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ESC mag van gemeente naar binnenstad
Burgemeester en wethouders
van de gemeente Eindhoven
willen het monumentale herenhuis uit 1830 op de Ten Hagestraat 13 -naast jongerencentrum Dynamo- tegen
taxatieprijs verkopen aan het
Eindhovens Studenten Corps
(ESC). Dat staat in openbare
collegebesluiten van B en W.
Het ESC zoekt nu naar financiële middelen om de koop te
bekostigen.
Met het besluit van B en W om de
mogelijkheid tot verkoop te
onderzoeken, is een verhuizing
van het ESC een stap dichterbij
gekomen. Toch is dit nog lang
niet rond, benadrukt Tim van
Amstel, ‘commissaris huisvesting’ van het ESC. “Hiermee
doet zich voor ons een grote kans
voor om in de binnenstad zichtbaarder te worden en Eindhoven
als studentenstad meer op de
kaart te zetten. Maar eerst
moeten we de financiën zien
rond te krijgen.” Ook moet de
gemeenteraad nog op het
voornemen tot verkoop reageren.
De gemeente heeft aangegeven
bij een eventuele lening garant te
willen staan. Volgens Van Amstel

is het nog maar de vraag of het
nodig is om geld te lenen. “We
onderzoeken op dit moment
onze financiële mogelijkheden.
Het ESC heeft zo’n 3.200 reünisten. Het is denkbaar dat uit deze
groep giften zullen komen van
particulieren of bedrijven van
oud-leden. Ook zouden oudleden met een bedrijf in de bouw
ons in natura kunnen helpen bij
de verbouwing.” De gemeente
heeft het rijksmonument aan de
Ten Hagestraat in 2001 voor
ruim achthonderdduizend euro
aangekocht, zo blijkt uit kadastergegevens. Het ESC en de
gemeente willen niet kwijt voor
welk bedrag het pand nu is getaxeerd.

Aantrekkingskracht
Het ESC wil al twee jaar weg uit
De Bunker, omdat het gebouw
volgens de vereniging, met het
sluiten van de AOR en De Mensa,
zijn aantrekkingskracht op studenten heeft verloren. Van
Amstel: “Het gebouw is niet aantrekkelijk
meer.
Studenten
komen er niet meer ‘zomaar’
langs.” De senaat van het ESC
heeft zich daarom dit jaar tot doel
gesteld nieuwe huisvesting te

Het pand aan de Ten Hagestraat dat het ESC wil kopen. Foto: Bart van Overbeeke

realiseren. Daarbij staat fondsenwerving nu centraal.
Universiteitssecretaris ir. Harry
Roumen laat weten ‘oprecht te

hopen dat de verhuizing van het
ESC naar de Ten Hagestraat gerealiseerd gaat worden.’ De TU/e
zal geen financiële bijdrage

leveren voor de aankoop van het
monumentale
pand,
laat
Roumen desgevraagd weten./

.

Oud-supervisor Patijn ziet geen redenen om W-hal te slopen
bij Bouwkunde, wilde zich niet
laten kennen als voor- of tegenstander van sloop. Hij wees op
enkele unieke eigenschappen
van de W-hal, op grond waarvan
het zeer terecht is dat er de
monumentenstatus voor is aangevraagd. Uiteindelijk lijkt het
hem echter een kwestie om over
te gaan ‘polderen’. De verzoeker
voor de monumentenstatus,
Stichting Wederopbouwerfgoed,
en de belanghebbende, in dit
geval het CvB, zouden er samen
voor om tafel moeten gaan zitten,
aldus de hoogleraar.

Voormalig rijksbouwmeester
Wytze Patijn, die halverwege
de jaren negentig supervisor
was van het eerste Masterplan
Huisvesting van de TU/e, zei
maandag 29 oktober tijdens
een debatavond tegen de sloop
van de W-hal te zijn. “De W-hal
kan dé hit van deze universiteit
worden”, aldus Patijn. Herman
Rikhof, projectleider Campus
2020, blijft van mening dat
nieuwbouw de beste optie is.
Er werd maandagavond in de
W-hal pittig gediscussieerd over
de kwestie van sloop of behoud
van de W-hal. De actiegroep
‘Whypod?’, opgericht door vijf
studenten en een alumnus
Bouwkunde, had een interessant
panel achter de discussietafel
weten te krijgen, waarbij
Herman Rikhof optrad als vertegenwoordiger van het College
van Bestuur. Zo’n tweehonderd
toehoorders waren op de avond
afgekomen, onder wie wethoudster Mary Fiers, die monumentenzaken onder haar beheer
heeft. Het Eindhovense college
van burgemeester en wethouders
moet over een maand beslissen
of men de W-hal de monumentenstatus verleent.
Rikhof schetste kort de ontwikkelingen die zich de afgelopen

Moeilijk te geloven
Het debat vond plaats in de W-hal. Foto: Bart van Overbeeke

twaalf jaar op de campus hebben
afgespeeld op het gebied van de
huisvesting. Hij zei dat daarbij
van meet af aan gekozen is om
het oude complex te herwaarderen en het concept ervan
overeind te houden. Op die wijze
is ook naar de W-hal gekeken,
aldus de projectleider. Onderzoek zou hebben uitgewezen dat
het bouwfysisch te ingewikkeld is
om de W-hal om te bouwen.
“Integraal behouden kan dus
niet”, aldus Rikhof, “maar we
willen wel iets van de historie
behouden.” Het gaat daarbij in de
ogen van Rikhof vooral om het

concept van het gebouw. Daarbij
zijn zaken als maatvoering en het
gebouw als een knooppunt in het
hart van de campus van belang.
Het CvB vond de visie die
architect Joost Ector van het
bureau EctorHoogstad in mei
van dit jaar presenteerde, daar
het beste bij aansluiten. Rikhof
noemde het dan ook een reïncarnatie van de oude hal: een
nieuw ontwerp met behoud van
de oude concepten.

Polderen
Prof.dr. Bernard Colenbrander,
hoogleraar Architectuurtheorie

Wouter van Stiphout van het
cultuurhistorisch adviesbureau
Crimson liet weten dat naast de
visie van het bureau Ector
Hoogstad, er ook visies gepresenteerd zijn die wél uitgingen
van het behoud van de hal. Op
grond daarvan vond hij het maar
moeilijk om het technische
verhaal van Rikhof, dat het bouwfysisch niet mogelijk zou zijn, te
geloven. Volgens hem is de hele
kwestie inmiddels ook aanzienlijk gepolitiseerd.
Volgens architect Ector, die twee
keer eerder betrokken is geweest
bij aanpassingen van gebouwen
van Van Embden (de architect
van het gehele TU/e-complex,

red.), zijn de bouwfysische problemen echt zeer groot. Hij vond
dan ook niet dat hij zich voor de
derde keer aan dezelfde steen
moest stoten. Daarom pleitte hij
voor het overeind houden van het
concept, maar niet in de vorm van
direct herkenbare elementen of
fysieke delen.
De mening van Wytze Patijn staat
loodrecht op die opvatting.
Patijn, die nu decaan is van de
Delftse faculteit Bouwkunde,
vroeg zich hardop af wat er in de
bestuurders van de TU/e gevaren
is. “De W-hal kan dé hit van de
TU/e worden”, aldus de voormalige supervisor. “Dit is een
heel dynamisch gebouw. Het
leent zich uitstekend voor allerlei
culturele bestemmingen.”
Ector zei tot slot dat zijn bureau
verwacht had met zijn visie de
discussie af te zwakken. Maar hij
erkende dat het beter was
geweest als de randvoorwaarden
vooraf beter gedefinieerd waren.
Rikhof liet uiteindelijk weten dat
de mogelijkheid van het
meenemen van bestaande elementen in het plan van Ector nog
steeds open ligt. En dat was ook
het standpunt waar het merendeel van de aanwezigen zich het
best in kon vinden./

.
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Annelies van Bronswijk
“Ik ben niet zo vreselijk gezagsgetrouw”
Enith Vlooswijk
Foto: Bart van Overbeeke
Verbijsterd was ze. Toen
prof.dr. Annelies van
Bronswijk hoorde dat ze de
Ig Nobelprijs had gewonnen,
dacht ze dat het een grap was.
Al bijna veertig jaar doet de
Eindhovense hoogleraar
onderzoek naar de huisstofmijt en ander klein gedierte in
onze slaapkamers. En dat allemaal dankzij een bijensteek.
“De vreemdste reacties krijg ik!”,
vertelt Annelies van Bronswijk,
hoogleraar Gezondheidstechniek
voor het gebouw. “Een wildvreemde man belde me op om te
vragen of zijn zieke vader last
kon hebben van huisstofmijten.”
Ze vindt het best aardig, alle
aandacht sinds ze de Ig Nobelprijs in ontvangst nam. “Maar
het moet niet te lang duren.”
Tijdens de lunch heeft de hoogleraar eventjes tijd om de zoveelste journalist te woord te
staan over haar wetenschappe-

lijke loopbaan. Haar interesse in
de biologie, vertelt ze, begon al
in haar jeugd. Ze werd geboren
in een familie van bouwvakkers
en haar vader had een eenmanszaak. Als oudste dochter hielp ze
hem vaak bij het maken van
zinken dakgoten. “Dat deden we
met een zetmachine die door
twee personen bediend moest
worden. En als ik dan bezig was
met een gootje, bekeek ik de
natuurlijke wereld om me heen.
De plantjes, de insecten. Die
wereld wilde ik begrijpen.”
Als biologiestudente in Nijmegen blonk Van Bronswijk aanvankelijk bepaald niet uit in
zoölogie. Na een magere vijfeneenhalf besloot ze haar schouders er eens onder te zetten.
“Een vak over bijen leek me wel
leuk. Ik kocht enthousiast een
bijenkas, maar bleek ontzettend
gevoelig voor bijensteken te zijn.
Na één steekje kreeg ik een
enorme bult op mijn arm. Mijn
begeleider bij zoölogie zette me
toen op een onderzoek naar de

huisstofmijt. Het leek hem een
waardeloos onderwerp, maar hij
had niks beters.” Gewapend met
een goede stofzuiger ging Van
Bronswijk op jacht naar het klein
gespuis in astmacentrum Eykeloord in Groesbeek. Daar bleek
de wereld van de huisstofmijt
aanzienlijk boeiender dan haar
begeleider had voorzien. “Ik ben
niet zo vreselijk gezagsgetrouw.
Een Leidse onderzoeker had me
geleerd hoe ik die beesten uit het
stof moest halen. Dat gebeurde
door de vloer te zuigen en per
vijf gram vuil de aantallen mijten
te tellen. Ik dacht, laat ik het
zand eerst verwijderen. Bovendien besloot ik niet alleen de
vloer, maar ook de matrassen te
zuigen. Toen kwamen er heel
andere getallen uit.”
Dat eerste onderzoek in de late
jaren zestig vormde de aanloop
van een lange carrière vol microscopisch klein ongedierte.
Eigengereidheid is al die tijd
haar keurmerk gebleven en
intuïtie haar belangrijkste weg-

Cursor/Colofon
© 2007. Auteursrechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming
van de hoofdredacteur.
De redactie behoudt zich het recht voor om
aangeboden artikelen te wijzigen.
Redactie Han Konings (hoofdredacteur), Jim
Heirbaut, Ivo Jongsma, Brigit Span (eindredacteur), Monique van de Ven Aan dit
nummer werkten verder mee Franca Gilsing,
Ruben Libgott, Benjamin Ruijsenaars, Enith
Vlooswijk, Paul Weehuizen Foto’s Bart van
Overbeeke Lay-out Esther Valk Redactieraad
prof.dr.ir. Henk van Tilborg (voorzitter), drs.
Joost van den Brekel, Agnes van Hemert
(secretaris), prof.dr.ir. Han Meijer, Wouter
Schilpzand Basisvormgeving Koos Staal bno
Druk Drukkerij E.M. de Jong B.V. BaarleNassau Advertenties Bureau Van Vliet BV,
Passage 13-21, 2024 KS Zandvoort,
tel. 023 - 5714745 Redactie-adres TU/e, W-hal
1.25, postbus 513, 5600 MB Eindhoven,
tel. 040 - 2472961/2474020, e-mail:
cursor@tue.nl, www.tue.nl/cursor.
Cursor is aangesloten bij het Hoger Onderwijs
Persbureau (HOP)

wijzer. “Ik heb altijd eerst mijn
intuïtie gevolgd en achteraf
bewezen dat het klopte”, zegt
Van Bronswijk. “Studenten zijn
vaak onthutst als ik dat vertel.”
Haar komst naar de TU/e, in
1991, bracht haar terug naar
haar vertrekpunt: de wereld van
de bouw. Bepaald een mannenbastion. “Natuurlijk moest ik als
vrouw getest worden”, vertelt ze
lachend. “De heren deden dat
door allerlei bouwkundige vaktermen te gebruiken. Ik kende
die termen van huis uit, dus ik
merkte er niets van. Daar reageerden ze raar op; pas later
begreep ik dat ze verbaasd
waren.” Hoewel ze er graag
grapjes over maakt, geeft Van
Bronswijk toe dat carrière
maken aan de TU/e voor vrouwen
niet altijd gemakkelijk is. “Ik
denk dat vrouwen in de wetenschap niet worden gestimuleerd
om ambitieus te zijn. Ik woon
alleen, dan kan het nog net.
Anders doe je vast iets fout op
een ander front. Die cultuur

hebben vrouwen zelf ook geïnternaliseerd.” Pas toen ze hoogleraar werd, ondervond de biologe hoe lastig deze cultuur kan
zijn. “Eerder had ik me nooit
gediscrimineerd gevoeld. Maar
opeens moest ik alles laten zien
wat ik had gepubliceerd. Tot die
tijd publiceerde ik belangwekkend onderzoek altijd in het buitenland, om maar niet op te vallen. Anders word je als vrouw
snel als bedreiging gezien. Dan
word je tegengewerkt.” Net te
laat op de hoogte worden gebracht
van een deadline voor onderzoeksvoorstellen. Een onderzoeksgebied dat ‘toevallig’ dreigt te
verdwijnen. Subtiele tekenen dat
je als vrouw geen deel uitmaakt
van de gevestigde orde. “Het is
wel verbeterd. Maar kijk eens
hoeveel vrouwelijke studenten
onze faculteit heeft. Ook onder
de promovendi zijn nog veel
vrouwen, maar dan is het afgelopen. Mannen worden universitair docent.”/

.

