopend met een
symposium, op zondag 21 oktober. Tijdens dit symposium presenteert Kees
Doevendans zijn analyse van het geëxposeerde werk. Vervolgens zal Jo Coenen
de deelnemende architecten over hun plannen bevragen. Inschrijven voor het
evenement kan via driehoek@trudo.nl. Adres: Klokgebouw (Beukenlaan
10.001) op Strijp S.
De tentoonstelling is te zien van zaterdag 20 oktober tot en met zondag 28
oktober, dagelijks van 11.00 uur tot 18.00 uur en donderdag 25 tot en met
zaterdag 27 oktober tot 21.00 uur.
Hierna gaat de expositie naar Vertigo, het onderkomen van de faculteit
Bouwkunde op de TU/e-campus.

This is for real
vvaann  ddee  eexxppoo  iinn  hheett  hhooooffddggeebboouuww  vvaann  ddee  TTUU//ee..
IInn  ddeezzee  eexxppoossiittiiee  zziijjnn  ttaall  vvaann  vvoooorrbbeeeellddeenn  ttee
zziieenn,,  ddiiee  oonnttssttaaaann  zziijjnn  vvaannuuiitt  nnaauuwwee  iinntteerraaccttiiee
mmeett  bbeeddrriijjffsslleevveenn  eenn  oonnddeerrzzooeekk..    TTeecchhnniieekk,,  ggee--
bbrruuiikkeerr  eenn  oonnttwweerrpp  kkoommeenn  iinn  eeeenn  ooppttiimmaallee  mmiixx
ssaammeenn..  DDaaaarrmmeeee  vvoorrmmtt  ddee  eexxppoossiittiiee  eeeenn  mmeennss--
ggeerriicchhtt  eenn  tteecchhnnoollooggiisscchh  ggeettiinntt  oonnddeerrddeeeell,,  ddaatt
nniieett  ggeemmiisstt  mmaagg  wwoorrddeenn..

nsen met narcolepsie, slaapziekte. Dit ‘sieraad’ detecteert
e op een interactieve en intelligente manier wakker.

aha is een MP3-speler, geïntegreerd in een tafelblad, als
ebox.

Foto: Bart van Overbeeke
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Open dagen: Eindhoven 3 november 2007
10.00 - 14.30 uur

Venlo 17 november 2007
10.30 - 14.30 uur

Kom kijken en verbaas je over 
de mogelijkheden bij onze 
hbo-opleidingen

• Bedrijfsmanagement & Logistiek
• Engineering
• ICT
• Natuurwetenschappen

Kom kijken en verbaas je over 
de mogelijkheden bij onze 
hbo-opleidingen

• Bedrijfsmanagement & Logistiek
• Engineering
• ICT
• Natuurwetenschappen

Hebben wij dé klik?

Open dagen: Eindhoven 3 november 2007
10.00 - 14.30 uur

Venlo 17 november 2007
10.30 - 14.30 uur
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In short
Annual bonus
for university
personnel
Until March 2010 all uni-
versity personnel will
receive 9.65 percent extra
on their salaries. This in-
cludes a higher year-end
bonus, which will as of
2009 be equivalent with a
13th month’s salary. Two
days off will be cut, though.
So much is clear from the
draft collective labor 
agreement on which nego-
tiators of the trade unions
and the universities reach-
ed agreement last week.
The year-end bonus will
be increased step by step:
now it is still three per-
cent. Due to the consi-
derable increase in this
bonus the rise in the
monthly salary looks 
somewhat modest: a 2.25
percent rise as at 1 January
2008, and another 2.1
percent extra in 2009.
Employees who insist on
keeping their two days off
can use the extra money 
to buy them back. In the
negotiators’ agreement
the universities are given
room to experiment with
job contracts. In such con-
tracts, scientists may vol-
untarily make agreements
on a more flexible time-
table for their educational
and research duties, so
that they are not tied to a
fixed five-day working
week any longer.

Océ pays TU/e
Master’s pro-
gram for fifty
Asian students
Over the next five years
Océ and the TU/e will
attract fifty Asian students
to Eindhoven to follow a
Master’s program here
and subsequently to work
for Océ’s R&D department
for at least three years. In
return the students, ten
per year, will be given a
scholarship of 17,000
euros per year for two
years by the printing and
document management
company. This scholarship
is intended to cover tuition
and fees as well as board
and lodging expenses. In
this way the company
wants to attract specialists
in the area of software and
mechanical engineering,
because there is a shortage
of these in the Netherlands.
Together Océ and TU/e will
‘select the best and bright-
est students from Asian
countries’, accor-ding to
the press report. Océ has
not targeted any specific
nationality, but it expects a
lot of applications from
India in particular, as Océ
spokesman Freek Jochems
informs us.

The English Page is
written by Franca Gilsing.
She can be reached at 
engcursor@tue.nl.

Light your bike for five euros
AAss  ooff  55  NNoovveemmbbeerr  aannyyoonnee  rriiddiinngg  aa  bbiikkee  wwiitthhoouutt  aannyy
lliigghhttss  wwiillll  rruunn  aa  ggrreeaatt  rriisskk  ooff  bbeeiinngg  ffiinneedd  ttwweennttyy
eeuurrooss..  FFrroomm  tthhaatt  ddaayy  tthhee  EEiinnddhhoovveenn  ppoolliiccee  wwiillll  bbee
iinnccrreeaassiinngg  iittss  ddaaiillyy  cchheecckkss  ffoorr  pprrooppeerr  lliigghhttiinngg  ooff
bbiikkeess  ‘‘aarroouunndd  ssttuuddeenntt  llooccaattiioonnss’’..  IInn  oorrddeerr  ttoo
pprreevveenntt  bbeeiinngg  ffiinneedd,,  ssttuuddeennttss  ccaann  aatt  tthhee  eenndd  ooff  tthhiiss
mmoonntthh  hhaavvee  nneeww  lliigghhttss  mmoouunntteedd  iinn  tthhee  WW--hhaall,,  ffoorr  aa
bbaarrggaaiinn  pprriiccee  ooff  ffiivvee  eeuurrooss..
FFrroomm  MMoonnddaayy  2299  OOccttoobbeerr  tthhrruu  FFrriiddaayy  22  NNoovveemmbbeerr  aa
tteeaamm  ooff  bbiiccyyccllee  rreeppaaiirrmmeenn  wwiillll  bbee  pprreesseenntt  iinnssiiddee
tthhee  WW--hhaall  ttoo  rreeppaaiirr  tthhee  lliigghhttss  ooff  ssttuuddeennttss’’  bbiikkeess,,  oonn
pprreesseennttaattiioonn  ooff  aa  ssttuuddeenntt  ccaarrdd..  TThheeyy  wwiillll  cchhaarrggee
ffiivvee  eeuurrooss  ffoorr  tthhiiss,,  aanndd  wwiillll  rreeppaaiirr  bbrrookkeenn  lliigghhttss,,  oorr
mmoouunntt  aa  bbaatttteerryy--ooppeerraatteedd  hheeaaddllaammpp  aanndd  rreeaarr  lliigghhtt
oonn  yyoouurr  bbiikkee..  TThhee  tteemmppoorraarryy  bbiiccyyccllee  rreeppaaiirr  sshhoopp
wwiillll  bbee  ooppeenn  ffrroomm  1122..0000  ttoo  1188..0000  hhoouurrss..  AAddmmiissssiioonn

iiss  vviiaa  tthhee  ssoouutthh  ssiiddee  ((tthhee  HHeelliixx  ssiiddee)),,
tthhrroouugghh  tthhee  bbiigg  ggaarraaggee  ddoooorr..TThhee  pprriiccee  iiss
ssoo  llooww  tthhaannkkss  ttoo  aa  ssuubbssiiddyy  --  aa  lliigghhttiinngg  sseett
iinn  aa  pprrooppeerr  bbiiccyyccllee  sshhoopp  wwoouulldd  ccoosstt  tteenn  ttoo
ffiifftteeeenn  eeuurrooss,,  ssaayyss  hheeaadd  ooff  iinndduussttrriiaall  aass--
ssiissttaannccee  aanndd  sseeccuurriittyy  iinngg..  MMiirrjjaamm  JJaahhnnkkee..
TThhee  aaccttiioonn  iiss  aa  jjooiinntt  eeffffoorrtt  bbyy  tthhee  mmuunniiccii--
ppaalliittyy  ooff  EEiinnddhhoovveenn,,  tthhee  ppoolliiccee  aanndd  tthhee
TTUU//ee..  SSiimmiillaarr  aaccttiioonnss  wwiillll  bbee  ssttaaggeedd  aatt  tthhee
RROOCC  aanndd  aatt  FFoonnttyyss..
TThhiiss  ccaammppaaiiggnn  ffoorrmmss  ppaarrtt  ooff  aa  nnaattiioonnaall
oonnee..  IInn  EEiinnddhhoovveenn  tthhee  eemmpphhaassiiss  wwiillll  bbee
ppllaacceedd  oonn  ssttuuddeennttss,,  bbeeccaauussee  tthheeyy  ccoommee
wwiitthhiinn  aann  aaggee  bbrraacckkeett  aalllleeggeedd  ttoo  bbee  iinn--
vvoollvveedd  mmoorree  oofftteenn  iinn  aacccciiddeennttss  iinn  wwhhiicchh
lliigghhttiinngg  iiss  aatt  iissssuuee..

Marathon running with colleagues
Kostas Kevrekidis did not
used to care for running
at all. Nevertheless on
Sunday 14 October he ran
the half-marathon of
Eindhoven. This postdoc
Quality and Reliability
Engineering (QRE) of the
Department of Techno-
logy Management was a
member of one of the
nine TU/e teams
participating in the
match. Kevrekidis: “It
was a good experience.”

The idea of participating
arose some six months ago
during a lunch break. It
was not long before a
number of enthusiasts, in-
cluding Kostas Kevrekidis,

embraced the proposal.
Although this Greek never
cared for running at all, he
was ready for a new
challenge and decided to
join.
The group sought advice
from professor Aarnout
Brombacher, an experienced
runner. Soon his theoretical
recommendations were
converted into practical
assistance; the professor
started training the
members and gradually
prepared them for the 
marathon. “The training
sessions started with fifteen
minutes of running”, says
Kevrekidis. “We got better
and better, so that some of
us sought for a greater

challenge than the original
target: the six-kilometer
City Run. With a team of

four we decided to take part
in the half-marathon, a run
of 21.1 kilometers.”

Kevrekidis and his col-
leagues ran in the so-called
‘LageLanden Bedrijvenloop’,
a separate category within
the half-marathon.Via the
Eindhoven Students Sports
Federation the group of
Kevrekidis were able to 
register as a TU/e team,
which came with the big
benefit that they did not
have to pay any starting fee
members are included in
the overall standings.
Kevrekidis about his run:
“My time of 2.01.54 was
just above my personal
goal of 2 hours. The end of
the track was heavy in par-
ticular. Now that it is over, I
am happy with the result and
with the experience.”/.

Kostas Kevrekidis (on the right) during the half-marathon.

Five past seven, dinner time in W-hal
OOnn  WWeeddnneessddaayy  nniigghhtt  1100  OOccttoobbeerr  tthhee  mmuullttiiccuullttuurraall  ssttuuddeenntt  
aassssoocciiaattiioonn  MMoossaaiicc  hheelldd  aann  IIffttaarr  iinn  tthhee  WW--hhaall..  TThhee  IIffttaarr  iiss  tthhee
mmeeaall  ttaakkeenn  bbyy  MMuusslliimmss  aafftteerr  ssuunnsseett  dduurriinngg  tthhee  mmoonntthh  ooff
RRaammaaddaann..  NNoonn--MMuusslliimmss  wweerree  aallssoo  iinnvviitteedd  ttoo  ddrraaww  uupp  aa  cchhaaiirr
aanndd  eennjjooyy  aann  IIrraaqqii  mmeeaall  oonn  WWeeddnneessddaayy..  AAlltthhoouugghh  tthhee  gguueessttss
wweerree  wweellccoommee  aass  ooff  1188..3300  hhoouurrss,,  tthheeyy  ccoouulldd  nnoott  ssttaarrtt  ttoo  eeaatt
uunnttiill  tthhee  ssuunn  hhaadd  sseett,,  aatt  1199..0055  hhoouurrss..
PPaarrttiicciippaannttss  iinncclluuddeedd  bbootthh  MMuusslliimmss  aanndd  nnoonn--MMuusslliimmss..  TThheeyy
eennccoommppaasssseedd  aa  llaarrggee  vvaarriieettyy  ooff  nnaattiioonnaalliittiieess,,  iinncclluuddiinngg
IInnddoonneessiiaannss,,  KKuurrddss,,  PPaakkiissttaannii,,  MMoorrooccccaannss  aanndd  DDuuttcchh..
AAccccoorrddiinngg  ttoo  RReebbiinn  SSaaiidd,,  aa  BBaacchheelloorr  ssttuuddeenntt  ooff  EElleeccttrriiccaall
EEnnggiinneeeerriinngg  aanndd  sseeccrreettaarryy  ooff  MMoossaaiicc,,  tthhee  nniigghhtt  wwaass  aa  ssuucccceessss..
NNoott  oonnllyy  bbeeccaauussee  tthheerree  wweerree  mmoorree  tthhaann  ffiiffttyy  ppaarrttiicciippaannttss,,  bbuutt
aallssoo  bbeeccaauussee  ooff  tthhee  ttaallkkss  tthhaatt  ttooookk  ppllaaccee  bbeettwweeeenn  MMuusslliimmss  aanndd
nnoonn--MMuusslliimmss  dduurriinngg  tthhee  mmeeaall..  ““TThhiiss  iiss  pprreecciisseellyy  iinn  kkeeeeppiinngg
wwiitthh  MMoossaaiicc’’ss  ggooaall  aass  aa  mmuullttiiccuullttuurraall  oorrggaanniizzaattiioonn””,,  ssaayyss  AAllii
OOuuggaajjoouu,,  aa  MMaasstteerr  ssttuuddeenntt  aatt  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  TTeecchhnnoollooggyy
MMaannaaggeemmeenntt  aanndd  ccaannddiiddaattee  ccoommmmiitttteeee  mmeemmbbeerr  ooff  MMoossaaiicc..
TThhiiss  yyeeaarr  tthhee  ccoommmmuunnaall  mmeeaall  ssttaaggeedd  aannnnuuaallllyy  bbyy  MMoossaaiicc  ttooookk
ppllaaccee  iinn  tthhee  WW--hhaall  ffoorr  tthhee  ffiirrsstt  ttiimmee..  TThhee  llooccaattiioonn  wwaass  cchhoosseenn
oonnccee  iitt  aappppeeaarreedd  tthhaatt  tthhee  aassssoocciiaattiioonn  ccoouulldd  oonnllyy  uussee  tthhee
AAuuddiittoorriiuumm  iiff  tthhee  ccoommmmiitttteeee  uusseedd  ccaatteerreerr  AAllbbrroonn..  

Photo: Bart van Overbeeke

Foreign student ignores KIVI NIRIA
The pressure group for
engineers KIVI NIRIA at
the TU/e attracts few
foreign students. Less
than ten percent of the
number of student
members is of non-Dutch
descent, although they
too can profit from the
knowledge and activities
of this organization.

“Members of the KIVI
NIRIA have a large
network they can use”, says
Marty Hermann-Kievits,
desk manager KIVI NIRIA,
section South. “The

pressure group has 28,000
members nationwide, in-
cluding 1,626 students.
Foreign students can also
use this network when
looking for an internship, a
place to graduate or to
work. Moreover, the asso-
ciation has contacts with
various engineers’ asso-
ciations abroad. Via the
section Young KIVI NIRIA
students the association is
a member of European
Young Engineers (EYE), an
organization that brings
students and persons 
recently graduated from

different countries in
touch with each other.”
In addition, the students
executive, Young KIVI
NIRIA Students of the
section Eindhoven, regu-
larly sets up activities such
as a CV workshop and
‘speed-dating’, where
students can talk to enter-
prises.
Dutch is the main
language used during
these activities. However,
Hermann-Kievits does not
consider it a problem if no
fluent Dutch is spoken.
“Nearly everybody in the

Netherlands with a job at
academic level speaks
English. Besides, I think
that HR managers of big
companies go through CVs
in English as easily as
through those that are in
Dutch.”
The reason why so few
foreign students are
members has not been in-
vestigated. It could be due
to the linguistic barrier,
suspects Hermann-
Kievits; KIVI NIRIA
provides its information in
brochures and its website
mainly in Dutch. The

pressure group does ack-
nowledge that there is a 
national demand for the
provision of English-
language information, says
Nathalia Memeo, em-
ployee for KIVI NIRIA
Nederland. She reports
that work is underway on
an abbreviated English
version of the site that
should be available in the
spring of 2008./.
The KIVI NIRIA is located in room
0.25 of the Hoofdgebouw.
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CTT
Proficiency test in English
The next Proficiency test will take place
on Nov. 2, ’07. You can register via the
Studyweb (0T650). Registration is open
and will close on Oct. 25.
For additional information, contact CTT
office (de Hal 1.39; office hours from 10 -
1 p.m.) or send an e-mail to
d.prasad@tue.nl.

Promoties
Ing. R.T.E. Hermanns verdedigt op

maandag 22 oktober zijn proefschrift en
stellingen tegen de bedenkingen van een
commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur
in zaal 4 van het Auditorium. De titel
van het proefschrift luidt ‘Laminar
Burning Velocities of Methane-
Hydrogen-Air Mixtures’. Hermanns
promoveert aan de faculteit Werktuig-
bouwkunde. 

Mw. M.L. Bondar MSc verdedigt op dins-
dag 23 oktober haar proefschrift en stel-
lingen tegen de bedenkingen van een
commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur
in het Van Abbemuseum. De titel van
het proefschrift luidt ‘Acoustically
Perturbed Bunsen Flames: Modelling,
Analytical Investigations and Numerical
Simulations’. Bondar promoveert aan de
faculteit Wiskunde & Informatica. 

Ir. C.F.J. Lange verdedigt op woensdag
24 oktober 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 ‘Assessing and
Improving the Quality of Modeling. A
Series of Empirical Studies about the
UML’. Lange promoveert aan de faculteit
Wiskunde & Informatica. 

Ir. S. Stuijk verdedigt op donderdag 25
oktober 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 ‘Predictable Mapping of
Streaming Applications on Multi-
processors’. Stuijk promoveert aan de
faculteit Elektrotechniek. De promotoren
zijn prof.dr. H. Corporaal en prof.dr.ir. J.
van Meerbergen.

A. Sidorenko MSc verdedigt op maandag
29 oktober 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 ‘Design and Analysis of
Provably Secure Pseudorandom
Generators’. Sidorenko promoveert aan
de faculteit Wiskunde & Informatica. 

Dipl.-Ing. P. Barna verdedigt op dinsdag
30 oktober 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 ‘Specification of
Application Logic in Web Information
Systems’. Barna promoveert aan de
faculteit Wiskunde & Informatica. 

Ir. A.M. van de Water verdedigt op
woensdag 31 oktober 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 ‘LEGO Linear
embedding via Green’s operators’. Van
de Water promoveert aan de faculteit
Elektrotechniek. 

Drs.ing. J. van Herrikhuijzen verdedigt
op woensdag 31 oktober zijn proefschrift
en stellingen tegen de bedenkingen van
een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00
uur in zaal 4 van het Auditorium. De
titel van het proefschrift luidt ‘Self-
Assembled Hybrid Oligo(?-Phenylene
Vinylene) Gold Nanoparticles Synthesis,
Characterisation and Manipulation’.
Herrikhuijzen promoveert aan de facul-
teit Scheikundige Technologie. 

K.G. van Turnhout MTD PDEng verde-
digt op donderdag 1 november zijn proef-
schrift en stellingen tegen de bedenkin-
gen van een commissie. Dit gebeurt
vanaf 16.00 uur in zaal 4 van het
Auditorium. De titel van het proefschrift
luidt ‘Socially Aware Conversational
Agents’.Van Turnhout promoveert aan de
faculteit Industrial Design. 

Intreerede
Prof.dr. C.J. Overbeeke houdt op vrijdag
26 oktober zijn intreerede. Dit gebeurt
vanaf 16.00 uur in de Blauwe Zaal van
het Auditorium. De titel van de intreere-
de luidt ‘the aesthetics of the impossible’.
Overbeeke is werkzaam bij de faculteit
Industrial Design.

Afscheid
Afscheid Wim Groenland
Na ruim veertig jaar werkzaam geweest
te zijn bij de capaciteitsgroep Chemische
Reactortechnologie neemt Wim
Groenland afscheid van de TU/e om
voorafgaand aan zijn pensionering
medio 2008 gebruik te maken van de
FPU-regeling. De faculteit ST biedt hem
een receptie aan op woensdag 14 novem-
ber vanaf 16.00 uur in de pantry van het
gebouw Helix. 

Cheops
Driedaags congres Tectonics
Aan de TU/e wordt van 10 t/m 12 decem-
ber het congres ‘Tectonics Making
Meaning’ gehouden. Op dit driedaags
congres staat het maken van een gebouw
centraal. Een greep uit de sprekers: Petra
Blaisse, Mels Crouwel, Kenneth
Frampton, Jesse Reiser, John Thackara
en Ken Yeang. Tectonics is een interna-
tionaal evenement en wordt georgani-
seerd in het kader van het veertigjarig
bestaan van de faculteit Bouwkunde van
de TU/e. 
Het congresthema is tektoniek.
Tektoniek beschrijft het samenspel van
materiaal, structuur (of constructie),
vormgeving en gebruik. Binnen de
bouwkunde is tektoniek een van de
meest belangrijke parameters voor het
vage begrip kwaliteit. In het kader van
Tectonics Making Meaning staat het
begrip centraal voor alle disciplines bin-
nen de bouwkunde, waarbij de nadruk
ligt op samenwerking tussen de verschil-
lende disciplines.
De inschrijving is geopend. Er zijn maar
een beperkt aantal plaatsen dus ben er
snel bij! Kijk voor meer informatie over
het programma, de sprekers, de
bedrijfsworkshops, het thema en ook
voor inschrijving:
www.tectonics2007.com.