De week van/Erwin
Dr.ir. Erwin Kessels is onderzoeker aan
de faculteit Technische Natuurkunde. Op
de AVS Science & Technologyconferentie in Seattle kreeg hij
afgelopen week de Peter Mark Award
uitgereikt.
Zondag: Gisteren ben ik na tien uur
vliegen in Seattle aangekomen. Vandaag
kan ik acclimatiseren. Ik moet ook nog wat
werken, maar gelukkig schijnt de zon en
kan ik redelijk wat werk verzetten op het
terras van een espressobar.
Maandag: De conferentie begint en er
staan allerlei interessante presentaties op
het programma. Ik praat bij met veel vakgenoten die ik elk jaar op deze conferentie
tegenkom. ’s Middags geeft één van mijn
medewerkers zijn presentatie. ’s Avonds
werk ik nog even aan mijn eigen presentatie en loop ik een uurtje hard in de
fitnessruimte.

Dinsdag: Vandaag is mijn ‘honorary lectureship’. Ik heb extra veel tijd om mijn werk
te presenteren en de zaal zit bomvol.
Achteraf krijg ik veel positieve reacties. Ik
word zelfs uitgenodigd om een review te
schrijven voor een bekend tijdschrift.
’s Avonds komt de programmacommissie,
waarvan ik deel uitmaak, bij elkaar en
nemen we beslissingen voor volgend jaar.
Woensdag: De dag begint met een presentatie van één van mijn promovendi die
meedingt naar de prijs voor beste promovendus. Om zes uur ‘s avonds begint de
award-ceremonie waarbij de prijzen die de
AVS jaarlijks toekent, uitgereikt worden.
Het gaat er typisch Amerikaans aan toe,
het lijkt wel een Oscaruitreiking. Ik word
toegesproken, krijg een oorkonde met
cheque en mag de zaal toespreken.
Daarna is er een receptie en sluiten we
de dag feestelijk af in de bar.
Donderdag: Vandaag weer een dag vol

presentaties. In
Eindhoven wordt
de STOORonderwijsprijs
uitgereikt en
ik krijg per
sms te horen
dat ik als derde
ben geëindigd
voor mijn eerstejaarshoorcollege.
’s Avonds eten we heerlijk Indiaas en
eindigen we wederom in de bar.
Vrijdag: De laatste dag van de conferentie,
nu met enkel een ochtendprogramma.
’s Middags heb ik de kans Seattle te
verkennen en breng ik een bezoekje aan
het Art Museum. Er is een tentoonstelling
over hoe Nederland de Japanse kunst heeft
beïnvloed toen alleen Nederlanders handel
mochten drijven met Japan. Morgen
vliegen we weer naar huis.
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Tweede Kamer staat pal voor basisbeurs Industrial Design
levert eerste masters af
De Tweede Kamer heeft minister Ronald Plasterk van OCW
tijdens een spoeddebat duidelijk gemaakt dat afschaffing
van de basisbeurs geen optie
is. De minister reageerde niet
inhoudelijk. Hij vond dat hij
moest opdraven “vanwege een
item in RTL-nieuws en een oud
Volkskant-artikel”.

SP en GroenLinks hadden de
minister van OCW op het matje
geroepen vanwege het bericht dat
de studiefinanciering wellicht op
de helling gaat om geld vrij te
maken voor hogere lerarensalarissen. Daarmee valt volgens de
partijen voor veel studenten de
basis weg om door te leren.
Plasterk hield tijdens het
spoeddebat vol dat er geen
concreet plan is. Hij zoekt
binnen zijn begroting naar een
miljard euro voor de leraren en
laat daarom “allerlei opties doorrekenen”. De Tweede Kamer mag
een voorstel van hem verwachten
op 9 november, als de reactie op

het rapport Rinnooy Kan in het
kabinet is besproken. “Daarna
ben ik uiteraard bereid het
voorstel toe te lichten.”
Alleen Plasterks eigen PvdA
houdt alle opties open. Logisch,
want een sociaal leenstelsel
-waarbij de basisbeurs wordt vervangen door een lening die later
via de belasting wordt teruggevorderd- is een oude wens van
de sociaaldemocraten. ChristenUnie en CDA lieten weten geen
behoefte te hebben aan een debat
zonder concrete plannen. De
partijen voegden er wel aan toe
niet te willen tornen aan de basisbeurs.
VVD’er Halbe Zijlstra had
daarom geen toelichting van de
minister meer nodig. “Alleen de
PvdA is voor. De Tweede Kamer
wil de basisbeurs behouden, en
dat kan de minister in zijn
plannen meenemen.”
Overigens oogstte Plasterks
houding niet alleen kritiek. SGPkamerlid Kees van der Staaij: “Als
we om spoeddebatten blijven

vragen op basis van wat er in de
krant staat, gaat dit huis steeds
meer lijken op een politiek café”,
zei hij. “We voeren debatten met
een minimum aan kennis en een
maximum
aan
stemmingmakerij. Studenten die slapeloze
nachten hebben omdat de basisbeurs wellicht wordt afgeschaft,
moeten niet vergeten dat er altijd
nog een Tweede Kamer is die over
dit soort maatregelen moet
beslissen.”

Actiesite
In de tussentijd hebben diverse
organisaties die vinden dat het
ministerie van OCW niet alleen
hoeft op te draaien voor de
bestrijding van het lerarentekort
de actiesite www.1miljard.nl
opgericht.
De site is een initiatief van
studentenorganisaties ISO en
LSVb, mbo-leerlingenvereniging
JOB, FNV Jongeren en de
jongerenafdelingen van diverse
politieke partijen, waaronder het
CDJA. (HOP)/

.

Prof kookt voor complete lichting studenten
Prof.dr.ir. Harry Lintsen kookte
dinsdag 23 oktober bij hem thuis
een maaltijd voor maar liefst vijftig
personen. De groep eters bestond
uit de complete lichting tweede jaars Technische Innovatieweten schappen (TIW) en de mede werkers en studenten die vorig
collegejaar hebben meegeholpen
aan de werving van nieuwe TIWstudenten. Lintsen had een wed denschap met hen afgesloten: ‘Als
we veertig eerstejaars binnen halen, dan kook ik voor jullie’. En
dat aantal werd exact gehaald.
Het ‘break-even point’. Zo noemt
vice-decaan Lintsen het aantal van
veertig dat volgens hem minimaal
nodig is voor TIW om te overleven.
Wat hem betreft kan het nu alleen
nog maar beter gaan, door de posi tieve uitstraling van het succes van
dit jaar. “Ik heb al een nieuwe wed denschap afgesloten voor volgend
jaar. De limiet is dan vijftig nieuwe
studenten. En ik ga door tot de
zestig”, zegt de hoogleraar.

Dat wordt dan wel weer afzien
volgend jaar, bij de familie Lintsen
thuis. Vanaf vrijdag was hij -samen
met zijn vrouw- bezig met de voor bereiding van de maaltijd en het
ombouwen van zijn appartement
tot een klein restaurant. Twee col lega’s kookten ook een kleinere
bijdrage; Lintsen zelf draaide chili

con carne in elkaar voor veertig
man. “Een typisch studentenmaal,
maar wel met wijn erin en kaneel stokken en andere kruiden. Ik kook
heel graag, dus ik vond het geen
straf.”

Foto: Bart van Overbeeke

Goede beoordeling Honours Program TU/e
Het Honours Program van de
TU/e is een van de acht Nederlandse honoursprogramma’s
die door de NederlandsVlaamse Accreditatie
Organisatie (NVAO) als ‘goed’
zijn beoordeeld. Zes programma’s kregen een onvoldoende.
Welke dat zijn, wil de NVAO nog
niet zeggen omdat de rapportage nog niet af is.
Het Honours Program van de
TU/e is een breed, extra studieprogramma voor topstudenten
dat twee jaar duurt en dat een
zwaarte heeft van dertig ECTS. In

de conceptbeoordeling noemt de
NVAO het Eindhovense programma ‘goed gestructureerd’.
Verder is het rapport lovend over
het multidisciplinaire karakter,
de koppeling aan de onderzoekslijnen en de uitstraling naar de
reguliere
opleidingen.
Het
grootste minpunt vindt de NVAO
het kleine aantal deelnemers. De
eerste lichting Eindhovense
honoursstudenten, die vorig jaar
september van start ging, was 23
studenten groot en daarvan zijn
er inmiddels 5 afgevallen. De
tweede generatie, die vorige maand
begonnen is, telt 15 studenten.

Koninklijke onderscheiding
voor CvB-lid Paul Verhaegen
Prof.dr. Paul Verhaegen, lid van het College van
Bestuur van de TU/e, heeft donderdag 25 oktober
in zijn woonplaats Den Haag de versierselen ontvangen behorende bij de benoeming tot Officier in
de Orde van Oranje Nassau. Deze koninklijke
onderscheiding is hem toegekend vanwege zijn
vele verdiensten voor de wetenschap en voor de

De
NVAO-beoordelingen
hebben op de korte termijn geen
consequenties. Het gaat niet om
een accreditatiebeoordeling; de
honoursprogramma’s worden
niet gecertificeerd. De beoordelingen krijgen een plaats in de
evaluatie van de commissie
‘Ruim baan voor talent’, die in
december aan het ministerie van
OCW rapporteert over de meerwaarde van de programma’s./

.

Lees meer over het Honours Program
van de TU/e op pagina 15.

samenleving als geheel. Verhaegen legde enkele
weken terug zijn werkzaamheden als CvB-lid neer
omdat hij ernstig ziek is.

Rechtgezet
Het boekje dat prof.dr. Hans Zantema over sudoku’s heeft geschreven, heet ‘De achterkant van
sudoku’ en niet ‘De achtergrond van sudoku’, zoals
vermeld stond in Cursor 7.

Een foto van de diploma-uitreiking, genomen door het projectiedoek.
Foto: Bart van Overbeeke

Ze zouden eigenlijk feestelijk de
lucht in gaan, met een grote
luchtballon. Maar de wind was
donderdagmiddag 18 oktober te
sterk, waardoor de diploma-uitreiking aan Pei-Yin Chao, Carlijn
Compen, Robert van Dijk, Bas
Groenendaal,
Ruud-Peter
Lemmens, Thomas Visser en Rik
Wesselink zich geheel afspeelde
binnen de muren van De Zwarte
Doos. Zij zijn de zeven eerste afgestudeerde masters van de in
2001
gestarte
opleiding
Industrial Design (ID).
Naast toespraken door decaan
prof.dr.ir. Jeu Schouten en door
de afstudeercoaches, was ook
Océ-bestuurder ir. Rokus van
Iperen als spreker aanwezig.
TU/e-alumnus Van Iperen, voorzitter van de raad van bestuur van
Océ, is een van de drijvende
krachten geweest achter de

oprichting van de faculteit ID.
De volgende uitreiking van
masterdiploma’s
ID
staat
gepland voor april volgend jaar.
Opleidingsdirecteur dr. Ingeborg
Janssen Reinen verwacht dat dan
een ongeveer net zo grote
lichting studenten het masterpapiertje krijgt. In totaal telt de
masteropleiding ID nu om en
nabij de zestig studenten.
De aangekondigde ballonvlucht
houden de zeven ID-masters
overigens tegoed. Ze kregen
tijdens de uitreiking een tegoedbon om op een nader te bepalen
datum alsnog de lucht in te
gaan./

.
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In memoriam

En ik vind...
Excuses

Bedroefd namen wij kennis van het plotselinge overlijden
op 24 oktober j.l. van prof.dr. Jan Carpay, emeritus hoog leraar BMT.
Hij had een uitgesproken visie op de bijdrage van
Biomedische Technologie in klinische diagnostiek en
behandeling. Meer toegepast onderzoek en het opleiden
van een nieuwe generatie ingenieurs waren daarin
belangrijke voorwaarden. Zijn affiniteit met engineering en
innovatie, zijn grote ervaring als ziekenhuisbestuurder, en,
niet in de laatste plaats, zijn niet aflatende daadkracht,
maakten hem tot een waardevol en gerespecteerd collega
voor zijn medehoogleraren en het faculteitsbestuur.
Voor masterstudenten Medical Engineering creëerde hij een
u n i e k e t h u i s b a s i s i n ‘z i j n a c a d e m i s c h z i e k e n h u i s
Maastricht’ en opende daarmee voor het eerst de weg naar
klinisch BMT onderwijs en onderzoek.
Met veel dank en waardering nemen wij, sprakeloos door
zijn plotse overlijden, afscheid van deze markante man.
Onze gedachten zijn bij zijn echtgenote, zijn kinderen en
familieleden.
Bestuur, hoogleraren, medewerkers en emeriti van de
faculteit Biomedische Technologie