Eindhovense
Studentenkerk
Tint. Ontmoetingsplek voor
inspiratie en geloof
Geloven Nu: waarom, wat en hoe?
Geloven is uiteindelijk niet voor wie
week van hart is en houvast en zekerheid
zoekt. Geloven is voor wie vol vertrou-
wen zijn weg wil gaan. Geloven is voor

wie de vraag durft te stellen: Waartoe zijn
wij hier op aarde? Wat is mijn roeping?
Daarop is er geen leerstellig antwoord te
geven. Het leven van elk mens afzonder-
lijk is het antwoord. De eeuwen oude
Bijbelse boodschap van liefde en gerech-
tigheid kan daarbij als inspiratie en lei-
draad dienen. Tijdens vier avonden zul-
len we een aantal centrale thema’s uit de
christelijke traditie belichten, maar voor-
al ook de vraag stellen: wat kun jij ermee
en hoe geef jij er eventueel vorm aan? 
Maandag, 29 oktober, 5, 19 en 26
november, 20.00 uur in Café Tint (De
Bunker). Begeleiding: Martin van
Moorsel, Elisabeth Fricker
Opgave: e.fricker@tue.nl. 

Een feel good movie: As it is in
heaven van Kay Pollak
De film vertelt het verhaal van Daniel
Daréus, een succesvolle internationaal
bekende dirigent. Hij draait aan de top
mee, maar is ook eenzaam en de uitput-
ting nabij door het jachtige leven dat hij
leidt. Na een lichamelijke en emotionele
inzinking besluit Daniel zijn carrière
abrupt te onderbreken. Hij keert alleen
terug naar Norrland, het dorpje in het
hoge noorden van Zweden waar hij zijn
jeugd heeft doorgebracht. Zijn komst
maakt natuurlijk heel wat los want
Daniël is wereldberoemd. Het duurt niet
lang voordat Daniël gevraagd wordt om
wat adviezen te geven aan het kleine
lokale kerkkoor. Aanvankelijk ziet Daniël
dat niet echt zitten, maar hij kan niet
weigeren. Maar als hij met het koor
begint te werken, herontdekt hij tot zijn
grote verbazing zijn verloren gegane lief-
de voor de muziek, zijn visioen wat
muziek is. Het verandert zijn leven,
maar ook de levens van de inwoners van
Norrland zullen nooit meer hetzelfde
zijn.
Wie wil kan van te voren mee-eten. Wel
graag tijdig opgeven. Donderdag, 25
oktober, 18.30 uur eten, 20.00 uur film,
Café Tint (De Bunker)
Opgave: Tine-Loes Hemmes,
(t.hemmes@student.tue.nl)

Assistant professor (UD) in Human-
Technology Interaction (V39.419-2),
Human-Technology Interaction (HTI),
department of Technology Management
(1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris
maximaal schaal 11 CAO Nederlandse
universiteiten bijlage 1 (3.060 t/m 4.190

euro).
Secretaresse (V37.615), ESoE, Eindhoven
School of Education (0.5 fte). Vast dienst-
verband, salaris maximaal schaal 6 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(1.676 t/m 2.331 euro).

PhD Student Persuading households to
save energy through smart agents
(V39.433), Human-Technology
Interaction, department of Technology
Management (1.0 fte). Tijdelijk dienstver-
band, salaris maximaal schaal 27 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1 pro-
movendus (1.956 t/m 2.502 euro).

Secretaresse (V51.054), onderwijsbureau,
faculteit Industrial Design (0.6 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 5 CAO Nederlandse universiteiten
bijlage 1 (1.564 t/m 2.226 euro).

PhD. Microwave Enhanced Synthesis of
Fine Chemicals in Microreactors
(V37.617), SCR, department of Chemical
Engineering and Chemistry (1.0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 27 CAO Nederlandse universitei-
ten bijlage 1 promovendus (1.956 t/m
2.502 euro).

PhD. Microreactor Design for Microwave
Enhanced Fine Chemicals Synthesi
(V37.618), Chemical Reactor
Engineering, department of Chemical
Engineering and Chemistry (1.0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 27 CAO Nederlandse universitei-
ten bijlage 1 promovendus (1.956 t/m
2.502 euro).

PhD Student Persuading households to
save energy through smart agents
(V39.433), Human-Technology
Interaction, department of Technology
Management (1.0 fte). Tijdelijk dienstver-
band, salaris maximaal schaal 27 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1 pro-
movendus (1.956 t/m 2.502 euro).

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

Algemeen

Mensen
Studentenleven

Diversen
Vacatures

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

vvoooorr  ppllaaaattssiinngg  bbiinnnneenn  zziijjnn..  ZZee
kkuunnnneenn  wwoorrddeenn  ggeemmaaiilldd  nnaaaarr  

uunniivveerrssiitteeiittssbbeerriicchhtteenn@@ttuuee..nnll..  

ScienceFlash 
Flitsend televisiejournaal

over wetenschap  
Bekijk het! ScienceFlash, een nieuw flitsend (televisie) weekjournaal over weten-
schap. De redactie van ScienceFlash struint voortdurend wetenschapsgebieden 

af op zoek naar het meest opmerkelijke nieuws. Je kunt ook zelf het nieuws 
bepalen met je eigen practicumverslag. Meer info op: www.scienceflash.nl

ScienceFlash: vanaf week 42 elke dag om 22.00 uur te zien op Nederland-e 
(digitale televisie via de kabel) of via: www.nederland-e.nl

(Advertenties)
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/Pecha Kucha
in Gaslab
TTwwaaaallff  sspprreekkeerrss;;  ttwwiinnttiigg  sslliiddeess  xx
ttwwiinnttiigg  sseeccoonnddeenn;;  ddrriinnkkss,,  ddaannccee  eenn
ddee  nniieeuuwwssttee  iiddeeeeëënn::  ddaatt  iiss  PPeecchhaa
KKuucchhaa..  DDee  kkaannss  oomm  ddee  wweerreelldd  oovveerr
jjoouuww  oonnttwweerrpp,,  uuiittvviinnddiinngg,,  ffoottoo’’ss,,
mmuuzziieekk,,  kkuunnsstt  ooff  aannddeerree  ccrreeaattiieevvee
ppaassssiiee  ttee  vveerrtteelllleenn..  HHeett  JJaappaannssee
PPeecchhaa  KKuucchhaa,,  wwaatt  lleetttteerrlliijjkk  
‘‘ggeebbrraabbbbeell’’  bbeetteekkeenntt,,  mmooeett  iinn
nnaavvoollggiinngg  vvaann  TTookkyyoo,,  LLoonnddeenn,,
SSyyddnneeyy  eenn  RRootttteerrddaamm  nnuu  ooookk  ccrreeaa--
ttiieeff  EEiinnddhhoovveenn  vveerroovveerreenn..  OOpp
wwooeennssddaagg  2244  ookkttoobbeerr  vviinnddtt  iinn  hheett
GGaassllaabb  ddee  eeeerrssttee  PPeecchhaa  KKuucchhaa
NNiigghhtt  ppllaaaattss..  PPeecchhaa  KKuucchhaa  iiss  oonn--
ddeerrddeeeell  vvaann  hheett  DDeessiiggnnLLaabb  eenn  ddee
DDuuttcchh  DDeessiiggnn  WWeeeekk..  ZZiiee  vvoooorr  aallllee
oonnddeerrddeelleenn  wwwwww..ddeessiiggnnllaabb..nnuu..

/Romantische
bestseller
PPrroodduuccttiieehhuuiiss  BBrraabbaanntt  vviieerrtt  zziijjnn
ttiieennjjaarriigg  jjuubbiilleeuumm  mmeett  ddee  ffeeeess--
tteelliijjkkee  vvoooorrsstteelllliinngg  ‘‘KKäättcchheenn  uuiitt
HHeeiillbbrroonnnn’’,,  eeeenn  rroommaannttiisscchhee  bbeesstt--
sseelllleerr  uuiitt  ddee  DDuuiittssee  ttoonneeeelllliitteerraattuuuurr
vvaann  HHeeiinnrriicchh  vvoonn  KKlleeiisstt..  IInn  ddee
nniieeuuwwjjaaaarrssnnaacchhtt  zziijjnn  KKäättcchheenn  eenn
ggrraaaaff  WWeetttteerr  vvaann  SSttrraaaall  iinn  eeeenn
ddrroooomm  aaaann  eellkkaaaarr  vveerrsscchheenneenn..  HHuunn
hhuuwweelliijjkk  lliijjkktt  bbeezzeeggeelldd,,  wwaarree  hheett
nniieett  ddaatt  KKäättcchheenn  ddee  ddoocchhtteerr  iiss  vvaann
eeeenn  eeeennvvoouuddiiggee  ddoorrppssssmmiidd  eenn
WWeetttteerr  eeeenn  tteellgg  uuiitt  eeeenn  eeeeuuwweennoouudd
aaddeelllliijjkk  ggeessllaacchhtt..  AAllss  ddaann  ooookk  nnoogg
ddee  ooooggvveerrbblliinnddeennddee  kkoonniinnggssddoocchhtteerr
KKuunneegguunnddee  hhaaaarr  zziinnnneenn  zzeett  oopp
WWeetttteerr,,  lliijjkkeenn  ddee  kkaannsseenn  vvaann
KKäättcchheenn  vveerrkkeekkeenn..  GGaaaannddeewweegg
rraakkeenn  aallllee  ppeerrssoonnaaggeess  bbeessmmeett  mmeett
ddee  vvooggeellppeesstt  ddiiee  lliieeffddee  hheeeett..  
PPllaazzaa  FFuuttuurraa,,  1199  eenn  2200  ookkttoobbeerr..

/JW Roy in 
het Brabants
DDee  mmuuzziieekk  vvaann  JJWW  RRooyy  ddooeett  hheett
mmeeeessttee  ddeennkkeenn  aaaann  ddiiee  uuiitt  ddee  zzuuii--
ddeelliijjkkee  ssttaatteenn  vvaann  AAmmeerriikkaa,,  ddee
sswwaammppbblluueess  mmeett  TToonnyy  JJooee  WWhhiittee
aallss  bbeekkeennddssttee  eexxppoonneenntt  mmeett  zziijjnn
ddiieeppee  sstteemm  eenn  rreellaaxxttee  mmuuzziieekk..  MMaaaarr
zzaannggeerr//ggiittaarriisstt  JJWW  RRooyy  kkoommtt  uuiitt
BBrraabbaanntt  eenn  iiss  eeeenn  pprroottééggéé  vvaann  ddee
EEiinnddhhoovveennssee  mmuuzziieekkvveetteerraaaann  AAdd
vvaann  MMeeuurrss..  OOpp  zziijjnn  nniieeuuwwee  aallbbuumm
kkrruuiipptt  hhiijj  zzoo  oonnggeevveeeerr  bbiijj  ddee  lluuiiss--
tteerraaaarr  oopp  sscchhoooott..  AAnnddeerrss  ddaann  oopp  ddee
vvoorriiggee  vviieerr  ppllaatteenn  zziinnggtt  RRooyy  nniieett  iinn
hheett  EEnnggeellss,,  mmaaaarr  iinn  hheett  BBrraabbaannttss..
MMeett  zziijjnn  OOnnee  NNiigghhtt  BBaanndd  ssttaaaatt  RRooyy
oopp  ddoonnddeerrddaagg  1188  ookkttoobbeerr  iinn  hheett
FFrriittss  PPhhiilliippss  MMuuzziieekkcceennttrruumm..

/Doe mee met
Wikipedia
EEeenn  ooppeenn  ssoouurrccee--ssyysstteeeemm  zzooaallss
wwoorrddtt  ggeebbrruuiikktt  vvoooorr  hheett  ccoommppuutteerr--
ssyysstteeeemm  LLiinnuuxx  wweerrkktt  pprriimmaa,,  mmaaaarr  iinn
hhooeevveerrrree  ggeellddtt  ddaatt  ooookk  vvoooorr  ddee
oonnlliinnee  eennccyyccllooppeeddiiee  WWiikkiippeeddiiaa??
IInnmmiiddddeellss  ssttaaaann  eerr  ddrriieehhoonnddeerrdd--
dduuiizzeenndd  NNeeddeerrllaannddssttaalliiggee  tteekksstteenn
oopp  eenn  hheett  iiss  eeeenn  hhaannddiiggee  eenn  ppooppuu--
llaaiirree  iinnffoorrmmaattiieebbrroonn..  MMaaaarr  hhooee  bbee--
ttrroouuwwbbaaaarr  iiss  hheett  aallss  aalllleerrlleeii  mmeenn--
sseenn  tteekksstteenn  ggaaaann  wwiijjzziiggeenn  oomm  zzeellff
bbeetteerr  uuiitt  ddee  vveerrff  ttee  kkoommeenn??  DDiitt  oonn--
ddeerrwweerrpp  zzaall  zzeekkeerr  aaaann  bboodd  kkoommeenn
iinn  ddee  lleezziinngg  vvaann  eemmeerriittuuss  hhoooogg--
lleerraaaarr  ppssyycchhoollooggiiee  DDoollpphh  KKoohhnn--
ssttaammmm  ((UUnniivveerrssiitteeiitt  LLeeiiddeenn))  eenn  pprroo--
mmoovveenndduuss  SSaannddeerr  SSppeekk  ((UUnniivveerrssiitteeiitt
MMaaaassttrriicchhtt)),,  ddiiee  ooookk  uuiittlleeggggeenn  hhooee
jjee  aallss  ssttuuddeenntt  kkuunntt  mmeeeesscchhrriijjvveenn
aaaann  ddeezzee  iinntteerrnneett  eennccyyccllooppeeddiiee..
WWooeennssddaagg  2244  ookkttoobbeerr,,  BBllaauuwwee  ZZaaaall
AAuuddiittoorriiuumm,,  1111..4455  uuuurr..

Ruim baan voor muzikaal TU/e-talent
“De TU/e is meer dan alleen 
onderzoek en onderwijs en dat
‘meer’ willen we graag laten
zien. Dus hebben we een
mooie, eenmalige mix gemaakt
van muzikale TU/e-talenten”,
vertelt drs. Joost van den
Brekel, secretaris van de
Faculty Club, over het lustrum-
concert op zondag 28 oktober.

Aanleiding voor het lustrum-
concert is het tienjarig bestaan
van de Faculty Club. TU/e’ers,
emeriti en alumni bij elkaar
brengen, samen met gasten uit
de wetenschap, industrie en
maatschappij; zo’n platform wil
de Faculty Club zijn.
De aftrap van de matineevoor-
stelling wordt verricht door Jan
Verschuren, researchfellow bij
de faculteit Wiskunde &
Informatica, op het TU/e-orgel.
Dit wordt gevolgd door een op-
treden van het koor CantaTU.

Het 28-leden tellende koor is
ontstaan bij de personeelsver-
eniging van de TU/e en wordt
gedirigeerd door Ruud Huijbregts. 
Het tweede deel van de matinee-
voorstelling is in handen van
orkest Ensuite van studenten-
muziekgezelschap Quadrivium,
dat voor de gelegenheid in een
unieke samenstelling speelt. Het
orkest begeleidt aansluitend ook
het optreden van Ralph
Rousseau Meulenbroeks (gepro-
moveerd aan de TU/e-faculteit
Technische Natuurkunde) die
met zijn viola da gamba bekende
melodieën als ‘Cent mille
chansons’ en ‘La vie en rose’ de
revue laat passeren. Als afslui-
ting speelt het orkest een ouver-
ture van componist en TU/e-
alumnus dr.ir. Gijs Meeusen./.

Verliefdheid en de liefde voor wiskunde
“Er zijn opvallend veel overeen-
komsten tussen verliefdheid
en de liefde voor de wiskunde.
Beide zijn absoluut, totaal en
ongeneeslijk. En beide maken
blind.” Zo begint dr.ir. Kees
van Overveld, multifunctioneel
natuurkundige met veel ver-
schillende functies aan de
TU/e, zijn inleiding op de voor-
stelling ‘Met een schoolbord en
een krijtje’. Deze productie van
theatergroep Adhoc staat op
donderdag 18 en vrijdag 19
oktober in het Gaslab.

Theatermakers Joke Tjalsma en
Jan van den Berg zijn gefasci-
neerd door de exacte weten-
schappen en ze willen die fasci-
natie overbrengen op het
publiek. Ze maken ontdekkings-
reizen naar een wondere wereld,
voorbij de grenzen die we met
ons blote oog kunnen zien. Van
Overveld omschrijft Van den
Bergs fascinatie als een gevoel
dat wetenschappers een soort in-
gewijden zijn die de geheimen
van het leven doorgronden. Van

Overveld: “En, net als de geeste-
lijken vroeger, hebben ze een
soort geheimtaal.”
Hoofdpersonen in ‘Met een
schoolbord...’ zijn de wiskundi-
gen Jan en Joke. Ze blijven op
hun werk hangen om een wis-
kundig vraagstuk op te lossen,
met enkel een schoolbord en een
krijtje. De vraag is of Jan blind
blijft voor Joke’s avances, die de

wiskunde ook gebruikt om met
Jan naar een feestje te gaan.
Van Overveld is ook actief als 
toneelacteur, -regisseur en -ad-
viseur. Eerder was hij betrokken
bij Het Zuidelijk Toneel bij de
voorstelling ‘De tirannie van de
tijd’. Actrice Tjalsma was zo 
enthousiast over de monoloog
die hij had geschreven, dat ze
Van Overveld ook als adviseur

vroeg voor deze voorstelling.
Van den Berg wilde eerst aan-
sluiten bij de meest recente ont-
wikkelingen, wat Van Overveld
afraadde: “Het kostte me grote
moeite om zijn vorige stuk,
‘Majorana’, inhoudelijk te
volgen. Het irriteerde me dat je
vaak allerlei beweringen moest
aannemen, in de trant van:
‘Geloof het nu maar, wat ik zeg,
klopt’. In ben blij dat de pure
wiskunde grotendeels is terug-
gebracht tot de stelling van
Pythagoras. Niet alleen een heel
belangrijke stelling, ook heel
schoon. Het is mooi en puur 
tegelijk. Pythagoras offerde niet
voor niets driehonderd ossen
aan de goden toen hij die
stelling had gevonden. Dat soort
dingen zit ook in de voorstelling.
Maar ook de formule voor de
liefde en wiskundige
bloemkolen.”/.
‘Met een schoolbord en een krijtje’
begint op 18 en 19 oktober om 20.30 uur
in het Gaslab. De voorstelling is gratis
toegankelijk.

Pan’s Labyrinth
DDee  wweerrkkeelliijjkkhheeiidd  kkaann  ggrruuwweelliijjkkeerr
kkaann  zziijjnn  ddaann  jjee  eerrggssttee  nnaacchhtt--
mmeerrrriieess..  DDaatt  wwaass  hheett  uuiittggaannggssppuunntt
vvaann  ddee  MMeexxiiccaaaannssee  ffiillmmrreeggiisssseeuurr
GGuuiilllleerrmmoo  ddeell  TToorroo  vvoooorr  PPaann’’ss
LLaabbyyrriinntthh..  HHeett  iiddeeee  zzaatt  aall  iinn  zziijjnn
hhooooffdd  vvoooorr  hhiijj  zziijjnn  eeeerrssttee  ssppeeeellffiillmm
CCrroonnooss  ((11999933))  mmaaaakkttee,,  ddee  rreeaalliissaattiiee
lliieett  ttoott  22000066  oopp  zziicchh  wwaacchhtteenn..  HHeett
rreessuullttaaaatt  ssttaaaatt  aallss  eeeenn  hhuuiiss  ,,  mmeett
ddrriiee  OOssccaarrss,,  ddiiee  vvoooorr  bbeessttee  aarrtt  
ddiirreeccttiioonn,,  ccaammeerraa  eenn  mmaakkee--uupp..
SSppaannjjee,,  11994444..  DDee  SSppaaaannssee
BBuurrggeerroooorrlloogg  iiss  vvoooorrbbiijj  eenn  ddee  ffaass--
cciissttiisscchhee  ddiiccttaattoorr  FFrraannccoo  hheeeefftt  ddee
rreeppuubblliikkeeiinneenn  vveerrssllaaggeenn..  DDee
llaaaattssttee  ppaarrttiizzaanneenn  iinn  ddee  nnoooorrddee--
lliijjkkee  rreeggiioo  NNaavvaarrrraa  wwoorrddeenn  oopp--
ggeejjaaaaggdd  ddoooorr  ddee  ssaaddiissttiisscchhee  kkaappii--
tteeiinn  VViiddaall..  HHiijj  iiss  ggeettrroouuwwdd  mmeett  ddee
zzwwaannggeerree  wweedduuwwee  CCaarrmmeenn,,  ddiiee  aall
eeeenn  kkiinndd  hheeeefftt  uuiitt  hhaaaarr  eeeerrssttee  
hhuuwweelliijjkk::  OOfféélliiaa..  GGeeccoonnffrroonntteeeerrdd
mmeett  hhaaaarr  ssttiieeffvvaaddeerr,,  ddee  sstteeeeddss  
vveerrsslleecchhtteerreennddee  ttooeessttaanndd  vvaann
mmooeeddeerr  eenn  ddee  wwrreeeeddhheeddeenn  vvaann  ddee
oooorrlloogg,,  dduuiikktt  OOfféélliiaa  oonnddeerr  iinn  hhaaaarr
ffaannttaassiieewweerreelldd::  hheett  llaabbyyrriinntt  vvaann  ddee
ffaauunn  PPaann..  OOfféélliiaa  mmooeett  ddrriiee  ggee--

vvaaaarrlliijjkkee  ooppddrraacchhtteenn  ggooeedd  uuiitt--
vvooeerreenn,,  aannddeerrss  zziieett  zzee  hhaaaarr  eecchhttee
vvaaddeerr,,  eeeenn  kkoonniinngg  iinn  eeeenn  aannddeerree
wweerreelldd,,  nnooooiitt  mmeeeerr  tteerruugg..  HHiieerrnnaa
vvoollggtt  ggeeeenn  AAlliiccee--iinn--WWoonnddeerrllaanndd

vvoooorr  kkiinnddeerreenn,,  mmaaaarr  eeeenn  pprraacchhttiigg
sspprrooookkjjee  vvoooorr  vvoollwwaasssseenn..  MMeett
sscchheerrpp  oooogg  vvoooorr  ddeettaaiill  eenn  vvoorrmm--
ggeevviinngg  vveerrffiillmmtt  DDeell  TToorroo  ddee  
oonnsscchhuullddiiggee  ddrroooomm  eenn  eeeenn  

mmoonnsstteerrlliijjkkee  nnaacchhttmmeerrrriiee..