Al een aantal
dagen wil ik
mijn excuses
aanbieden aan
een bestuurder
van de TU/e.
Even gaan zoeken waar deze
bestuurder zijn werkplek heeft,
doe ik maar niet. Deze manier
lijkt mij toch iets gemakkelijker.
U zult denken, waar gaat die
René nu zijn excuses over
maken? René is nogal eens rechtdoorzee en zijn verhaaltjes zijn
vaak random. Het toeval wil dat
ik een bestuurder tegenkwam op
weg naar het station. Hij stak
achterlangs Vertigo de weg over,
wellicht het Limbopad, waar
geen onderscheid wordt gemaakt
tussen fietsers en voetgangers,
mijdend.
De bestuurder en ik kennen
elkaar al langer dan vandaag.
Mocht u niet hebben geweten dat
het een bestuurder is, dan was u
daar op dat moment wel achtergekomen. Hij stelde namelijk de
vraag: “Wat ga jij met de herfstvakantie doen?” Mijn reactie was:
“Jij bent een bestuurder eerste
klas!” Hij keek mij vreemd aan
en vroeg zich waarschijnlijk van
alles af. Ik vertelde dat ik dacht
dat bestuurders zich onder
andere bezighielden met
roosters en kalenders maken en
dat zo iemand dan toch beter zou
moeten weten?
Nee, de bestuurder ging nog

verder en vertelde in
geuren en kleuren
dat alle bestuurders
die week daarop op
vakantie gingen. Ja,
de herfstvakantie, zo
vertelde hij, alsof ik
daar nog geen weet
van had. Het enige dat ik op dat
moment nog kon zeggen, was
dat geen van die bestuurders dan
ook maar iets met onderwijs te
maken hebben of hadden. Zowel,
dan hadden zij beter geweten!
Ik voel me nu stukken beter. Ik
heb mijn excuses aangeboden
voor de misschien wat botte
reactie. Bij het station aangekomen, zijn wij met een
glimlach ieder onze eigen weg
gegaan. Die bestuurder hoeft
zich geen zorgen te maken dat ik
me tijdens de ‘herfstvakantie’
verveel. Mensen die onderwijs
geven kunnen niet even vrij
nemen. Er moeten tentamenopgave worden verzonnen, er
moet worden gesurveilleerd bij
tentamens, deze moeten nagekeken worden. Dit kost tijd.
Probeer dan maar eens wat
langer vakantie op te nemen.
Voor de bestuurders geen enkel
probleem,maar ik kan niet even
een weekje alle hoorcolleges door
een ander laten geven.

René van Hassel werkt bij de
faculteit Wiskunde & Informatica

Veel studentenhuizen zijn brandgevaarlijk, zo concludeert de Landelijke Studenten
Vakbond uit een eigen onderzoek onder ruim 2.500 studenten. Vaak zijn er geen
rookmelders, staat de gang vol fietsen en hangen de elektrische apparaten aan een
wirwar van verlengsnoeren. Vox Populi vraagt zich af: hoe is het gesteld met de
brandveiligheid in de Eindhovense studentenhuizen?

Roel Bloemberg
Masterstudent Bouwtechniek
Eerlijk gezegd denk ik niet zo vaak na over brandveiligheid.
Wel hebben we een jaar geleden nog een complete brand meldinstallatie in ons huis gekregen. Is er ergens rookontwik keling, dan gaat overal in huis het alarm af. In ons huis
hangen twee brandblussers en een brandslang. Die gebruiken
we in de zomer ook om ons zwembadje te vullen. Dan ligt die
slang wel eens een maandlang door het huis heen. Mocht ik
wakker worden bij brand, dan zou ik denk ik een sprongetje
wagen uit mijn raam. Ik woon maar op de eerste verdieping,
vandaar.

zo lang mee blussen. Dat heb ik geleerd op een cursus bij de
HEMA, waar ik werk.
Ik woon op de eerste verdieping en daar staat de gang hele maal vol met rommel: een matras, een of andere kubus en een
trapje. Maar in geval van nood kun je er wel langs. Mocht ik
ingesloten zijn door vuur en rook dan zou ik kiezen voor mijn
raam. Aan de gevel hangt een trapje en daar kun je nét bij.
We hebben in huis een heel oude cv-ketel hangen. Twee
weken geleden was-ie kapot en zaten we zonder verwarming.
Nu is hij gemaakt, maar slaat hij niet meer af. Krijgen we het
nu te warm in de douche, keuken of op de gang, dan trekken
we gewoon de stekker eruit.

Ilse Nugteren

Harald Evers

Eerstejaarsstudente Bouwkunde
Ik heb bij ons nooit rookmelders zien hangen. Wel hangt er op
elke verdieping een brandblusser. Volgens mij ben ik wel snel
buiten bij brand. Ik woon op de tweede verdieping en kan via
mijn balkon op het balkon onder me klimmen. Ook binnendoor
zou moeten lukken, hoewel ik na een spiraaltrap een rechte,
behoorlijk steile trap af moet.

Districtmanager bij studentenhuisvestingbedrijf Vestide
Brandveiligheid is een hot issue. En terecht. Waar je woont,
moet het gewoon veilig zijn. In het algemeen kun je zeggen
dat het in particuliere studentenwoningen vaker aan goede
voorzieningen ontbreekt dan in woningen van Vestide. Wat
niet wil zeggen dat het bij ons altijd perfect is. Een paar jaar
terug zijn de wettelijke eisen aan brandveiligheid aange scherpt. Sinds een paar weken nemen we daarom maat regelen om al onze complexen daaraan te laten voldoen. Zo
brengen we bijvoorbeeld rookmelders aan op plaatsen waar
ze nog niet hangen, en controleren we deuren op brand werendheid. We verwachten daarmee in juni 2008 klaar te
zijn.

Renée van Dam
Eerstejaarsstudente Bouwkunde
Wij hebben op elke kamer een rookmelder hangen. Ook hangt
er minstens één brandblusser, maar daar kun je helemaal niet

Univers - Universiteit van Tilburg

Ouders doden kind uit liefde
Veel ouders die hun eigen kind vermoorden, doen dat uit
liefde. Ze willen voorkomen dat het doormaakt wat zijzelf
aan ellende, vaak onverwerkt, hebben meegemaakt. Dat
stelt psycholoog, psychotherapeut en psychoanalyticus
Toon Verheugt, die aan de Universiteit van Tilburg promo veerde op het proefschrift ‘Moordouders’. In weekblad
Univers pleit hij voor een standaardonderzoek door een
forensisch arts op elk kind dat een onnatuurlijke dood
sterft. Op die manier moet eventuele moord volgens hem
aan het licht komen -“iemand moet het voor de kinderen
opnemen”-, zonder (mogelijk onschuldige) ouders bij
voorbaat verdacht te maken door zo’n onderzoek.

Observant - Universiteit Maastricht

Geneeskundestudent
het vriendelijkst
Geneeskundestudenten zijn het vriendelijkst, aankomend
juristen staan het minst open voor nieuwe ervaringen en
economiestudenten blijven het nuchterst onder toetsen
en opdrachten. Dit zijn enkele uitkomsten uit een onder zoek naar persoonlijkheidsverschillen onder verschil lende groepen studenten in Maastricht. De onderzoekers,
tweedejaars psychologiestudenten van de Universiteit
Maastricht, vroegen vijfhonderd studerenden onder meer
hoe ze zich voelen en in hoeverre kenmerken als fantasie rijk en slordig op hen van toepassing zijn. Joyce Akse,
tutor van de student-onderzoekers, benadrukt in
Observant: “Je weet niet in hoeverre de studenten sociaal
wenselijk hebben geantwoord. Van een toekomstig arts
wordt bijvoorbeeld verwacht dat hij vriendelijk is, mis schien scoren medici daarom hoger op dat punt.”

UK - Rijksuniversiteit Groningen

Helft Groningse studenten
sekst onveilig
De helft van de Groningse studenten die weekblad UK
onlangs ondervroeg over hun seksleven, heeft ooit onvei lige seks gehad. Vooral overmatige alcoholconsumptie
scoort hierbij hoog op de excuuslijst van de wellustelingen.
Uit het onderzoek kwam verder onder meer naar voren dat
65 procent van de honderd studenten één tot vijf bedpart ners heeft gehad (één student beweerde met 42 mensen
het bed te hebben gedeeld - “maar ik ben geen player
hoor”), dat het gros van de studenten hun ouders wilder
inschat dan zijzelf en dat drie van de onveilig seksende
studenten werden bestraft met een geslachtsziekte.

Folia - Universiteit van Amsterdam

Het voorgevormde Lego-onderwijs
De teloorgang van het standaard rechte Lego-blokje is
volgens Robbert Dijkgraaf de perfecte metafoor voor ‘alles
wat er mis is met het moderne onderwijs’. Dat schrijft de
Amsterdamse universiteitshoogleraar mathematische
fysica in zijn achterpaginacolumn in weekblad Folia,
waarin hij terugblikt op zijn herfstvakantiebezoek aan
Lego World en op zijn eigen jeugdsentiment. “Het ging
allemaal mis met de komst van Lego-poppetjes met hun
bolle koppen en stupide grijnzen. Dat moet zo rond 1970
zijn geweest en het had een desastreus effect op mijn
verbeelding.” De link naar het onderwijs anno nu legt
Dijkgraaf moeiteloos: “De rijkdom aan voorgevormde
stukjes zorgt ervoor dat je héél precies alleen dát kunt
maken wat de fabrikant op de doos heeft gezet.”

Vox - Radboud Universiteit Nijmegen

Maag leeggepompt na eten gifboon
Een Nijmeegse biologiestudent nam het met een korreltje
zout, de waarschuwing dat de tijdens een plantkunde practicum bestudeerde wonderboom giftig was. De
eerstejaarsstudent moest een nacht op de eerste hulp van
het ziekenhuis doorbrengen nadat hij een boon van deze
tropische boom, met de giftige stof ricine, had gegeten, zo
meldt magazine Vox. Daar werd zijn maag leeggepompt.
Achteraf bleek dat medewerkers van het practicum de
vergiftigde student ten onrechte veel water hadden laten
drinken; dit deed het gif juist dieper in het spijsverteringskanaal wegzakken.
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Rectoren 3TU waarschuwen Plasterk
Door geld weg te halen bij de
technische universiteiten en te
focussen op zuiver wetenschappelijk onderzoek, legt
minister Plasterk ‘de bijl aan
de wortel van de innovatieboom’. Dit stellen TU/e-rector
prof.dr.ir. Hans van Duijn en
zijn collega’s van Delft en
Twente in een opiniestuk dat
op donderdag 18 oktober in de
Volkskrant stond.
De brief is een reactie op het
besluit van minister Plasterk om
honderd miljoen euro directe
financiering weg te gaan halen
bij de universiteiten en dat geld

via onderzoeksfinancier NWO
weer te verdelen. Vooral de technische universiteiten worden
hiervan de dupe. ‘Wij worden
gedwongen te bezuinigen op de
noodzakelijke
infrastructuur
voor technologisch onderzoek.
Dat klemt des te meer als we
bedenken dat de technische universiteiten samen 64 procent van
alle afgestudeerden Bèta en
Techniek afleveren’, staat in het
opiniestuk, ondertekend door
Van Duijn, prof.dr.ir. Jacob
Fokkema (Delft) en prof.dr. Henk
Zijm (Twente).
Plasterk gaat er te gemakkelijk
vanuit dat excellent wetenschap-

pelijk onderzoek vanzelf tot innovatie leidt, schrijft het drietal. Ze
stellen dat voor de daadwerkelijke toepassing van nieuwe fundamentele inzichten ingenieurs
nodig zijn, en daarvoor zijn ontwerpgericht onderzoek en onderwijs noodzakelijk. En van een
overheid die innovatie hoog in
het vaandel heeft staan, mag
verwacht worden dat ze het ontwerpgerichte onderzoek kwalitatief overeind houdt, vinden de
rectoren. ‘De overheid moet de
infrastructuur voor ontwerpgericht onderzoek en onderwijs
koesteren en versterken, niet afbreken.’/

Rillingen en trots
tijdens matineeconcert

.

Robbert Dijkgraaf nieuwe president KNAW
Robbert Dijkgraaf zal Frits van
Oostrom in mei opvolgen als
president van de Koninklijke
Nederlandse Akademie van
Wetenschappen.
Dijkgraaf,
universiteitshoogleraar aan de Universiteit van
Amsterdam, geniet wereldfaam
als natuurkundige en is lid van
het Innovatieplatform. Daarnaast is hij een bevlogen popularisator van de wetenschap en
schrijft hij columns voor NRC
Handelsblad.

In 2003 ontving Dijkgraaf de
Spinoza-premie, het hoogste
Nederlandse eerbetoon voor
wetenschappers. Daarmee financierde
hij
de
website
www.proefjes.nl, waar kinderen
vanaf een jaar of acht leuke
proefjes kunnen vinden om zelf
uit te voeren.
De Akademie, een invloedrijk
genootschap voor Nederlandse
topwetenschappers, kiest in
principe iedere drie jaar een
nieuwe president. Om het
evenwicht tussen de disciplines

te bewaren, komt de president
twee termijnen achtereen uit de
afdeling ‘letterkunde’ en daarna
twee termijnen achtereen uit de
afdeling ‘natuurkunde’. In die
twee afdelingen zijn alle vakgebieden ingedeeld.
“De KNAW speelt een bijzondere
rol in de samenleving”, vindt
Dijkgraaf, die zeer vereerd is met
zijn uitverkiezing. “Zij is niet
alleen forum, stem en geweten
van de wetenschap, maar
vertegenwoordigt ook haar ziel.”
(HOP)/

.