OOpp  2255,,  2299  eenn  3300  ookkttoobbeerr,,  2200..0000  uuuurr,,
DDee  ZZwwaarrttee  DDooooss..

Ralph Rousseau Meulenbroeks speelt Franse chansons op zijn viola de gamba.

Het muzikale lustrummatinee van de Faculty Club is op 28 oktober van 15.00 tot
17.00 uur en is gratis toegankelijk voor leden van de Faculty Club. Leden van de
TU/e-personeelsvereniging, studenten, alumni van de universiteit en leden van
Quadrivium betalen vijf euro voor een kaartje, voor overige belangstellenden
bedraagt de entree tien euro. Voor meer informatie over de kaartverkoop en aan-
melding: www.facultyclub.tue.nl.
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En hoe is het in Seoul?

“Geen internationale
stage meer?”, was het
eerste wat ik dacht toen ik
BaMa inrolde. Wie haalt
er nu de stage uit een op-
leiding als Bedrijfskunde?
Dan maar zelf een stage

regelen! En voor een
student met meer studie-
jaren dan Guus Meeuwis
kan dat half jaartje vertra-
ging er ook nog wel bij.
Een paar maanden later
vertrek ik dus heel stoer
alleen naar de op één na
grootste metropool ter
wereld. Seoul is in alle op-
zichten groot en druk: je
struikelt over flashy neon-
verlichting, duizenden
wolkenkrabbers en kleine
mensen. Dit laatste kreeg
ik trouwens daadwerke-
lijk voor elkaar in een
druk metrostation…
Afgezien van Guus
Hiddink zijn er weinig
overeenkomsten tussen
Nederland en Korea.
Tijdens het shoppen blijkt
mijn ‘maatje s’ gelijk te
staan aan een Koreaanse

‘large’. Mountainbiken 
in de bergen is niet echt
vergelijkbaar met de
Ardennen en als je niet
van karaoke houdt, komt
het stappen neer op
zitten, eten en heel veel
drinken. 
Over drinken gesproken,
mijn stage is echt gewel-
dig: lang leve de zaken-
diners! ‘Eins, zwei, drei,
saufen’ staat hier gelijk
aan ‘hana, dul, set,
kombè’ en mij hoor je
niet klagen. ;-)
Maar er moet natuurlijk
ook gewerkt worden. De
praktijk van dichtbij
meemaken, is zo ontzet-
tend vet. Telephone-
conferences, meetings bij
andere bedrijven en
outdoor Korean lunches.
In plaats van inschrijvin-

gen voor tentamens
vergeten of wederom een
bepaald berucht tweede-
jaarsvak herkansen, ben
ik momenteel lid van een
projectteam bestaande uit
nog één Nederlander
(tevens mijn stagebege-
leider) en zes Koreanen.
Ik werk bij een farma-
ceutisch bedrijf dat
vaccins tegen onder
andere hepatitis B en
DTP produceert en als
grootste afnemer Unicef
heeft. Laatst werd ik voor-
gesteld als ‘Stephanie
Wijbrandts, our consul-
tant from the
Netherlands’. Yeah baby!
Het is dat het studen-
tenleven wat betere werk-
tijden heeft, anders zou je
me niet meer in de colle-
gebanken terugvinden.

Momenteel nog slechts
drie maanden te gaan: too
little time and too much
to do! Een sneak peak in
mijn planning: wa-
terskiën op de Han River,
een bezoekje aan de grens
tussen Noord- en Zuid-

Korea en een weekend
naar Jeju Island.
Anneyong haseyo!

Stephanie Wijbrandts,
studente Technische
Bedrijfskunde

Studenten van de TU/e gaan
steeds vaker voor hun

studie naar het buitenland.
Voor stage of voor het

verrichten van onderzoek,
omdat het verplicht is of

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

een TU/e-student in het
buitenland meekijken.

Kinjin houdt tot bittere 
einde vast aan W-hal
De Japanse studenten-
cultuurvereniging Kinjin
weigert om te verhuizen
naar De Bunker. Alhoewel
de Kinjinruimte in De
Bunker ingericht en
gebruiksklaar is, blijft
de studentenvereniging
zitten in haar oude
onderkomen in de W-hal.
De club vindt dat de
ruimte die Kinjin in De
Bunker krijgt veel te
klein is -4,5 maal zo klein
als de ruimte in de W-hal-
en dat de loopafstand
naar De Bunker funest
is voor de inloop bij de
vereniging.

Op 1 november gaan de
deuren van de voormalige
onderkomens van de stu-
dentenverenigingen in de
W-hal op slot, heeft Dienst
Huisvesting (DH) aange-
kondigd. Tot die tijd blijft

de Japanse-cultuurvereni-
ging zeker in de W-hal,
vertelt een strijdvaardige
Kinjin-voorzitter Sander
van den Boogaart. Verder
wil hij zo snel mogelijk een
gesprek regelen met DH
om te bezien of ze niet
langer kunnen blijven - de
hal wordt immers nog niet
gesloopt. DH-projectleider
ing. Marten Dijkshoorn
laat in reactie hierop weten
dat alle gebruikers voor 1
januari volgens planning
uit de hal moeten zijn en
dat het besluit de deur van
Kinjin te sluiten vaststaat.
Alleen de verhuizing van
de Gemeenschappelijke
Technische Dienst is ver-
traagd - die staat pas rond 1
februari op de agenda van
DH.
Van den Boogaart is niet te
spreken over de ruimte die
Kinjin in De Bunker toe-

gewezen heeft gekregen.
De 38,5 vierkante meter,
waarin ook het bestuur
moet huizen, is volgens
hem veel te weinig. De club
trekt dagelijks vanaf het
middaguur zo’n 25 leden,
en die passen niet in die
ruimte. Weliswaar kan
Kinjin extra ruimtes reser-
veren voor activiteiten,
maar dat past volgens Van
den Boogaart niet bij de
club, waar het principe
vooral ‘vrije inloop’ is. De
voorzitter verwacht dat het
karakter van zijn vereni-
ging dan ook zal verande-
ren, mede door de loop-
afstand vanaf de TU/e. Om
ledenverlies te voorkomen,
wil Kinjin blijven vechten
voor betere faciliteiten en
wil de club zoveel mogelijk
de publiciteit zoeken./.

DDee  ddaammee  rreecchhttss  oopp  ddee  ffoottoo  iiss  WWiisskkuunnddee--
ssttuuddeennttee  MMaarrllyy  vvaann  GGeeeell,,  vvóóóórr  ddee  mmaakkee--
oovveerr  ddiiee  ttvv--zzeennddeerr  RRTTLL  aaffggeellooppeenn  ddiinnssddaagg
oopp  hhaaaarr  lloosslliieett  vvoooorr  hheett  pprrooggrraammmmaa  LLooookkiinngg
GGoooodd..  MMaarrllyy  eenn  hhaaaarr  zzuuss,,  ddiiee  iinn  TTwweennttee
ssttuuddeeeerrtt  --aaaann  ddee  aannddeerree  kkaanntt  vvaann  ddee  vvooeett--
bbaallttaaffeell--  zziieenn  eerr  iinnmmiiddddeellss  hheeeell  aannddeerrss  uuiitt..
VVrroouuwweelliijjkkeerr,,  vveerrtteelltt  MMaarrllyy,,  ddiiee  ddoooorr  ddee
RRTTLL--ppllooeegg  oopp  hhooggee  hhaakkkkeenn  wweerrdd  ggeezzeett,,  eeeenn
jjuurrkk  aaaannkkrreeeegg  ddiiee  hhaaaarr  ssmmaallllee  ttaaiillllee  bbeennaa--
ddrruukktt  eenn  eeeenn  aannddeerr  kkaappsseell  eenn  eeeenn  nniieeuuwwee
bbrriill  kkrreeeegg..  ““WWee  hheebbbbeenn  oonnss  ssaammeenn  ooppggeeggee--
vveenn..  WWee  zziitttteenn  oopp  eeeenn  TTUU  eenn  ddaaaarr  zziieenn
jjoonnggeennss  jjee  bbiijjnnaa  nniieett  mmeeeerr  aallss  mmeeiissjjee,,  mmeeeerr
aallss  ‘‘eeeenn  vvaann  ddee  jjoonnggeennss’’..  WWee  wwiillddeenn  eeeenn
ssttaatteemmeenntt  mmaakkeenn,,  zzoo  vvaann::  ‘‘hhaalllloo,,  wwiijj  zziijjnn  eerr

ooookk’’””,,  vveerrtteelltt  ddee  ggeettrraannssffoorrmmeeeerrddee  MMaarrllyy..
““MMiijjnn  zzuuss  zzeeggtt::  zzee  ggaaaann  jjee  ssttrraakkss  aalllleeeenn  nnoogg
aaaann  jjee  sstteemm  hheerrkkeennnneenn..””
MMaaaannddaagg  wwaass  eeeenn  RRTTLL--ppllooeegg  oopp  ddee  TTUU//ee  oomm
bbeeeellddeenn  vvaann  MMaarrllyy  eenn  hhaaaarr  zzuuss  ttee  mmaakkeenn,,
ddiinnssddaagg  ddookkeenn  zzee  DDeenn  BBoosscchh  iinn  vvoooorr  ddee
eecchhttee  ‘‘mmaakkee--oovveerr’’..  ““HHeett  ppllaann  hhaaddddeenn  zzee  aall
hheelleemmaaaall  oopp  ppaappiieerr  ssttaaaann..  VVaann  tteevvoorreenn  mmaagg
jjee  aaaannggeevveenn  wwaatt  jjee  eecchhtt  nniieett  wwiilltt..  IIkk  wwiillddee
aalllleeeenn  nniieett  kkaaaallggeesscchhoorreenn  wwoorrddeenn  ooff  kkoorrttee
sstteekkeellttjjeess  kkrriijjggeenn..””  WWiiee  wwiill  wweetteenn  hhooee
MMaarrllyy  eerr  nnuu  uuiittzziieett,,  mmooeett  wwaacchhtteenn  ttoott  ddee  uuiitt--
zzeennddiinngg,,  oopp  3300  ookkttoobbeerr  oomm  2200..3300  uuuurr  oopp
RRTTLL--88..  

FFoottoo::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee

RTL-camerateam filmt bij GEWIS

Pak me ‘dan’!
OOpp  zzaatteerrddaagg  66  ookkttoobbeerr  zziijjnn  ddrriiee  lleeddeenn  vvaann  ddee
aaiikkiiddooggrrooeepp  vvaann  ddee  EEiinnddhhoovveennssee  SSttuuddeenntteenn
BBuuddoo  VVeerreenniiggiinngg  SSaammoouurraaiiss  ggeessllaaaaggdd  vvoooorr
hhuunn  ‘‘ddaann--eexxaammeenn’’..  RRoobb  ddee  WWiitt  eenn  SStteepphhaann
HHeerrmmaannss  ssllaaaaggddeenn  vvoooorr  ddee  ttwweeeeddee  ddaann,,
AArrnnoolldd  vvaann  HHaarreenn  vvoooorr  ddee  eeeerrssttee..  EEeenn  ddaann  iiss
eeeenn  ggrraaddaattiiee  bbiinnnneenn  vveerrsscchhiilllleennddee  JJaappaannssee
kkrriijjggsskkuunnsstteenn,,  wwaaaarr  aaiikkiiddoo  oonnddeerr  vvaalltt..
AAiikkiiddoo  iiss  eeeenn  kkrriijjggsskkuunnsstt  wwaaaarrbbiijj  jjee  ggeebbrruuiikk--
mmaaaakktt  vvaann  ddee  ssnneellhheeiidd  eenn  mmaassssaa  vvaann  ddee

tteeggeennssttaannddeerr  oomm  hheemm  ooff  hhaaaarr  oonnsscchhaaddeelliijjkk  ttee
mmaakkeenn..  ““HHeett  iiss  ggeeeenn  aaaannvvaallssssppoorrtt  eenn  aaiikkiiddoo
kkeenntt  ddaann  ooookk  ggeeeenn  ccoommppeettiittiiee--eelleemmeenntt””,,  lleeggtt
SSuuzzaannnnee  VVeerraaaa  vvaann  ddee  SSaammoouurraaiiss  uuiitt..  VVoollggeennss
VVeerraaaa  iiss  hheett  bbiijjzzoonnddeerr  ddaatt  lleeddeenn  vvaann  eeeenn  ssttuu--
ddeenntteenn--aaiikkiiddooggrrooeepp  ttiijjddeennss  hhuunn  ssttuuddiiee  hhuunn
ddaann--eexxaammeenn  hhaalleenn..  ““DDaatt  kkoosstt  nnaammeelliijjkk  vveeeell
ooeeffeenniinngg..  IIkk  wweeeett  vvaann  éééénn  vvaann  ddee  hheerreenn  ddaatt  hhiijj
mmiinnsstteennss  ddrriiee  kkeeeerr  ppeerr  wweeeekk  ttrraaiinntt..  SSoommss
kkoommeenn  ddaaaarr  nnoogg  ssttaaggeess  bbiijj  iinn  hheett  wweeeekkeenndd..””

Drie jaar beurs voor beste 
bachelorstudenten Informatica
Drie bachelorstudenten
Technische Informatica
(TI), een van elke TU,
kregen vrijdagmiddag 12
oktober officieel te horen
dat ze drie jaar lang een
beurs krijgen van 2.400
euro per jaar.  In de
ruimte van studievereni-
ging GEWIS kreeg TU/e-
eerstejaars Guido
Josquin te horen dat hij
een van de drie gelukki-
gen is.

Het bedrijf Finalist IT
Group stelt deze ‘Finalist

IT beurs’ vanaf dit jaar ter
beschikking aan beginnen-
de bachelorstudenten. De
beurs is bedoeld voor stu-
denten van de studierich-
ting Technische Infor-
matica van de drie TU’s.
Alle eerstejaars kregen het
verzoek zich aan te
melden. Bepalende facto-
ren voor de toekenning
zijn de cijferlijst van het
vwo-examen en de moti-
vatie om te kiezen voor TI.
In Eindhoven reageerden
twaalf van de ongeveer
zestig eerstejaars.

De winnaars krijgen de
beurs drie jaar lang, als ze
erin slagen nominaal te
studeren. Lukt dat niet, dan
gaat de beurs in het
volgende jaar naar een
andere student. Finalist wil
de beurzen in ieder geval
ter beschikking stellen aan
drie lichtingen studenten,
dus ook de groepen die in
2008 en in 2009 begin-
nen, zullen worden uitge-
nodigd om hun cijferlijst
en motivatie in te
sturen./.

Bijverdienen via bijbanensite
Studenten en scholieren die naast hun studie wat willen
bijverdienen, kunnen terecht op bijbanenmarkt.nl. Op
deze nieuwe site kunnen studenten eenvoudig en gratis
een cv aanmaken, die bedrijven (met name het midden- en
kleinbedrijf ) op hun beurt kunnen inzien. Bij een moge-
lijke match neemt het bedrijf contact op met de student.
Volgens het CBS is het aantal jongeren met een bijbaan de
laatste tien jaar met een derde toegenomen.

PF wil praten met studenten 
over reorganisatie TM
Studentenfractie PF wil praten met studenten die aan de
faculteit Technologie Management studeren over de aan-
staande reorganisatie. Dit in voorbereiding op de behan-
deling van het reorganisatieplan in de universiteitsraad, die
voor 31 oktober op de agenda staat. Studenten die graag
hun zegje willen doen, kunnen woensdag 24 oktober
terecht bij de PF, om 12:30 uur in het Paviljoen, zaal M 0.1.

Sex and the City-feest bij Demos
Studentenvereniging Demos houdt op donderdag 18
oktober een open feest in De Bunker met als thema ‘Sex
and the City’ Reden voor het feest is de 38ste kroegdies van
Demos. Voorgaande jaren werd duizend liter gratis bier
geschonken, dit jaar zijn het duizend gratis shooters.
Geheel in stijl met het thema is de ‘cocktailking’ aanwezig,
die vanaf 22.00 uur diverse cocktails maakt. Het feest
begint om 21.00 uur.
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WWaatt  aalllleenn  ddiirreecctt  ooppvvaalltt,,  iiss  ddaatt
ddee  kkaammeerr  eerr    rroommmmeelliigg  uuiitt--
zziieett,,  mmaaaarr  ddaatt  ddee  vvllooeerr
ggeewwoooonn  lleeeegg  iiss..  JJoooosstt  eenn
JJoooosstt  ccoonncclluuddeerreenn  hhiieerruuiitt  ddaatt
ddeezzee  ppeerrssoooonn  ggeeeenn  hheellee
ddaaggeenn  oopp  ddeezzee  kkaammeerr  ddoooorr--
bbrreennggtt  eenn  dduuss  mmiisssscchhiieenn  wweell
eerrggeennss  aaccttiieeff  iiss..  MMaaaarr  nniieett  bbiijj
eeeenn  ssttuuddiieevveerreenniiggiinngg,,  wwaanntt
ddaann  zzoouu  hheett  eeeenn  ggrrootteerree
ppuuiinnzzooooii  zziijjnn,,  wweetteenn  zziijj  uuiitt
eerrvvaarriinngg..  BBaass  eenn  TTiimm  ddiissccuuss--
ssiiëërreenn  eerr  eevveenn  oovveerr  ooff  eeeenn
vvrroouuww  eerr  zzoo’’nn  tteerriinnggbbeennddee
vvaann  kkaann  mmaakkeenn  oopp  hhaaaarr
kkaammeerr..  UUiitteeiinnddeelliijjkk  bbeerreeddee--
nneerreenn  zzee  ddaatt  eeeenn  mmaann  ddiiee
zzoo’’nn  rroottzzooooii  zzoouu  mmaakkeenn  ddee
vvllooeerr  ooookk  wweell  vvooll  ttrrooeepp  zzoouu
hheebbbbeenn  lliiggggeenn..  OOookk  zziijj
ddeennkkeenn  ddaatt  zzee  wweell  eerrggeennss
aaccttiieeff  iiss..  ZZee  iiss    eeeenn  nneett
ppeerrssoooonn,,  mmaaaarr  hheeeefftt  hheett
ggeewwoooonn  ttee  ddrruukk  bbiijj  SSccaallaa
((vvaannwweeggee  ddee  eeeennddjjeess)),,  mmeett
ssttuuddeerreenn  ((zzee  hheeeefftt  iimmmmeerrss
eeeenn  bbuurreeaauu))  eenn  mmeett  ssppoorrtt
((eeeenn  tteeaammssppoorrtt,,  wwaanntt  hheett  iiss
eeeenn  ggeezzeelllliigg  ttyyppeettjjee))  oomm
aalllleess  nneettjjeess  ooppggeerruuiimmdd  ttee
hhoouuddeenn..  JJoooosstt  eenn  JJoooosstt  ddooeenn

eeeenn  kklleeuurreennaannaallyyssee::  ddee
ggrrooeennee  mmuuuurr  vvaalltt  nnaattuuuurrlliijjkk
ddiirreecctt  oopp  eenn  zzee  mmeerrkkeenn  ooookk
oopp  ddaatt  eerr  iieettss  ppaaaarrss  ttuusssseenn
ddee  ssttaappeell  kklleerreenn  oopp  ddee  ssttooeell
lliiggtt,,  eerr  zzaall  dduuss  wweell  eeeenn  vvrroouuww
wwoonneenn..  DDee  kkaammeerr  ggeeeefftt  eeeenn
IInndduussttrriiaall  DDeessiiggnn--ggeevvooeell..
JJoooosstt  eenn  JJoooosstt  ttwwiijjffeelleenn  nnoogg
eevveenn  ooff  hheett  mmiisssscchhiieenn
BBoouuwwkkuunnddee  zzaall  zziijjnn,,  mmaaaarr
hhoouuddeenn  hheett  ttoocchh  oopp
IInndduussttrriiaall  DDeessiiggnn..  BBaass  eenn  TTiimm
zziieenn  ttee  wweeiinniigg  ‘‘ffaannccyy’’  ddiinnggeenn
eenn  zziieenn  hhaaaarr  ttoocchh  eeeerrddeerr
TTeecchhnniisscchhee  IInnnnoovvaattiiee--
wweetteennsscchhaappppeenn  ssttuuddeerreenn,,
hhooeewweell  ddee  eeeennddeennsscchhiillddee--
rriijjttjjeess  zzee  wweell  wweeeerr  aaaann  hheett
ttwwiijjffeelleenn  bbrreennggeenn..  AAllss
hhoobbbbyy’’ss  wwoorrddtt  vvoooorrnnaammeelliijjkk
lleezzeenn  bbeennaaddrruukktt..  OOpp  ddee  vveenn--
sstteerrbbaannkk  lliiggtt  eeeenn  bbooeekk  ddaatt
ddoooorr  aallllee  vviieerr  eeeerrsstt  wwoorrddtt
aaaannggeezziieenn  vvoooorr  ddee  bbiijjbbeell,,
mmaaaarr  zzee  bbeeddeennkkeenn  aall  ssnneell  ddaatt
hheett  ooookk  HHaarrrryy  PPootttteerr  zzoouu
kkuunnnneenn  zziijjnn..  BBaass  eenn  TTiimm  zziieenn
ooookk  hheett  bbooeekk  JJooee  SSppeeeeddbboooott
oopp  ddee  vvoooorrggrroonndd..
OOookk  iiss  zzee  wweell  eeeenn  ffeeeessttttyyppee,,
eeeenn  vvrroolliijjkk  eenn  aaccttiieeff  ppeerrssoooonn..