Werktuigbouwkunde geeft groep
eerstejaars eigen studieruimte

Chansons als ‘Ne me quitte pas’
van Jacques Brel, gebracht op de
viola da gamba “die toch al een
beetje dat klaaglijke heeft - de
rillingen liepen over mijn rug”,
zo blikt Annelies Verschuren van
bureau Promoties en Plechtig heden terug op het optreden van
Ralph Rousseau Meulenbroeks
(zie foto), zondag 28 oktober
tijdens de lustrummatinee van de
Faculty Club. Een kleine drie honderd liefhebbers bezochten
het concert in de Blauwe Zaal, met
optredens van diverse muzikale
talenten uit eigen huis.
Studenten lieten het zondag ove rigens afweten, hoewel ze volgens
Verschuren zeker tot de doelgroep
van het lustrummatinee behoor den. “Wellicht heeft het toch te
maken met de soort muziek van de
middag”, oppert ze. Medewerkers
en emeriti van de TU/e wisten de
campus zondagmiddag zeker wél
te vinden, evenals veel muzieklief hebbers van buiten de universiteit.
“Ralph heeft onlangs een lunch concert gegeven in het
Muziekcentrum Frits Philips,

waarbij hij nog even heeft
verwezen naar ons lustrum matinee. Mooie reclame, zeker als
je bedenkt dat de organisatie van
zo’n concert toch wel het een en
ander kost en dat Faculty Clubleden gratis entree hadden”, aldus
Verschuren.
Niet dat de middag om Rousseau
Meulenbroeks (gepromoveerd bij
Technische Natuurkunde) draaide,
benadrukt ze. Orkest Ensuite van
studentenmuziekgezelschap
Quadrivium -dat onder meer
Rousseau Meulenbroeks bege leidde-, universiteitsorganist Jan
Verschuren, het PV-koor en
alumnus Gijs Meeusen; alle op tredende musici en zangers
hadden hun eigen schare fans bij
zich. “Het waren allemaal mensen
van ons en zo voelde het ook in de
zaal. Iedereen was reuze trots op
onze eigen talenten en gunde het
elkaar zó dat het een gezellige en
geslaagde middag zou worden - en
dat is gelukt.”

Foto: Rien Meulman

Cabaretier Leon van der Zanden
presenteert nieuwsquiz op TU/e
Nieuws uit Eindhoven en de
regio, vooral van het afgelopen
jaar, staat centraal tijdens de
eerste EHV NWS QZ. Tijdens
de quiz, op maandagavond 12
november in de Blauwe Zaal
van het Auditorium, strijden
nieuwsmakers en nieuwsconsumenten (oftewel het
publiek in de zaal) om de titel
‘nieuwskenner van het jaar’.

De studieruimte voor de groep eerstejaars Werktuigbouwkunde in W-hoog.
Foto: Bart van Overbeeke

Een groep van zestien eerstejaars studenten Werktuigbouwkunde heeft sinds het
begin van dit collegejaar een
eigen studieruimte in W-hoog
1.15. Op maandag 22 oktober
vormde een borrel de officiële
aftrap van deze pilot. De faculteit hoopt dat de beschikbaarheid van de ruimte, waar
ook twee middagen per week
een studentassistent aanwezig
is om te helpen, de studenten
aanzet om meer te studeren.
Volgens onderwijs- en voorlichtingscoördinator ir. Corinne
Jongeneelen ontbreekt het de
meeste eerstejaars nog aan de
discipline om zelfstandig thuis of

in de bibliotheek te gaan
studeren. Bovendien zijn er
volgens haar, naast de bibliotheken, weinig goede studieplekken. De nieuwe ruimte moet
de groep van zestien stimuleren
om samen de schouders onder de
studie te zetten. Ook kunnen ze
in de ruimte vergaderen en presentaties oefenen. De groep heeft
de ruimte ‘gewonnen’ door een
opgave tijdens de Intro.
Naast studieplekken heeft de
ruimte ook banken en een koffiezetter. “Om het huiselijker te
maken”, vertelt Jongeneelen. Dat
wil niet zeggen dat het daarmee
een gezelligheidsruimte wordt:
er zijn duidelijke afspraken
gemaakt over wanneer het stil

moet zijn en wanneer er bijvoorbeeld muziek gedraaid mag
worden. De faculteit monitort het
gebruik van de studieruimte en
de resultaten van de betrokken
studenten en vergelijkt deze met
de resultaten van een groep studenten die vergelijkbaar scoorde
op de middelbare school. Er zijn
nog geen evaluatiegegevens
beschikbaar,
maar
volgens
Jongeneelen wordt de ruimte
veel gebruikt en zijn de studenten enthousiast. Voor de inrichting van het lokaal heeft de faculteit rijkssubsidie gekregen in het
kader van WO-sprint. Dat
programma heeft onder meer als
doel de rendementen van bètaopleidingen te verhogen./

.

Politiek en bestuur, sport,
cultuur, algemeen, wetenschap
en onderwijs, human interest, en
bedrijf en economie; dat zijn de
zeven categorieën die 12 november de revue passeren. Volgens
Marie-José Dekkers van de organiserende Eindhovense Persclub
moeten de nieuwsvragen goed te
doen zijn voor een ieder die
bijvoorbeeld regelmatig het
Eindhovens Dagblad leest of
Omroep Brabant kijkt. “De
nadruk ligt op Eindhoven, maar
ook gebeurtenissen uit bij wijze
van spreken Bergeijk die breed in
het nieuws zijn geweest, kunnen
voorbijkomen.”
De deelnemers, zowel nieuwsmakers (journalisten, voorlichters
en
communicatiemensen)
als
nieuwsconsumenten (de zaal), nemen
het eerst individueel tegen elkaar
op. Na de eerste ronde worden uit

de winnaars gemengde teams
samengesteld die samen ronde
twee en drie ingaan. Behalve de
titel ‘nieuwskenner van het jaar’
en de wisselbokaal zijn onder
andere toegangskaarten voor het
theater te winnen. Cabaretier
Leon van der Zanden presenteert
de quiz, stelt de vragen en zal
ongetwijfeld een eigen draai
geven aan het regionale nieuws
van het voorbije jaar.
De Eindhovense Persclub organiseerde voorgaande jaren het
Eindhovens Dictee. “Na vijf jaar
vonden we het leuk geweest en
zijn we gaan nadenken over een
andere leuke activiteit voor het
publiek.” Volgens Dekkers is de
quiz zeker ook interessant voor
studenten; niet alleen vanwege
presentator Van der Zanden,
“maar het is ook een mooie
mogelijkheid voor studenten om
hun stad en regio wat beter te
leren kennen”./

.

De EHV NWS QZ begint 12 november om
19.00 uur. Kaarten kosten 12,50 euro en
zijn te koop aan de balie van het
Eindhovens Dagblad aan de Wal.
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“Computer, een retourtje Amsterdam,
Spraakherkenning/Enith Vlooswijk
Foto/Bart van Overbeeke
Kapitein James T. Kirk praatte wat af tegen zijn computer en
nooit sloeg het ding op tilt. In het hier en nu is een spraakherkenningssysteem dat snapt welke trein je wilt nemen al
teveel gevraagd. Promovendus Koen van Turnhout MTD
onderzocht de specificaties voor een kaartjesautomaat die
zich gedraagt als een baliemedewerker.

Stel je een kaartjesautomaat van de NS
voor. Twee vriendinnen turen naar het
computerscherm. “Welkom bij het
Openbaar Vervoer Informatiesysteem”,
zegt een blikken computerstem. “Over
welke verbinding wilt u informatie?” Een
van de vrouwen wil graag naar het
Noorderdierenpark. “Waarom?”, vraagt
haar vriendin verbaasd. Zij gaat liever
naar Artis. “Dan pikken we ook nog een
dagje Amsterdam mee.” Na wat heen en
weer gepraat besluiten de vrouwen naar
Artis te gaan. “Amsterdam”, krijgt de
kaartjeskiosk te horen.
Het is allemaal echt gebeurd. Alleen
waren de vrouwen twee proefpersonen en
het computersysteem werd aangestuurd
door een onzichtbaar persoon achter een
deur. Een informatiesysteem dat uit
zoveel data precies de juiste informatie
weet te filteren, bestaat namelijk nog niet.
Maar promovendus Koen van Turnhout
weet dankzij deze proefopstelling bij de
faculteit Industrial Design inmiddels wel
veel over de voorwaarden waaraan zo’n
systeem moet voldoen.
In de eerste plaats moet de computer
begrijpen wanneer de vrouwen met
elkaar overleggen en wanneer ze spreken
tegen hem. Dat blijkt erg lastig te voorspellen. “Er bestaan geen duidelijke
wetten voor”, zegt Van Turnhout. “Als de
personen naar elkaar kijken, hebben ze
het waarschijnlijk niet tegen de
computer. En als ze naar de computer
kijken, bestaat de kans dat de boodschap
voor hem is bedoeld. Als ze spreken net

nadat de computer iets heeft gevraagd,
hebben ze het ook vaak tegen hem. Maar
zeker is dat allemaal niet.”
Tijdens de laboratoriumtesten droegen
de proefpersonen haarbandjes met infrarood-ledjes. Middels sensoren aan het
plafond viel zo vast te stellen in welke
richting de personen op welk moment
keken. Niet alleen de kijkrichting, maar
ook het moment waarop mensen spraken
legde Van Turnhout vast. Sprak de betreffende persoon bijvoorbeeld net na een
boodschap van de computer, of na een
uitspraak van de gesprekspartner? En hoe
lang duurde de uiting? Op basis van
dergelijke gegevens en met behulp van
een statistisch model kon de onderzoeker
uiteindelijk met enig succes inschatten
voor wie of wat een bepaalde boodschap
was bedoeld. “Zelfs zonder spraakanalyse
blijkt best goed te voorspellen tot wie
mensen zich richten.”

Holistisch
Het ontwerp van een kaartjesautomaat
zoals hier beschreven vereist kennis van
verschillende vakgebieden. Hoe communiceren mensen bijvoorbeeld? Van
Turnhout, voorheen werkzaam als leraar
natuurkunde, begroef zich tijdens het
eerste jaar van zijn onderzoek daarom in
publicaties op het gebied van de sociale
psychologie. “Ik merkte dat sociaal
psychologen veel holistischer kijken,
minder afgekaderd dan de natuurwetenschappen”, vertelt Van Turnhout. “In het
begin snapte ik echt niets van wat ze

Berichten beveiligen met de bewegingen van de computermuis
Wat hebben het casino, kwantummechanica en een lavalamp met elkaar
gemeen? Willekeurige, niet te voorspellen getallen spelen er een belangrijke rol. Zonder dat we het in de gaten
hebben, zijn ‘random’ getallen overal.
Meestal zijn ze nutteloos, maar voor het
beveiligen van belangrijke boodschappen blijken ze erg bruikbaar.
Wiskundige Andrey Sidorenko deed vier
jaar onderzoek naar het hoe en het
waarom hiervan. Hij promoveerde op
maandag 29 oktober op dit onderwerp.
Iedereen vult dagelijks wel een paar keer
ergens een wachtwoord in. Bij het opstarten van de computer op het werk, het
inloggen op een website of aan de pinautomaat in de stad. Het wachtwoord is
ooit verzonnen als extra beveiliging,
omdat bepaalde gegevens niet bedoeld
zijn voor anderen. Dit werkt meestal
goed, ware het niet dat veel mensen uit
gemakzucht een zeer doorzichtig
wachtwoord kiezen. Voor iemand met
kwaad in de zin is de naam van je vrouw
of hond echt niet moeilijk te achterhalen,
en ook ‘1234’ gooit geen hoge ogen. Zelfs
het wachtwoord ‘password’ schijnt bij
sommigen populair te zijn. “Het veiligste
wachtwoord is een volledig willekeurige

combinatie van cijfers en letters”, zegt
Andrey Sidorenko MSc, die maandag 29
oktober promoveerde in de groep
Coderingstheorie en Cryptologie van de
faculteit Wiskunde & Informatica. “Dan
kan niemand door logisch na te denken
en te gokken je code achterhalen. Daarbij
geldt logischerwijs ook: hoe meer tekens
het wachtwoord heeft, hoe kleiner de
kans dat iemand het raadt. Lange wachtwoorden zijn weliswaar niet erg
praktisch, maar voor het veilig overbrengen van belangrijke boodschappen
moet de geheime sleutel wel zó lang zijn,
dat anderen geen kans krijgen de boodschap te ontcijferen.”
Voor het versleutelen van boodschappen
die geheim moeten blijven, heb je dus
willekeurige getallen nodig. Maar waar
haal je die vandaan? Hoe maak je echt
willekeurige getallen? Uit de natuur, zo
blijkt uit het werk van Sidorenko. Overal
om ons heen zijn talloze processen aan
het werk die door hun onvoorspelbaarheid volkomen willekeurig verlopen.
Laten we eens een klein proefje doen. Pak
een muntje uit je portemonnee, gooi het
in de lucht en vang het op. Is het kop of
munt ? Doe dit een paar keer. Hoe vaker
je dit doet, hoe dichter je in de buurt zult
komen van de helft ‘kop’ en de helft

‘munt’. Geen verrassing, toch? Per afzonderlijke worp is het echter wél elke keer
de vraag wat je krijgt. De uitkomst is
willekeurig (als je het muntje tenminste
een beetje goed laat ronddraaien). Een
ander willekeurig proces is radioactief
verval. Dat vindt op atomair niveau op een
willekeurig moment plaats. En vloeistofstromingen zijn al gauw zo complex dat
ze niet te voorspellen zijn. In zijn proefschrift haalt Sidorenko als voorbeeld
hiervan de lavalamp aan. Onder invloed
van een warmtebron bewegen daarin
zwevende bellen gekleurde was in
ingewikkelde ronde vormen omhoog, om
vervolgens rustig weer terug te zakken.
Deze lamp zou echter ook als bron
kunnen dienen voor het genereren van
willekeurige getallen. “Film de hele tijd
één punt in de lamp en genereer een ‘1’
bij een lichte plek en een ‘0’ als het
donker is. Zo krijg je een lang, willekeurig binair getal”, legt Sidorenko uit.
Toch zitten er nadelen aan een dergelijke
bron van willekeurige getallen. Ten eerste
is het heel lastig om er een echt volledig
willekeurig getal uit te halen. “De stroming is heel traag, dus als je heel veel
metingen per seconde doet, krijg je steeds
grote groepen nullen of enen achter
elkaar. Dat is slecht voor de kwaliteit van

Een lavalamp waarin zwevende bellen gekleurde
was onvoorspelbare bewegingen maken; een
mogelijke bron voor ‘random’ getallen.

het als willekeurig bedoelde getal. Het
gebruik van niet perfect willekeurige
getallen voor cryptografie, leidt tot grotere
risico’s. En daarnaast heb je natuurlijk
niet altijd zo’n lamp bij de hand. Het is
ook meer een voorbeeld.”
Een veel bruikbaarder fysisch verschijn-
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graag”
deden en waarom.” Voor de benodigde
kennis op het gebied van de systeemtechnologie ging Van Turnhout vier maanden
in de leer bij onderzoekers van de
Carnegie Mellon University in Pittsburg,
USA. “Dat was het moeilijkste gedeelte,
omdat mijn achtergrond daar niet zit.
Systeemingenieurs passen de wiskunde
op een heel andere manier toe dan ik
gewend ben.”
Toen Van Turnhout terugkeerde in
Eindhoven was zijn vakgroep, die oorspronkelijk deel uitmaakte van het toenmalige IPO-instituut, ondergebracht bij
de faculteit Industrial Design. Daar
maakte hij kennis met onderzoekers die
de interactie tussen mens en computer
bestudeerden. “Daardoor heb ik uiteindelijk ook het ontwerp van de interface
voor mijn rekening genomen. De oorspronkelijke vraagstelling ging helemaal
niet in op de interactie met de gebruiker.”
Onterecht, denkt Van Turnhout nu.
“Door bezig te zijn met de interface
merkte ik dat het systeem heel vroeg
moet kunnen inschatten tegen wie
iemand praat. Niet alleen na afloop van
een boodschap, maar ook tijdens en zelfs
voorafgaand aan die uiting. Je wilt de
gebruikers namelijk op tijd laten weten
of ze kunnen spreken of niet.”
Natuurlijk zijn er na afloop van een
boodschap meer aanknopingspunten om
dit in te schatten. Maar al aan het eind
van een voorafgaande uiting, toonde Van
Turnhout aan, is hierover met redelijke
zekerheid iets te zeggen. “De lengte van
de uiting zegt vaak iets. En als iemand
aan het eind van zijn uiting naar het
systeem kijkt, is er ook een relatief grote
kans dat deze voor de computer bestemd
was.”
Inschattingsfouten zijn echter onvermijdelijk. Met behulp van de eerder beschreven proefopstelling onderzocht Van
Turnhout of en hoe het systeem de
gebruiker hiervan op de hoogte kan
stellen. Verschillende interfaceontwerpen
moesten de gebruiker duidelijk maken of
de computer ‘luisterde’ of niet. De resultaten maken duidelijk dat dergelijke
feedback vooral nuttig is als het systeem

technisch niet in orde is. Hoe die feedback er dan precies uit moet zien, moet
nog worden onderzocht.

Scepsis
De automaatproducenten die aan het
begin van het onderzoek zijn benaderd,
toonden weinig interesse in de studie.
Het doel van het onderzoek -een kaartjeskiosk die de functie van een baliemedewerker overneemt- is immers toekomstmuziek. “Ik ben zelf ook altijd
sceptisch geweest over de noodzaak van
zulke apparaten”, geeft Van Turnhout toe.
“Maar wanneer je spraak kunt inzetten op
de momenten dat je je handen niet kunt
gebruiken, zijn er veel plaatsen waar zo’n
systeem nuttig kan zijn. In de auto bijvoorbeeld.”
Het bredere belang van zijn onderzoek,
vindt Van Turnhout, zit hem echter vooral
in de interdisciplinaire aanpak. “Door
buiten het kader van een discipline te
treden, loop je tegen beperkingen en
vragen aan die je anders niet zou zien.
Volgens de sociale psychologie is een
uiting bijvoorbeeld een ‘eenheid waarmee
je betekenis overbrengt’. Maar om hierop
een technisch systeem te baseren, zijn
veel concretere criteria nodig.” Voor het
ontwerp van een interface die feedback
geeft over het wel of niet ontvangen van
een uiting, is kennis nodig over de
manier waarop mensen met elkaar communiceren. “Daarover is nog veel te
weinig bekend. Althans, niet als het gaat
om de toeschouwende derde persoon die
het computersysteem vertegenwoordigt.”
Door zijn interdisciplinaire aanpak raakte
Van Turnhout bovendien overtuigd van
het stokpaardje van zijn nieuwe faculteit.
Wie werkt aan een uitvinding, moet zich
op tijd afvragen hoe de gebruiker hiermee
uiteindelijk zal omgaan. “Stel dat je over
vijf jaar met negentig procent zekerheid
kunt voorspellen wie tegen wie praat.
Dan moet je je nu al bezighouden met het
ontwerp en de mogelijke toepassingen.
Anders hobbel je achter de feiten aan en
kom je te laat achter de praktische beperkingen van een systeem.”/

.

“Ik hou van de grote lijn, de theorie achter
een systeem.” Student Elektrotechniek Daan
Alberga koos voor een theoretische afstu deeropdracht. Hij werkt aan een model om
computerberekeningen parallel uit te voeren.
Dat model werd in 1974 ontwikkeld door de
Franse computerspecialist Gilles Kahn. “Hij
deelde de berekeningen op in stukken, die
daarna door verschillende processors worden
uitgevoerd. De processors hebben onderling
geen contact. Iedere processor werkt in zijn
eigen tempo aan zijn deel van het probleem.
Zodra een deelberekening is uitgevoerd,
komt het resultaat in een buffer terecht.”
Daar staat het te wachten tot de andere
stukken ook klaar zijn.
Alberga vertelt dat Kahns systeem zich in
theorie goed leent voor multimedia: parallel
werken maakt het systeem lekker snel. “Maar
er is een praktisch probleem - je kunt onder weg niets veranderen.” Alberga legt uit wat
er gebeurt als halverwege de scherminstel lingen veranderen. “Niet alle bewerkingen
zijn op hetzelfde moment klaar. Het kan dus
gebeuren dat de helft van het beeld met de
oude instellingen is berekend en de andere
helft met de nieuwe.” Alberga werd gevraagd
dit probleem op te lossen, om veranderingen

netjes te synchroniseren.
De oplossing zat hem erin om tijd niet te zien
als seconden die allemaal even lang duren,
maar als een volgorde: het moment T1 wordt
gevolgd door het moment T2, enzovoort.
“Iedere bewerking krijgt een plakkertje mee:
het resultaat van deze bewerking hoort bij
‘tijdstip’ T1. Vervolgens kun je het hele
systeem de opdracht geven dat vanaf tijdstip
T6 de scherminstellingen veranderen.” Dat
klinkt logisch, maar is nog niet zo gemak kelijk door te voeren. “Het lastige is dat de
tijdstippen door elkaar dreigen te gaan lopen
als bijvoorbeeld een uitkomst van T2 wordt
opgesteld bij een uitkomst van T3. Welk
tijdstip krijgt die uitkomst mee?” Alberga
slaagde erin die theoretische puzzel op te
lossen. Hij is nu bezig met de implementatie
in het model. Mocht dat deel van het af studeren voorspoedig lopen, dan overweegt
hij om er ook een wetenschappelijke publi catie van te maken. “Ik hoop dat dat lukt,
maar ik wil in januari ook graag beginnen met
werken.” Duidelijk een student met
tijdsbesef.
Tekst: Anouck Vrouwe
Foto: Bart van Overbeeke

Onderzoek in het kort
Veelzijdige goudbolletjes voor
plastic elektronica
sel is thermische ruis. Intel-processors in
computers hadden jaren geleden een
elektronische schakeling aan boord die
hiervan gebruikmaakte voor het leveren
van willekeurige getallen. Thermische
ruis wordt veroorzaakt doordat de ladingsdragers in een elektrische geleider
(meestal elektronen) een bepaalde willekeurige beweeglijkheid als gevolg van
temperatuur hebben. Sidorenko: “Uit
deze ruis, die bovenop het elektrische
hoofdsignaal zit, kun je reeksen enen en
nullen afleiden, waarvan we wiskundig
kunnen aantonen dat ze heel goed willekeurig zijn.” Nu is er nog maar één
nadeel over: een volledig willekeurig getal
is zodanig uniek, dat je niet nogmaals
precies hetzelfde getal kunt oproepen.
Iets wat bij cryptografie wel vaak gewenst
is.

Algoritmes
En daar komt Sidorenko’s promotiewerk
om de hoek kijken. De Rus heeft gewerkt
aan Pseudorandom Generators (PRG).
Dit zijn wiskundige bewerkingen -algoritmes in jargon- die op een herhaalbare
manier getallen opleveren die niet van
een echt willekeurig getal te onderscheiden zijn. Het versleutelen van een
belangrijke boodschap gaat daarmee als

volgt. In de PRG stop je een echt willekeurig getal, dat relatief klein mag zijn,
en alleen bij zender en ontvanger bekend
is. Dit getal leidt de computer bijvoorbeeld af uit de systeemklok in combinatie
met de muisbewegingen van de gebruiker. Dat is namelijk een behoorlijk willekeurig proces. Met dit echt willekeurige
getal slaat de PRG aan het rekenen. De
uitkomst hiervan -een zeer groot getalvormt de sleutel voor de beveiliging van
een boodschap. De zender laat de sleutel
los op de boodschap om deze te vervormen, te coderen. Het gecodeerde bericht
komt bij de ontvanger terecht, die het met
behulp van de -onafhankelijk zelf uitgerekende- sleutel weer kan ontcijferen. Dit
systeem werkt goed, doordat een crimineel de sleutel niet kan berekenen. En de
boodschap dus niet kan ontcijferen. “Eén
ding is echter wel heel belangrijk”, zegt
Sidorenko. “Als de sleutel uit te weinig
bits zou bestaan, dan zou een crimineel
een computer alle mogelijkheden
kunnen laten uitproberen. Daarom
bestaat de sleutel vaak uit wel 1024 of
2048 bits (in het laatste geval geeft dat
een decimaal getal weer dat ruim zeshonderd cijfers lang is). Dan is er voor
iemand die kwaad wil écht geen beginnen
aan.”/

.

Materialen opgebouwd uit plastics en metalen kunnen in de toekomst leiden tot goed
geleidende elektronica. Drs.ing. Jeroen van Herrikhuyzen zette hiertoe in zijn promotie onderzoek aan de TU/e een eerste stap. Hij ontwierp verschillende microscopische
structuren met goudbolletjes in plastic. Van Herrikhuyzen verdedigde gisteren, woensdag
31 oktober, zijn proefschrift over de zelfassemblage van hybride goud-nanodeeltjes.
Voor de toepassing in elektronica is de industrie op zoek naar steeds betere, lichte mate rialen die flexibel en vooral goedkoop zijn. Plastics voldoen aan deze eisen, bijvoorbeeld in
goedkope, flexibele zonnecellen en oprolbare televisieschermen. Zo zit tegenwoordig in
ongeveer de helft van de mp3-spelers een scherm gemaakt van geleidend plastic. Om de ei genschappen van deze plastic elektronica te verbeteren, heeft Van Herrikhuyzen onderzoek
gedaan naar combinaties v an het organische materiaal (plastic) met anorganische materi alen, zogenoemde ‘hybride materialen’. Deze materialen hebben de potentie om nog beter
elektriciteit te geleiden dan puur organische elektronica. Hij ging aan de slag met heel
kleine goudbolletjes, met daar omheen een schilletje van organische, halfgeleidende
moleculen. Met verschillende varianten van het hybride nanodeeltje wist hij een aantal
bouwwerken met bijzondere eigenschappen te construeren. Hiermee zijn de eerste stappen
gezet voor mogelijke, toekomstige toepassing in (nano)elektronica.

Forse tijdwinst bij ontwikkelen en
onderhouden chipmachines
Het integreren en testen van nieuwe chipmachines kan tot twintig procent sneller. En de
diagnosetijd bij het vastlopen van deze machines kan zelfs honderdmaal korter. Dat bleek
gisteren, woensdag 31 oktober, op het eindsymposium van het onderzoeksprogramma
Tangram dat op de High Tech Campus werd gehouden. De concrete resultaten uit dit project
van het (op het TU/e-terrein gevestigde) Embedded Systems Institute (ESI) bieden enorme
concurrentievoordelen voor de hightech industrie in Nederland. Chipmachinefabrikant
ASML, die als proeftuin diende voor het wetenschappelijke onderzoek, is druk bezig om de
onderzoeksresultaten naar de praktijk te vertalen.
Binnenkort meer over het Tangram-project in Cursor.
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Vol ambitie.
Maar wie helpt
jou verder?