BBaass  eenn  TTiimm  zziieenn  hhaaaarr  aallss
iieemmaanndd  ddiiee  vvaaaakk  ggaaaatt
ssttaappppeenn  eenn  ddaann  ooookk  vvaaaakk  vvaann
kklleeddiinngg  wwiisssseelltt,,  wwaaaarrddoooorr  ddee
eennoorrmmee  ssttaappeell  kklleerreenn  iiss
oonnttssttaaaann..  ZZee  iiss  vvoollggeennss  hheenn
eecchhtteerr  nniieett  eecchhtt  eeeenn  bbiieerr--
ddrriinnkkeerr,,  mmaaaarr  mmeeeerr  iieemmaanndd
ddiiee  eeeenn  fflleess  rroosséé  eenn  wwiittttee
wwiijjnn  iinn  ddee  kkooeellkkaasstt  hheeeefftt
ssttaaaann..  VVeerrddeerr  hheeeefftt  zzee  iijjsstthheeee
eenn  oonnttbbiijjtt  ((bbootteerr,,  vvlleeeess,,
kkaaaass))  iinn  hhuuiiss  eenn  rreessttjjeess  vvaann
hheett  eetteenn  vvaann  ddee  ddaagg  eerrvvoooorr..
JJoooosstt  eenn  JJoooosstt  ddeennkkeenn  ddaatt  zzee
fflleessjjeess  wwaatteerr  iinn  ddee  kkooeellkkaasstt
hheeeefftt  ssttaaaann  --wwaanntt  zzee  iiss
ssppoorrttiieeff--  eenn  vveerrddeerr  jjuuss,,  kkaaaass,,
eeiieerreenn  eenn  eeeenn  ccrreeaa  bbeeaa  iieettss
aallss  cchhooccoollaaddee((iijjss))..

DDeezzee  kkaammeerr  wwoorrddtt
bbeewwoooonndd  ddoooorr  CCoorriinnee
HHoorrsscchh,,  ddeerrddeejjaaaarrss  ssttuuddeenntt
TTeecchhnniisscchhee  IInnnnoovvaattiiee--
wweetteennsscchhaappppeenn  ((iicctt--
rriicchhttiinngg))..  DDaaaarrvvoooorr  hheeeefftt  
zzee  ttwweeee  jjaaaarr  BBoouuwwkkuunnddee
ggeessttuuddeeeerrdd..  ZZee  iiss  ddiitt  jjaaaarr
oonnddeerrwwiijjssccoommmmiissssaarriiss  vvaann
ssttuuddiieevveerreenniiggiinngg  IInntteerr--
mmaattee..  HHaaaarr  ggrroooottssttee
hhoobbbbyy’’ss  zziijjnn  ttuurrnneenn  --zzee
ggeeeefftt  ttuurrnnlleess  eenn  ttuurrnntt  zzeellff
iinn  VVeellddhhoovveenn--  eenn  ssooffttbbaall..
DDaatt  llaaaattssttee  ddooeett  zzee  bbiijj  ddee
SSttuuddss,,  wwaaaarr  zzee  ooookk  bbeessttuuuurr
eenn  aaccttiivviitteeiitteennccoommmmiissssiiee
hheeeefftt  ggeeddaaaann..  ZZee  ggaaaatt  nniieett
eellkkee  ddoonnddeerrddaagg  uuiitt  eenn  aallss
zzee  uuiittggaaaatt,,  ddrriinnkktt  zzee  mmiixxeenn
eenn  sshhoottjjeess,,  ggeeeenn  bbiieerr  eenn
wwiijjnn..  IInn  ddee  hhuuiisskkooeellkkaasstt
hheeeefftt  zzee  aalllleeeenn  bbootteerr  eenn
mmeellkk  lliiggggeenn..  DDee  ssttaappeell
kklleeddiinngg  oopp  ddee  ssttooeell  iiss  
rreeddeelliijjkk  ccoonnssttaanntt,,  jjee  kkuunntt
eeiiggeennlliijjkk  nnooooiitt  oopp  ddiiee  ssttooeell
zziitttteenn..

Het sleutelgat

HHeett  wwaass  eeeenn  vvaann  ddee  bbeetteerree
ffeeeesstteenn,,  ddee  llaaaattssttee  aavvoonndd
iinn  SSccaallaa  aaaann  ddee  KKaannaaaall--
ssttrraaaatt..  BBiiggbbaanndd  SSttuuddeenntt--
pprrooooff  jjaammddee,,  eenn  hheett
ppuubblliieekk  bbrraakk  ddee  TTeenntt  aaff,,
lleetttteerrlliijjkk..  EEeerrsstt  wweerrdd  eeeenn
hhoouutteenn  wwaanndd  nnaaaarr  hheett
nnaaaassttggeelleeggeenn  bbeerrgghhookk
ddoooorrggeebbrrookkeenn,,  ggeevvoollggdd
ddoooorr  eeeenn  aaaannttaall  ddeeuurreenn..  
DDee  bbaanndd  ssttooppttee  ttooeenn  ddee
ssttrroooomm  uuiittvviieell..  IIkk  kkaann  mmee
wweell  vvoooorrsstteelllleenn  ddaatt  ddee  vveerr--
hhuuiizzeerrss  zziicchh  ddee  ddaagg  eerrnnaa  
eeeenn  hhooeeddjjee  sscchhrrookkkkeenn  eenn
ddee  ppoolliittiiee  bbeellddeenn..  MMaaaarr  zzee
mmooeetteenn  nniieett  oovveerrddrriijjvveenn..
DDee  hhoouuttsspplliinntteerrss  zziijjnn  ssnneell
ooppggeerruuiimmdd,,  eenn  aallss  jjee
bbeeddeennkktt  ddaatt  ddee  sscchheevvee
ddeeuurreenn,,  ddee  rraannzziiggee  vvllooeerr--
bbeeddeekkkkiinngg,,  ddee  lloosshhaannggeenn--
ddee  ggoorrddiijjnneenn,,  hheett  aaffbbrrookk--
kkeelleennddee  ssttuuccwweerrkk,,  ddee
kkaappoottttee  llaammppeenn  eenn  ddee
ddoooorrggeezzaakkttee  vvllooeerreenn  eerr  aall
jjaarreenn  wwaarreenn,,  vvaalltt  ddee  sscchhaaddee
eerrgg  mmeeee..  BBoovveennddiieenn  bblliijjfftt
hheett  ggeebboouuww  ddee  kkoommeennddee
ttiieenn  jjaaaarr  wwaaaarrsscchhiijjnnlliijjkk
lleeeeggssttaaaann  eenn  wwoorrddeenn
ddaaaarrnnaa  mmeennsseenn  bbeettaaaalldd
oomm  ddee  rreesstt  aaff  ttee  bbrreekkeenn..  
DDee  aannddeerree  hheellfftt  vvaann  hheett
ggeebboouuww  iiss  nnaammeelliijjkk  aall  aannttii--
kkrraaaakk,,  eenn  eeeenn  eevveennttuueellee
vveerrbboouuwwiinngg  ggaaaatt  iinn  ddee  mmiill--
jjooeenneenn  llooppeenn..  TToocchh  iiss  hheett
jjaammmmeerr  ddaatt  SSccaallaa  mmooeett
vveerrhhuuiizzeenn..  HHeett  oouuddee
kklloooosstteerr  iiss  eeeenn  vvaann  ddee
mmooooiieerree  ggeebboouuwweenn  vvaann
EEiinnddhhoovveenn,,  eenn  eeeenn  zzeelldd--
zzaammee  kkaannss  oomm  ddee  aalllluurree
vvaann  ssoocciiëëtteeiitteenn  iinn  ssttaattiiggee
hheerreennhhuuiizzeenn  ttee  eevveennaarreenn
iinn  EEiinnddhhoovveenn..  MMaaaarr  hheett
kkoosstt  ggeelldd..  IIkk  mmooeett  ttooee--
ggeevveenn;;  ddee  nniieeuuwwee  rruuiimmtteess
iinn  DDee  BBuunnkkeerr  zziijjnn  ffuunnccttiioo--
nneeeell  iinn  vveeeell  ooppzziicchhtteenn
bbeetteerr,,  mmaaaarr  mmooooiieerr  zziijjnn  zzee
nniieett..  DDee  rreeppeettiittiieerruuiimmtteess
ddooeenn  mmee  ddeennkkeenn  aaaann  eeeenn
ppaarrkkeeeerrggaarraaggee..  LLaaggee
ppllaaffoonnddss  mmeett  eeeenn  ggrroooott
lluucchhttvveerrvveerrssiinnggssssyysstteeeemm
eenn  bbeettoonnnneenn  ppaalleenn  iinn  hheett
mmiiddddeenn..  DDee  ggeemmeeeennttee,,  
eeiiggeennaaaarr  vvaann  hheett  ggeebboouuww
aaaann  ddee  KKaannaaaallssttrraaaatt,,  hheeeefftt
eeeenn  kkaannss  llaatteenn  llooppeenn  oomm
hheett  ggeebboouuww  oopp  ttee  kknnaappppeenn..
ZZee  hhaaddddeenn  hheett  ssttuuddeenntteenn--
lleevveenn  kkuunnnneenn  sstteeuunneenn
ddoooorr  eeeenn  pprreessttiiggiieeuuss  ccuull--
ttuurreeeell  cceennttrruumm  ttee  bboouuwweenn..
MMaaaarr,,  eerr  iiss  hhoooopp..  DDee  bbuuii--
tteennkkaanntt  iiss  eeeenn  mmoonnuummeenntt,,
dduuss  ssllooppeenn  mmaagg  nniieett..  EEnn
bbiinnnneennkkoorrtt  vveerrsscchhiijjnntt  vvaann
ddee  ggeemmeeeennttee  ddee  nnoottiittiiee
‘‘EEiinnddhhoovveenn  SSttuuddeenntteenn--
ssttaadd’’..  IIkk  bblliijjff  iinn  iieeddeerr  ggeevvaall
hhooppeenn  ddaatt  wwee  oovveerr  ttiieenn
jjaaaarr  nnaa  eeeenn  ssppeetttteerreenndd
ffeeeesstt  DDee  BBuunnkkeerr  kklleeiinn
ssllaaaann  eenn  tteerruuggvveerrhhuuiizzeenn
nnaaaarr  ddee  KKaannaaaallssttrraaaatt..
BBrraamm  vvaann  GGeesssseell,,  ssttuuddeenntt
TTeecchhnniisscchhee  NNaattuuuurrkkuunnddee

Tekst: Monique Hendriks
Foto’s: Bart van Overbeeke

WWiiee  wwoooonntt  eerr  iinn  ddeezzee  kkaammeerr??  DDeezzee  vvrraaaagg  sstteelltt  CCuurrssoorr  wweekkeelliijjkkss  aaaann  eeeenn  aaaannttaall  wwiilllleekkeeuurriiggee
ssttuuddeenntteenn  oopp  ddee  ccaammppuuss..  DDeezzee  wweeeekk  eeeenn  aannaallyyssee  vvaann  JJoooosstt  BBrriillmmaann  eenn  JJoooosstt  GGrreeuunnssvveenn  ((bbeeiiddeenn
ddeerrddeejjaaaarrss  EElleekkttrrootteecchhnniieekk  eenn  bbeessttuuuurrsslleeddeenn  vvaann  TThhoorr))  eenn  BBaass  HHeerrmmaannss  eenn  TTiimm  vvaann  AAcckkeerr
((bbeeiiddeenn  vviieerrddeejjaaaarrss  SScchheeiikkuunnddiiggee  TTeecchhnnoollooggiiee  eenn  bbeessttuuuurrsslleeddeenn  vvaann  JJaappiiee))..  ZZiijj  bbeekkeekkeenn  ttwweeee
ffoottoo’’ss  vvaann  ddeezzee  EEiinnddhhoovveennssee  ssttuuddeenntteennkkaammeerr  eenn  ggaavveenn  ccoommmmeennttaaaarr..