Voor enthousiaste en ambitieuze starters is er de mogelijkheid deel te nemen aan diverse Masterclasses.
Op kosten van LogicaCMG volg je een gedegen opleiding om je verder te ontwikkelen in de door jou
gekozen richting. Met deze opleiding leg je een stevige basis voor een voorspoedige carrière in de ICT.
Geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie op www.logicacmg.nl/masterclass.
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Dutch Design Week 2007
Met ARCHITECTURE.EHV toonde de faculteit Bouwkunde een
selectie van de beste afstudeerwerken van het afgelopen jaar.

Het jonge ontwerpersbureau Unit 040,
bestaande uit ID-bachelors, gaven op Strijp S
een kijkje in hun keuken.

Een van de voertuigen die te zien
waren op Strijp S tijdens de
Design on Wheels Show.

Studenten ontwierpen en
bouwden tijdens de
CHEOPS-workshop
‘Ontwegwerpen’
verrijdbare meubels van
sloopauto’s.

De expositie Design United, in de hal van het Hoofdgebouw, toonde
innovatief werk van Industrial Design-studenten van de TU/e, de TUD en
Universiteit Twente.

Foto’s: Bart van Overbeeke
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Het oog w
Wetenschappelijk verhaal wordt
Proefschriftomsla
Foto’s/Bart va
Jaarlijks verschijnen aan de T
schriften. Vaak zijn het hele
waaraan vaak speciale aandach
scoopplaatjes en soms zelfs
sieren de covers van de disser
zoal op hun boekje, wie doet de
wordt het boekwerk, het resu
onderzoek
materiaal echt niet voldoende, dan kunnen
de ontwerpers putten uit een omvangrijk
archief aan stockfoto’s.
Over het algemeen kan de ontwerper met
de input van de briefing goed uit de voeten.
“Aio’s hebben soms heel goede ideeën”,
zegt Bruinink. “Maar je merkt wel dat de
stijl van ontwerpen tegenwoordig soms op
het schreeuwerige af is. Wij brengen zelf
meer rust in het beeld, we maken het
grafisch verantwoord.”

Grafisch ontwerper Paul Verspaget (rechts).

Op de redactie van Cursor staat een grote
boekenkast, die tot aan de rand is gevuld
met proefschriften, die bijna dagelijks
worden bezorgd. Het is een kleurrijk
geheel met vaak mooie boekjes. Terecht
natuurlijk; wanneer je vier jaar hard hebt
gewerkt aan de inhoud van je proefschrift,
wil je dat het boek wel een beetje aantrekkelijk oogt. Op de omslagen staan dan ook
vaak fraai fotomateriaal, gestileerde
grafiekjes of mooie microscoopopnamen.
Met uitzondering van een enkele onderzoeksgroep, die voorschrijft dat elk proefschrift in smetteloos geel gehuld gaat,
besteden de meeste aio’s duidelijk veel
zorg aan hun dissertatie. Een enkeling
plaatst zelfs een (zelfgemaakt) kunstwerk
op de kaft.
Igor Aarts, in 2006 gepromoveerd bij de
faculteit Technische Natuurkunde, is zo
iemand. Hij zette een kunstwerk van zijn
moeder op de kaft (zie afbeelding
rechtsonder). Hij vertelt: “Ik had al veel
andere proefschriften zien langskomen en
daar stonden vaak van die schematische
plaatjes van moleculen op. Dat vond ik
helemaal niks; dat is toch niet spannend?
Ik had al snel het idee dat er kunst op mijn
kaft moest komen. Kunst gaat over passie
en bij kunst komt creativiteit kijken, wat in
feite ook de basis is voor innovatie. Toen
heb ik een foto van het belangrijkste
onderdeel van mijn werk -een bepaald
optisch element- aan mijn moeder
gegeven en gevraagd of ze daar een
kunstwerk van wilde maken. Zij schildert
namelijk als hobby.” Die ging aan de slag
met de foto en schilderde het in olieverf
na. De vormgever scande het schilderij in
en liet het vervolgens naadloos aansluiten
op de foto. Aarts: “Mijn moeder snapt echt
de ballen van mijn promotiewerk, maar
dat geeft helemaal niks. Het is hartstikke
mooi geworden. Ik kreeg er leuke reacties
op. Men vond het heel leuk dat ik een
schilderij van mijn moeder op mijn proefschrift had gezet. Sommigen vonden het
‘heel apart’, maar ik weet niet of dát nu zo
positief was bedoeld. Maar dat interesseert
me ook niks, want ik vind het mooi.”
Aan de andere kant van het originaliteitsspectrum staan de proefschriften in één

kleur, met slechts tekst op de omslag.
Slechts een kleine minderheid kiest
hiervoor. Zo ook Bernard Meulenbroek,
in 2006 gepromoveerd bij Technische
Natuurkunde. Hij legt uit: “Mijn promotieonderzoek ging over een nogal theoretisch onderwerp. Ik wist niet hoe ik dat op
een zinnige manier kon uitbeelden op de
omslag. Er staan wel een paar plaatjes van
experimentele resultaten in mijn proefschrift, maar die zijn niet van mij. Ik vind
dat je ze dan ook niet op je cover moet
zetten.” Dit leverde de promovendus hier
en daar wel wat commentaar op. “Men
vond het een saaie lay-out, maar daar zat ik
niet mee. Om eerlijk te zijn, worden proefschriften toch alleen maar gelezen door je
promotiecommissie en een paar collega’s
in de vakgroep. Het is bijna altijd een
enorm technisch verhaal en zelfs wetenschappelijke collega’s in het buitenland
zullen het niet snel openslaan. Die zijn
alleen maar benieuwd naar de steekwoorden die voorin staan. Voor de inhoud
lezen zij toch vooral je wetenschappelijke
artikelen.”

Handig
Veel aio’s hebben zelf creatieve ideeën
over de omslag van hun boek. En iemand
die handig is met de computer -op een tu
komt dat natuurlijk nogal eens voor- kan
een heel eind komen. Anderzijds is grafische vormgeving een vak apart en de
Printservice van de TU/e schakelt dan ook
standaard een externe vormgever in voor
het ontwerp van de kaft. Eén van de drie
ontwerpbureaus die Printservice op regelmatige basis inschakelt, is het bureau van
Paul Verspaget en Carin Bruinink in
Nuenen. Deze twee grafisch vormgevers
ontwerpen naast brochures, folders, huisstijlen, catalogussen en jaarverslagen, ook
alweer acht jaar omslagen van proefschriften van TU/e’ers. Verspaget schat dat ze
inmiddels zo’n vier- of vijfhonderd
ontwerpen op hun naam hebben staan. De
promovendus is een kleine driehonderd
euro kwijt voor een ontwerp van dit
bureau.
Het eerste contact tussen Verspaget en de
aio vindt plaats aan de universiteit. “Ik

vraag ze dan altijd om wat
beeldmateriaal mee te
nemen dat weergeeft waar
hun werk over gaat”, vertelt
hij. “Ook wil ik weten wat
hun favoriete kleur is en
welke kleur ze absoluut niet
willen. Het onderwerp moet
me inspireren. Welke
beeldtaal hoort erbij?” Is de
kwaliteit van het beeld-

Voorbeeld van een hoge resolutie pdf-bestand zoals de grafisch ontwerper h
voor drukker en lamineerbedrijf. Rechts een losse inlegstrook met de uitnod

Drukken, printen
Drie maanden voor de promotiedatum kunnen aio’s voor een eerste afspraak terecht bij
de Printservice in de kelder van het Hoofdgebouw. Daar schetst een medewerker aan de
hand van een map met voorbeelden van proefschriftomslagen alle mogelijkheden. Zo
wordt een vrijblijvende offerte opgesteld. Hierbij heeft de promovendus een aantal
keuzes. Het formaat van het boekje is bijna altijd standaard, 170 bij 245 millimeter. De
omslag van het proefschrift kan door de externe drukkerij in één enkele kleur worden
gedrukt, in een paar kleuren of in full colour. Daarbij heeft de promovendus de keus
tussen het ouderwetse offsetdrukken (in één of meerdere kleuren) of het modernere
digitaal drukken (altijd full colour). Omdat de laatste optie feitelijk printen is, is een
proefdruk daarbij heel goed mogelijk. Voor offsetdruk is dat niet te doen, omdat dan
speciaal voor één afdruk allerlei voorbereidingen moeten worden getroffen. Na drukken
wordt elke omslag van een proefschrift voorzien van een dun plastic laagje om de
gedrukte afbeeldingen te beschermen. De meeste aio’s kiezen voor een glanzend of mat
beschermlaagje, waarbij een glanslaag de kleuren wat helderder maakt. Voor dezelfde
prijs kun je ook structuur laten aanbrengen in het plastic laagje: ‘linnen’ of ‘leer’. Wél
duurder is het als je bovenop deze beschermlaag nog een extra laagje glanzende trans parante lak wil hebben. Al deze lamineerstappen vinden plaats bij een extern bedrijf.
Het binnenwerk van een proefschrift print de Printservice zelf. Als het goed is, levert de
promovendus uiterlijk acht weken voor de promotiedatum een pdf-bestand op hoge
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wil ook wat
t steeds aantrekkelijker verpakt
agen/Jim Heirbaut
an Overbeeke
TU/e zo’n tweehonderd proefboekwerken, met omslagen
ht is besteed. Grafieken, microde prachtigste kunstwerken
rtaties. Wat zetten promovendi
e grafische vormgeving en waar
ultaat van jaren aan promotie, gemaakt?
Na de briefing maakt de ontwerper binnen
een week het ontwerp. Dat gaat dan als
pdf-bestand in lage resolutie naar de aio,
waarna die nog een week heeft om correcties door te sturen. Hiermee maakt
Verspaget het ontwerp af, waarna dit naar
één van de drukkers gaat waarmee de
Printservice samenwerkt. Gemiddeld
heeft Verspaget voor het hele ontwerp zo’n
vier uur nodig, inclusief eerste bespreking. “Soms is het een uurtje meer, maar

dat neem ik voor lief. De klant moet
gewoon tevreden zijn. En de TU/e is
natuurlijk een heel trouwe opdrachtgever.”
Een enkeling ontwerpt zelf de omslag van
zijn of haar proefschrift, of laat een vriend
of familielid dat doen. Verspaget vindt het
heel leuk als mensen zelf iets aanleveren.
“Werkt de maker als vormgever, dan komt
het meestal wel goed. Maar in de praktijk
kom ik regelmatig ontwerpen tegen waarin nog allerlei fouten zitten. De bestanden
zijn nog lang niet drukklaar: de drukker

het aflevert aan de drukker. Snij- en vouwlijnen zijn aangegeven en in het wit staan instructies
iging voor de promotiezitting.

n, lijmen en snijden
resolutie aan. Daar maakt men eerst een drukproef van: een boekje zonder omslag, dat
bijeen wordt gehouden door een nietje. Het dient ter controle of er geen rare fouten
optreden in formules, grafiekjes of foto’s. Valt het lettertype groot genoeg uit voor een
prettige leesbaarheid? Zijn de marges goed, zodat je bij het openvouwen van het boekje
de tekst overal kunt lezen? In totaal heeft de aio recht op drie van die drukproeven. Twee
weken voor de leverdatum moet de aio akkoord zijn, waarna het binnenwerk wordt
geprint. Eventuele stellingen krijgt een aio er gratis bij. Kleurenpagina’s worden op een
andere machine geprint en later ingevoegd. De complete stapel vellen gaat de lijm machine in, waar de pagina’s strak op elkaar worden geperst. Een frees in de machine
ruwt de ‘rug’ van de stapel op en de omslag krijgt vier vouwlijnen. Bij 160 graden Celsius
wordt de stapel pagina’s in de omslag gelijmd, waarna de boekjes op stapels exact op
maat worden gesneden. In dozen opgeslagen wachten de boekjes dan op transport. Vier
weken voor de promotiedatum wordt het boekje geleverd.
De Printservice drukt zo’n drie proefschriften per week, bijna het hele jaar door. De
meeste promovendi zijn uiteindelijk tussen de 1.800 en 2.200 euro kwijt aan hun boekje.
De meeste faculteiten vergoeden een groot deel van dit bedrag. Een klein deel van de
mensen kiest voor een drukker van buiten de TU/e.

kan er dus niets mee. Een voorbeeld: de
kleuren moeten zijn ingesteld op CMYK
(cyaan, magenta, geel en zwart, red.),
omdat drukkers daarmee werken.”
Daarom wordt de vormgever zo af en toe
ingeschakeld om van het eigen ontwerp
van een aio een pdf-bestand te maken dat
geschikt is voor de drukker. “Dat kost
gemiddeld een uurtje, maar op deze
manier koopt de aio ook de verantwoordelijkheid voor het eindresultaat af.”/

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

Bedrijfsmanagement & Logistiek
Engineering
ICT
Natuurwetenschappen

Open dagen: Eindhoven

3 november 2007
10.00 - 14.30 uur

Venlo

17 november 2007
10.30 - 14.30 uur

www.fontys.nl/opendag
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TU/e platform Indians wants to be
Lonely Planet for newcomers
Rendering assistance to
newly arrived Indians at
the TU/e: this is the
object of eight Indian
TU/e employees and
students who began a
joint venture several
months ago. During a
meeting on Friday night
19 October they presented their plans for setting
up their own platform
within the TU/e. In the
end, the organization
should not only be able
to serve newcomers, but
also Indians who want to
come to Eindhoven’s university.
This spring saw the
genesis of the first ideas for
a joint venture. After an
initial meeting in August
between a number of
Indians the ideas began to
take shape. “At that
meeting the committee
was composed”, says committee
member
dr.
Prashant
Agrawal,
a
postdoc at the Biomedical
Engineering Department.
“The committee consists of
employees and students
from different fields of
education at the TU/e”, cocommittee
member
Chattarbir Singh explains,
a doctoral candidate at the
Department of Chemical
Engineering and Chemistry. “We have deliberately
decided on such a setup so
as be able to serve the
greatest possible group.”
According to the members
of the platform there are

now some eighty Indian
people
working
and
studying at the TU/e.
For the Indians who are
still in their homeland the
committee has not only
taken into account the
position that they would
like to occupy at the TU/e,
but also the region they
come from. “Indian formalities with regard to
studying
or
working
abroad differ per region. In
addition, we shall give
other clothing recommendations to someone from
the south, where temperatures may rise to 44
degrees Celsius, than to
someone from the north,
where it is much colder.
Thanks to the fact that
various regions are represented in the committee,
we can provide tailor-made
advice to future TU/e staff
and students”, explains
Prashant Agrawal.

Need
The absence of such a
platform is a strongly felt
deficiency, claim the committee members. “For instance, when we came here
we knew very little about
the Netherlands and even
less about Eindhoven”,
says dr. Sharan Shetty, a
postdoc at the Department
of Chemical Engineering
and Chemistry. “We want
to help Indians who have
just arrived here with their
daily needs and acquaint
them with Dutch etiquette
or show them the best

The meeting on 19 October. Photo: Bart van Overbeeke

shops for Indian dishes. In
addition, we can provide a
social network that they
can use, as well as any
family members accompanying them.” Committee member Amit Lohiya, a
TOIO (two-year trainee
researcher) at Electrical
Engineering, adds: “We are
a kind of ‘Lonely Planet’ for
newcomers.”
“Besides, we try to create
more support for activities
relating to the Indian
culture, which does not
necessarily imply events
organized by us. We can
help third parties by means
of our network and experience, but remain in the
background if this is
desired. We do not want to

In the Commission’s
proposal,
knowledge
migrants will within one
month get clarity on their
European work permits,
which will in principle be
valid for two years.
However, holders of the
blue card will be admitted
only if they can present an
offer from an employer
and will be earning at least

three times the minimum
wage in the member state
of their choice. After two
years the work permit may
be extended. Anyone
losing their job in the
meantime
must
find
another job within three
months.
Knowledge
migration
within Europe is definitely
not a matter of course.
Members states can opt out
of the new, which is a
serious option for Austria.
Countries that do participate, can still deny access
to someone who switches
countries within Europe,
for example by using the
argument that they already
have sufficient engineers
or doctors.
This makes the arrangement considerably less

Open Office
Do you have any questions,
problems or complaints about your
housing? Please come to the Open
Office to talk to the TU/e accommodation officer and a representative
of Vestide. The next Open Office is
held on Thursday 15 November at
16.00 hrs at the Education and

Activities
The committee members
hope to be recognized as an
organization soon by the
TU/e. That status would
allow the platform its own
virtual space within the
university’s website. In
order to realize this, the
Indian committee will
present its plans before
long.
At the moment the organization is making do with a
home-made
website,
where interested persons

can register and stay
abreast of the latest news
and activities of the committee.
The Indian organization
wants to emphasize that it
does not intend to isolate
itself from others at the
TU/e as a cultural group.
“Our next step is to
organize events in which
both Indians and people
with different cultural
backgrounds can participate. Of course, these
activities will be based on
the Indian culture”, dr.
Sharan Shetty elucidates./

.

For more information about the
platform’s activities please
check out
http://tueindians.google
pages.com/home.

One-hour instruction
to prevent RSI

Sober ‘blue card’ for
knowledge migrant
On Tuesday 23 October
the European Commission launched its plan for
a work permit for highly
educated persons from
outside the European
Economic Area. The ‘blue
card’ grants less freedom
than was the original
intention. Member states
can continue to deny its
holders access.

appear superior, which is
one reason why committee
members themselves do
not hold fixed positions:
everybody is equal here”,
says Chattarbir Singh.

liberal than European
Commissioner
Frattini
(Justice) initially intended.
Only this summer he was
still working on a five-year
work permit providing for
the free movement of
knowledge
migrants
within the EU.
Nevertheless the Commission hopes to attract more
knowledge migrants from
Asia in particular. Most of
these now turn to the
United States. It was the
green card from that
country which served as a
model for Frattini’s plan,
for that matter. If the
members states approve,
the blue card will be introduced already in 2008.
(HOP)/

.

Student Service Center (located in
the main building).

Elections TU/e 2007
In 2007 elections will be held for
the section of students for the
University Council and the
Department Councils. For the

Many TU/e employees and
students spend many
hours a day facing a
monitor, which has an inherent risk: the excessive
or incorrect use of a
computer may cause RSI
complaints
(Repetitive
Strain Injury, complaints
resulting from the prolonged and repetitive execution of similar small
movements). This is why
the
TU/e
Working
Conditions and Environmental Service Organization (AMSO) organizes
four instruction afternoons about RSI per year
for staff and students. The
next meeting for Englishspeaking persons will be in
lecture hall 1.01 of W-hoog
from 15.30 to 16.30 hours
on
Wednesday
14

section of the staff members,
elections will be held for the
University Council, the
Department Councils and the
Services Council. These elections
will take place by means of electronic voting. Electronic voting will
take place on Wednesday 28
November and Thursday 29

November. The Working
Conditions Act compels
employees to give such instruction and staff and
students are obliged to participate. For this reason it
will be registered who will
be taking part in this afternoon. Everybody is more
than welcome and it is not
necessary to register in
advance. The AMSO particularly calls on people who
have not participated in
such instruction before.
During the instruction
afternoon the basic principles of RSI and how to
prevent it will be presented. It will also be possible
to ask questions./

Amsterdam is the most
famous thing associated
with the Netherlands. So
widespread is its fame, that
for people who have never
lived here, Amsterdam ís
the Netherlands.
The first thing most foreign
students do on arriving in
Eindhoven is to spend a
weekend in Amsterdam to
sample some Dutch tra ditions, their virgin ini tiation into Dutch culture.
But Amsterdam is not
Netherlands. It’s a different
entity, a subculture by
itself. Amsterdam is not a
typical Dutch cultural expe rience. But it is something
unique and special on its
own.
Over the last year, my
opinions about the city
have changed a lot. Last
weekend I revisited
Amsterdam. This time I was
no longer the naïve, fresh
faced tourist I was a year
ago.
Amsterdam is a city where
cultures collide, crash, fuse
and merge. It’s where po litics and old affluence
swirl among new ideas and
young ambition. It’s where
art is made and history is
preserved. Walk the city
streets and you’ll pass
through places ranging
from total chaos to strict
order. Stark contrast is the
norm. Where a dignified,
grand 13th century church
is surrounded by windows
of temptation. Where
Sunday morning church
goers mingle with Saturday
night’s hung-over party
animals. Amsterdam is
about freedom and to lerance. It’s about freeing
yourself, letting go, and
self discovery. It’s about
music, dance, art and ex pression. It’s about youth
and the heady feelings that
go along with it.
Amsterdam is wet. And it’s
always under construction,
constantly changing and
evolving. It’s sinking and
rising with the tides, li terally and figuratively.
Amsterdam is shaped like
half an onion. And like an
onion, its superficial
layers, so apparent to the
casual onlooker, disguise
the true experience
beneath.
Just watch out for the
bikes. Nothing fake about
them. And they hurt like
hell.

.

November 2007. All students and
staff members entitled to vote will
get a ‘Notification of the vote’ in
good time. For further information:
www.tue.nl/verkiezingen.
The English Page is written by
Franca Gilsing. She can be reached
at engcursor@tue.nl.

Huzaifa Das is a student of
Chemical Engineering and
Chemistry. Every other
week a column written by
him will be published on
the English page.
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14/ Universiteitsberichten
Algemeen
Centraal Stembureau
Verkiezingen TU/e 2007
Het Centraal Stembureau stelt in zijn
vergadering van maandag 5 november de
kandidatenlijsten vast en publiceert deze
vervolgens op zijn webpagina’s
(www.tue.nl/verkiezingen).
Van dinsdag 6 t/m donderdag 8 november bestaat de mogelijkheid om tegen het
betreffende besluit schriftelijk bezwaar
aan te tekenen bij het Centraal Stembureau. In zijn zitting d.d. vrijdag 9
november stelt het Centraal Stembureau
de verzamellijst van alle kandidatenlijsten vast en kent daarbij de lijstnummers
toe. Deze verzamellijst wordt eveneens
gepubliceerd op genoemde webpagina’s.
Omstreeks woensdag 14 november
worden de kennisgevingen van de stemming verzonden.
Kijk voor meer informatie op:
www.tue.nl/verkiezingen.

Secretaressesupport
Workshop
Workshop donderdag 8 november door
Myrna Ridderkhoff: Na de X-factor nu
ook de D-factor voor de secretaresse?
Als rode draad door de workshop lopen
de begrippen Durf, Duidelijkheid,
Daadkracht, Discipline en last but not
least Dienstverlening.Als je deze 5 Dfactoren in huis hebt, komt de 6de vanzelf, namelijk de D van De Secretaresse
die bij de TU/e op haar plek is.
Plaats: Filmzaal Zwarte Doos
10.00 - 10.30 uur Ontvangst
10.30 - 10.40 uur Opening ir. Harry
Roumen
10.40 - 12.15 uur Workshop
12.15 - 13.30 uur Lunch
Aanmeldingen zijn nog mogelijk:
secr.support@tue.nl.

Didactische scholing/DPO
Workshop ‘Stemgebruik en
verstaanbaarheid’
Wie zijn stem beter wil leren bedienen,
kan terecht bij de workshop
‘Stemgebruik en verstaanbaarheid’.
Enerzijds richt de workshop zich op het
voorkomen van overbelasting van de
stem bij intensief spreken, anderzijds
gaat de aandacht uit naar het goed laten
overkomen van het gesproken woord bij
colleges, presentaties en instructies. De
workshop wordt gegeven door een
docent logopedie. De docent geeft aanwijzingen en doet oefeningen met de
deelnemers. Van elke deelnemer worden
in de workshop opnamen gemaakt tijdens het spreken. Deze opnamen worden geanalyseerd en vertaald naar een
set adviezen voor de deelnemer.
Deze Nederlandstalige workshop vindt
plaats op dinsdag 4 december van 13.30
tot 16.00 uur en op dinsdag 16 december van 13.30 tot 16.30 uur. Een volgende
workshop staat gepland op 1 en 22 april
2008. Voor data van de Engelstalige versie zie www.tue.nl/educational_training.
De workshop is gratis voor docenten en
promovendi van de TU/e. Nadere informatie is te verkrijgen bij Willem van
Hoorn (telefoon 4237). Aanmelding kan
per telefoon (telefoon 2520), per e-mail
(cursus.dpo@tue.nl) of via internet
(www.tue.nl/didactische_scholing).

Educational training/DPO
Workshop ‘Assessments’
DPO will carry out a workshop on
‘Assessments’. The course consists of
two sessions:
1. General introduction to assessment
and inventory of the questions of participants
2. In-depth examination of an assessment type that is relevant to the
questions put by the participants (participants can choose either module a. or b.
or they may be interested in following
both assessment modules).
module a. Assessment using exams

- drawing up assessments based on
operational targets; - formulating different types of functional exam questions;
- checking and grading exams
module b. Other assessment types: assessment of project work, assessment of
competences, etc.
- in-depth examination of different types
of assessment; - the applicability of different types of assessment; - discussion of
the questions put by participants. The
general in-depth examination of assessment on Tuesday, December 11, 2007
from 1.30pm - 4.30pm followed by
module a. Assessment using exams
Tuesday, January 8, 2008 from 9am 12.30pm and/or module b. Other types
of assessment Tuesday, January 8, 2008
from 1.30pm – 5pm The workshop is
free for employees and PhD-students
from the TU/e.
More information can be obtained from
Ruud van Vliet (extension 2459). You can
enrol for the workshop by telephone
(2520), by e-mail (cursus.dpo@tue.nl) or
by internet (www.tue.nl/educational
_training).

College van Bestuur/NWO
Individuele aanmelding voor
Toptalent-programma
NWO heeft een Toptalent-programma
opgezet, gericht op afstudeerders met
eigen, creatieve onderzoeksideeën. Men
is op zoek naar zeer getalenteerde studenten, die staan ingeschreven bij een
tweejarige (onderzoeks-) masteropleiding
en die uiterlijk september 2008 afstuderen. De universiteiten maken eerst een
interne selectie van kandidaten. Het
College van Bestuur heeft daarom de
decanen gevraagd om kandidaten voor te
dragen. Daarnaast is het ook voor individuele studenten mogelijk zelf voorstellen
in te dienen bij rector magnificus
prof.dr.ir. Hans van Duijn.
De kandidaten moeten een zeer beknopt
onderzoeksvoorstel schrijven. Dat voorstel strekt zich uit over de lengte van een
promotietraject: een periode van vier jaar,
of, bij deeltijd, maximaal vijf jaar.
Daarnaast zorgen de kandidaten voor
een aanbevelingsbrief van een hoogleraar
bij een Nederlandse universiteit, die
bereid is bij eventuele honorering als
promotor op te treden. De TU/e mag in
totaal 5 kandidaten voordragen voor de
42 te vergeven posities.
Voorstellen dienen uiterlijk vrijdag 7
december per e-mail te worden toegezonden aan ir. Ernest Gerritsen van de
bestuursstaf, bij wie ook nadere informatie kan worden ingewonnen (toestel
4198, e-mail e.w.gerritsen@tue.nl). Zie
voor nadere informatie de Toptalentprogrammabrochure 2008 die te vinden
is op www.nwo.nl/toptalent.