Verlicht je velo 
voor vijf euro

WWiiee  zzoonnddeerr  lliicchhtt  rroonnddffiieettsstt,,  lloooopptt  vvaannaaff  55  nnoovveemmbbeerr  eeeenn  
vveerrhhooooggddee  kkaannss  eeeenn  bbooeettee  vvaann  ttwwiinnttiigg  eeuurroo  ttee  kkrriijjggeenn..  DDee
EEiinnddhhoovveennssee  ppoolliittiiee  ggaaaatt  vvaannaaff  ddiiee  ddaagg  ‘‘iinn  ddee  bbuuuurrtt  vvaann  ssttuu--
ddeenntteenn’’  vveerrsscchheerrpptt  ttooeezziieenn  oopp  ddee  vveerrlliicchhttiinngg  vvaann  ffiieettsseenn..  OOmm
bbooeetteess  ttee  oonnttllooppeenn,,  kkuunnnneenn  ssttuuddeenntteenn  eeiinndd  ddeezzee  mmaaaanndd  iinn  ddee
WW--hhaall  nniieeuuwwee  lliicchhtteenn  llaatteenn  mmoonntteerreenn,,  vvoooorr  hheett  lluutttteellee  bbeeddrraagg
vvaann  vviijjff  eeuurroo..
VVaann  mmaaaannddaagg  2299  ookkttoobbeerr  ttoott  eenn  mmeett  vvrriijjddaagg  22  nnoovveemmbbeerr  iiss
’’ss  mmiiddddaaggss  eeeenn  ppllooeegg  ffiieettsseennmmaakkeerrss  aaaannwweezziigg  iinn  ddee  WW--hhaall  oomm
vveerrlliicchhttiinngg  vvaann  ssttuuddeenntteennffiieettsseenn  ttee  rreeppaarreerreenn,,  oopp  vveerrttoooonn  vvaann
eeeenn  ccoolllleeggeekkaaaarrtt..  ZZee  rreekkeenneenn  hhiieerrvvoooorr  vviijjff  eeuurroo..  VVoooorr  ddaatt  ggeelldd
rreeppaarreerreenn  zzee  ddee  kkaappoottttee  vveerrlliicchhttiinngg,,  ooff  zzee  mmoonntteerreenn  eeeenn
vvoooorrlliicchhtt  eenn  eeeenn  aacchhtteerrlliicchhtt  oopp  bbaatttteerriijjeenn  oopp  ddee  ffiieettss..  DDee  ttiijj--
ddeelliijjkkee  ffiieettsseennwweerrkkppllaaaattss  iiss  vvaann  1122..0000  ttoott  1188..0000  uuuurr  ooppeenn..  DDee
ttooeeggaanngg  iiss  vviiaa  ddee  zzuuiiddzziijjddee  ((aaaann  ddee  kkaanntt  vvaann  HHeelliixx)),,  ddee  ggrroottee
ggaarraaggeeddeeuurr  zzaall  ddaann  ooppeennssttaaaann..
DDee  pprriijjss  iiss  zzoo  llaaaagg  ddaannkkzziijj  ssuubbssiiddiiee  --  iinn  ddee  ffiieettsseennwwiinnkkeell  zzoouu
eeeenn  vveerrlliicchhttiinnggsssseettjjee  ttiieenn  ttoott  vviijjffttiieenn  eeuurroo  kkoosstteenn,,  llaaaatt  hhooooffdd
bbeeddrriijjffsshhuullppvveerrlleenniinngg  iinngg..  MMiirrjjaamm  JJaahhnnkkee  wweetteenn..  DDee  aaccttiiee  iiss
eeeenn  ssaammeennwweerrkkiinngg  vvaann  ddee  ggeemmeeeennttee  EEiinnddhhoovveenn,,  ddee  ppoolliittiiee  eenn
ddee  TTUU//ee..  OOpp  hheett  RROOCC  eenn  bbiijj  FFoonnttyyss  zziijjnn  ssoooorrttggeelliijjkkee  aaccttiieess..
DDee  ccaammppaaggnnee  iiss  oonnddeerrddeeeell  vvaann  eeeenn  llaannddeelliijjkkee  ccaammppaaggnnee..  IInn
EEiinnddhhoovveenn  lliiggtt  ddee  nnaaddrruukk  oopp  ssttuuddeenntteenn  oommddaatt  zzee  iinn  eeeenn  lleeeeff--
ttiijjddssccaatteeggoorriiee  vvaalllleenn  ddiiee  vvaakkeerr  bbeettrrookkkkeenn  zzoouu  zziijjnn  bbiijj  oonnggee--
vvaalllleenn  wwaaaarriinn  vveerrlliicchhttiinngg  eeeenn  rrooll  ssppeeeelltt..

Elektronisch betalen op Lucid-borrels

De chipknip wil landelijk
maar niet doorbreken,
maar dat heeft studie-
vereniging Lucid van
Industrial Design er niet
van weerhouden een
soortgelijk eigen
systeem in te voeren.
Sinds een paar weken
kunnen bezoekers van de
Lucid-borrel op donder-
dagmiddag hun drankjes
betalen door een elektro-
nische sleutelhanger te
overhandigen. Daarmee
is een biertje nog goed-
koper ook: 55 cent, tegen
60 cent bij cash betaling.

Het barpersoneel van
dienst haalt de zogeheten

RFID-tag -voorzien van
Lucid-logo- langs een
scanner waarop een
centrale computer de klant
herkent. De barkeeper
voert de bestelling in en het
totaalbedrag wordt keurig
afgeschreven van het
tegoed dat de stamgast in
het systeem heeft staan. De
sleutelhanger is alleen
bedoeld voor leden van de
vereniging - zowel stu-
denten als medewerkers
van de faculteit. 
Frank Elbers, oud-
bestuurslid van Lucid en
nu voorzitter van de bar-
commissie, bouwde het
systeem. Volgens hem
betaalt bijna iedereen op de

borrel tegenwoordig elek-
tronisch. “De studenten
vinden het als recht-
geaarde ‘industrial desig-
ners’ heel leuk om op deze
manier te betalen.” Hij is
het niet met de suggestie
eens dat het systeem wel
een erg hoog nerd-gehalte
heeft, dat je eerder zou
verwachten bij studenten
Elektrotechniek of Inform-
atica. “Zij kunnen het, wij
doen het gewoon.”
Voor wie nog een 
ouderwetse papieren
bierkaart van Lucid heeft
liggen: die zijn  geldig tot
eind oktober./.

Het nieuwe betaalsysteem van Lucid.

Foto: Bart van Overbeeke
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Effe zeuren

//FFrreedd  SStteeuutteell
Zijt gij dan niet welgeschapen,
Zijt gij niet van zessen klaar?

Aldus een oud zeemanslied. Hoewel,
gezien mijn junkmail, menige man zich
niet schijnt af te vragen of hij welge-
schapen is, maar veelmeer of hij vol-
doende groot geschapen is, heeft de
tekst een zekere actualiteit. De vraag is
dan niet of wij wélgeschapen zijn, maar
of wij wel geschápen zijn.
Hierover bestaat onenigheid. Volgens de
Grieken was de mens uit stof tot leven
gewekt door Prometheus. Deze had het

goed met zijn schepselen voor: hij gaf ze
behalve leven ook vuur. Dat is hem
ernstig opgebroken. De Germanen
lieten de mensen ontstaan uit druppels
gesmolten rijp - zonder verdere uitleg.
Hindoes geloven in een soort periodiek
heelal, waarin God, die allerlei gedaan-
ten kan aannemen, af en toe orde komt
scheppen. Waar de mensen vandaan zijn
gekomen, lijkt daar geen belangrijke
vraag.
Joden, christenen en moslims vinden
antwoorden op deze vraag in hun
boeken. Voor joden en christenen is dat
het bijbelboek Genesis. Maar, daar is een
probleem: eerst worden (Gen 1.27) de
mensen door God geschapen, mannen

en vrouwen, daarna (Gen 2.7) wordt uit
‘bloedrode aarde’ (Adam) opnieuw de
mens geschapen, en even later (Gen
2.22 ) uit een van diens ribben zijn
vrouw Eva.
Volgens de koran (soera 96, 1-5) is de
mens door Allah ‘geschapen uit een
bloedklonter’. Als niet-gelovige denk je,
“een bloedklonter, was die er dan?”.
Zouden er leergierige koranstudentjes
zijn die hun imam vragen wat voor bloed
dat was? Het kon immers geen mensen-
bloed zijn, want waar zou dat vandaan
gekomen moeten zijn? De imam zal het
vast wel weten.
Naast de creationisten zijn er mensen
die, met Darwin, denken dat de mens

geëvolueerd is uit eenvoudiger dieren -
bijna had ik geschreven ‘schepselen’. De
Darwinisten hebben tal van wetenschap-
pelijke aanwijzingen voor hun theorie,
die door mevrouw Van der Hoeven
(Innovatieplatform, oud-wetenschaps-
minister) als ‘niet compleet’ werd af-
gedaan. De creationisten zoeken
vergeefs steun bij de wetenschap, maar
‘groeien vast in tal en last’. Hier dreigt
een kongsi van christenen en moslims. 
Welke god beschermt de wetenschap?

WWiiee:: Rik Frankfort / 23 / Technische 
Innovatiewetenschappen

WWaatt::  M’n kamer
WWaannnneeeerr:: “Sinds juni of zo.”

WWaaaarroomm::    “Ja, ik hou wel van muziek. Wat voor
muziek? Alle smaakvolle dansbare muziek
vanaf de jaren zestig tot nu. Ach, what the fuck,
hoeft niet eens dansbaar te zijn. Een vriend van
me heeft deze foto genomen omdat hij het wel
representatief vond voor mij, zo’n zooitje.
Natuurlijk zit hij er helemaal naast, want in
mijn kop is het no way een zootje. Was wel een
foto na een wazig weekend vol muziek en leeg
van slaap. Zaterdags
tot diep in de nacht in
Utrecht een dj-set en
met twee uur slaap
ofzo de volgende dag
het Freaky Square-
podium op het Virus-
festival hosten. Ja, ja,
hardcore!”

Show me your desktop and I’ll show you your
soul. Je desktop als spiegel van je ziel? Op
de TU/e worden duizenden laptops gebruikt
en ieder met zijn eigen achtergrond. Cursor
spoort iedere week een desktop op en maakt
’n praatje met de gebruikeer.