Dienst Interne Zaken
Heeft u ook een mening over
de catering?
Ja? DIZ nodigt u dan uit om zitting te
nemen in de ‘Gebruikersgroep catering
TU/e’. Bij het tot stand komen van het
cateringcontract dat per 1 januari 2006
is ingegaan, is gebruikgemaakt van de
kennis en wensen van een aantal gebruikers, medewerkers en studenten, die
deel uitmaakten van de Monitorgroep.
Als vervolg hierop wil DIZ nu een
gebruikersgroep in gaan zetten om meer
gevoel en inzicht te verkrijgen in de wensen en verwachtingen betreffende de
cateringvoorzieningen. De gebruikersgroep zal een blijvende rol vervullen om
beleid en beheer van catering te toetsen
en te evalueren. Gedacht wordt aan circa
drie tot vijf vertegenwoordigers van
zowel studenten als medewerkers. Wil je
meepraten en ben je bereid zes- tot tienmaal per jaar een bijeenkomst van de
gebruikersgroep bij te wonen?
Meld je dan voor 16 november 2007 aan
per e-mail bij Bertie Fijneman, coördinator van de afdeling Facility Services via
e-mailadres facilityservices@tue.nl.

Mensen
Intreerede
Prof.dr. A.H. Dietzel houdt op vrijdag 2
november zijn intreerede. Dit gebeurt
vanaf 16.00 uur in de Blauwe Zaal van
het Auditorium. De titel van de rede luidt
‘Small enough?’ Prof.dr. Dietzel is werkzaam bij Werktuigbouwkunde.

Promoties
Ir. T. Hofman verdedigt op dinsdag 6
november zijn proefschrift en stellingen
tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 15.30 uur in
Kasteel Helmond. De titel van het proefschrift luidt ‘Framework for Combined
Control and Design Optimization of
Hybrid Vehicle Propulsion Systems’.
Hofman promoveert aan de faculteit
Werktuigbouwkunde. De promotor is
prof.dr.ir. M. Steinbuch.
Mw. ir. V.J.A. van de Vrande verdedigt op
woensdag 7 november haar 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 ‘Not
Invented Here Managing Corporate
Innovation in a New Era’. Van de Vrande
promoveert aan de faculteit Technologie
Management. De promotoren zijn
prof.dr. G.M. Duysters en pof.dr. W.P.M.
Vanhaverbeke.
Ir. N.P. van der Aa verdedigt op donderdag 8 november 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 ‘Sensitivity analysis for grating reconstruction’. Van der
Aa promoveert aan de faculteit Wiskunde
& Informatica. De promotor is prof.dr.
R.M.M. Mattheij.

Jubileumreceptie
Op donderdag 8 november houdt het
Onderwijsinstituut TM een receptie voor
dr.ir. Huub H. Willems. Huub is per 15
oktober 25 jaar in dienst van de TU/e.
Locatie: University Club- Lounge; Tijd:
16.00 - 18.00 uur.

Faculteiten
Technologie Management
(TBdk)
Afstudeervoordrachten
J.M. Crijns, Evaluation of Solvay’s Cell
Culture Innovation, 19 november 2007,
14.00 uur, PAV R 0.16.
R.F.W. Heunen, Plug & Play? Impact van
de ingebruikname van een elektronisch
medicatiedossier op de werkzaamheden
van zorgprofessionals in Nederlandse
Ziekenhuizen, 22 november 2007, 14.00
uur, PAV A.01.

Studentenleven
Stichting Fonds
Studentenvoorzieningen
Honorering aanvragen
Het fonds heeft onlangs aanvragen
gehonoreerd van: Stichting Culturele
Ontmoetingsruimte Eindhoven: een
renteloze lening van 3.000 euro voor de
inrichting van een ruimte in De Bunker;
Eindhovens Studenten Corps: een gift
van 500 euro voor de uitvoering van een
musical; de Eindhovense Studenten
Kerk: een gift van 2.000 euro voor de
(her)inrichting van ESKafé; Stichting
Virus: een gift van 7.500 euro als eenmalige bijdrage aan verlies Virus Festival
2007; ESMG Quadrivium: een gift van
900 euro voor de uitvoering van The
Queen Symphonie; ESDV Blub: een gift
van 1.600 euro voor aanschaf van duikmateriaal.
Meer informatie op www.tue.nl/sfse/.
Voor het indienen van een verzoek om

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

Rode Kruis
Spelletjesavond
Houd je ook van spelletjes en wil je iets
goeds doen voor de medemens? Eén keer
in de maand houdt de jongerencommissie van het Rode Kruis een spelletjesavond in verzorgingstehuis Wilgenhof.
Een groep jongeren (18-35 jaar) speelt
hier met de bewoners een spelletje scrabble, mens-erger-je-niet, rummikub, rikken, toepen, et cetera. Voor zowel de
bewoners als de jongeren levert dit gezellige bijeenkomsten op. Het zal je overigens meevallen hoe scherp van geest de
ouden van dagen nog zijn! Ben je geïnteresseerd om een keer mee te spelen,
stuur dan een mailtje naar
I.Wijgerse@student.tue.nl dan plaatsen
wij je op de mailinglist. Je krijgt dan elke
maand een mailtje met de datum van de
volgende spelletjesavond en op dat
moment kun je beslissen of je tijd hebt
om mee te gaan. Weet je nog niet zeker
of het wat voor je is, kom dan gerust een
keertje mee sfeer proeven.

koosjer eten in een joods restaurantje.
Zondag, 21 oktober (voorlopige datum)
Contactpersoon: Tine-Loes Hemmes
(DWA-groep)

Joodse Film: Le Tango des
Rashevski
De joodse Rosa, de grootmoeder van de
familie Rashevski, heeft tijdens haar
leven een hekel aan religie en rabbijnen.
Als ze sterft, laat ze de familie in grote
verwarring achter. Ze wenst op het joodse kerkhof begraven te worden. Bij het
organiseren van de kaddisj (begrafenis)
botsen de verschillende leefwijzen, overtuigingen en onderdrukte gevoelens
binnen deze joodse familie op elkaar.
Voor het eerst geconfronteerd met
wezenlijke vragen over leven en dood,
duikt vooral bij de zonen Simon en
David ook de vraag op naar wat joods
zijn is en of ze dat ook willen blijven.
Maar gelukkig is er de tango. Als er
problemen waren, danste Rosa altijd de
tango. Ondertussen een familietraditie
geworden. Een boeiende film van Sam
Garbarski over joods zijn.
Donderdag, 1 november, 20.00 in Café
Tint. Om 18.30 uur is er de mogelijkheid, samen te eten. Graag voor film en
eten opgeven bij:
t.hemmes@student.tue.nl.

Jongerenreis naar Ghana 2008

Diversen
Industria
Symposium Co-design &
Alliance Management
Op woensdagmiddag 7 november houdt
het International Research Project van
Industria het symposium ‘Co-design &
Alliance Management’. Het programma
wordt deze middag onder andere verzorgd door ASML, KLM en Accenture.
Het symposium zal gehouden worden in
zaal 5 van het Auditorium en begint om
13.00 uur. Voor meer informatie, kijk op
http://irp.tm.tue.nl/singaporemalaysia
en schrijf je in!

TINT ontmoetingsplek
voor inspiratie en geloof
Workshop: Ontdek je innerlijke
kracht door kundalini yoga
Tijdens deze workshop ga je op zoek
naar je innerlijke kracht, met behulp van
oefeningen en meditaties uit de kundalini yoga. Gewone fysieke oefeningen helpen om emoties los te laten. Je spant
jezelf in, zodat je naderhand diep kunt
ontspannen. Daarmee krijg je echter nog
geen toegang tot je werkelijke kracht, en
de resultaten zijn vaak niet blijvend.
Kundalini yoga heeft tot doel om je zelf
te leren kennen. Dat vormt de basis van
je innerlijke kracht. Deze vorm van yoga
kent allerlei oefeningen die werken op je
zenuwstelsel en op je klieren, de bewakers van je gezondheid. Het werkt zelfs
door tot op het niveau van de samenstelling van je bloed. En Yogi Bhajan, die
kundalini yoga in het westen heeft geïntroduceerd, beweerde altijd:”Your real
strength is in your blood chemistry.”
Zaterdag, 3 november, 13.00 tot 16.30
uur, Studentenkapel, Kanaalstraat 6.
Begeleiding: Wieger Wesselink
(j.w.wesselink@tue.nl). Kosten: tien euro
studenten, vijftien euro niet-studenten.

Een dagje joods Antwerpen
De filmfragmenten van mannen in zwarte pakken met keppeltjes op en gekrulde
bakkenbaarden langs hun gezicht horen
niet bij het verleden. In de joodse wijk
van Antwerpen horen zij bij het straatbeeld. Door een bezoek aan joods
Antwerpen willen we een dag in hun
leefwereld duiken en iets proeven van de
joodse cultuur. Er zal een rondleiding
gegeven worden door de wijk met een
bezoek aan de synagoge en het badhuis.
Maar we zullen vooral ook veel horen
over het jodendom zelf en het geloof dat
hun inspireert. Tot slot gaan we samen

Informatiedag zaterdag 8 december
2007. Heb je er altijd al van gedroomd
om naar Afrika te gaan?
Ben je tussen de twintig en dertig jaar,
wil je een andere cultuur van nabij leren
kennen en mensen die onder heel andere omstandigheden leven dan jij? Dan is
de jongerenreis naar Ghana voor jou een
unieke kans. De reis zal vier weken
duren, van begin juli tot begin augustus
2008, met een groep van acht à tien
jonge mensen en twee begeleiders. We
zullen er te gast zijn bij internationale
leefgroepen en verblijven bij families in
de stad en in dorpen. We kunnen hun
dagelijkse leven van nabij meemaken en
kennismaken met kleinschalige projecten op het gebied van gezondheid, onderwijs, landbouw, voedsel.
Op zaterdag 8 december (van 10.30 tot
15.00 uur) vertellen we er in Eindhoven
graag meer over. Ook over het doel, de
voorbereiding en de kosten (1.500 euro).
En er is tijd voor vragen en wensen. De
reis wordt georganiseerd door het
Missionair Team van de Spiritijnen.
Meer weten: kijk op www.missie-geest.nl,
belangstelling: geef je op bij
cssp@missie-geest.nl, telefoon
040-2466121, Martin van Moorsel.

WISE
WISE-network meeting
On Wednesday November 14th from
12h30 to 13.h30 of the faculty Electro.
Program: 12.30 - 12.35 hrs. opening; 12.35
- 13.00 hrs. lunch in the Jonkerzaal;
13.00 - 13.20 hrs. conducted tour in
Energylab; 13.20 - 13.30 hrs. close. The
energy saving myth - LED’s and other
energy saving lamps 1kWh electricity
generated in a coal power plant produces
around 870 gr CO2 emissions. With this
1 kWh electrical energy 25 hour light can
be given by a 40 W incandescence lamp
or 294 hours by a 3,4 W LED lamp with
the same light efficiency. Wow! More
than 90 percent energy saving! But is
this true? If energy saving is written on it
does not always means that energy
saving is also inside. In our new Power
Quality lab we want to show you the
truth about such energy saving equipment.
Lees verder op pagina 16

Universiteitsberichten mogen
maximaal 150 woorden lang zijn en
moeten op de woensdag één week
voor plaatsing binnen zijn. Ze
kunnen worden gemaild naar
universiteitsberichten@tue.nl.
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Een nieuwe sensatie voor honoursstudenten: tegen je grenzen aan lopen
Honours Programme/Ivo Jongsma
Foto/Bart van Overbeeke

Het eerste jaar van het
Honours Programme van de
TU/e zit erop. Op vrijdag 24
oktober presenteerde de
eerste lichting honoursstudenten haar onderzoeksresultaten. Het bleek niet mee
te zijn gevallen, als tweedejaars student wetenschappelijk onderzoek doen. Zelfs
niet voor de toppers in het
Honours Programme. “Erg
veel resultaten hebben we
helaas niet.”

De honoursstudenten hebben een gezamenlijke werkruimte in het Multimediapaviljoen.

Oorspronkelijk zou het honourssymposium voor de zomervakantie plaatsvinden, vertelt programmamanager dr.
Ingeborg Janssen Reinen bij de opening
van het symposium. Maar sommige
groepjes waren nog lang niet klaar met
hun onderzoek, en dus kregen ze meer
tijd. Ze mochten de zomervakantie doorwerken - en dat deden ze dan ook.
Dat het onderzoek wat meer tijd vergde,
is niet gek als je kijkt naar de onderwerpen waar de jonge studenten hun
tanden in hebben gezet. Een voorbeeld:
Jarno van Roosmalen (student Wiskunde), Sander Verdonschot (Informatica) en
Eric Creusen (Biomedische Technologie)
gingen heel ambitieus aan de slag met
‘het ontstaan van het leven’. Ze namen
een specifiek deeltje ervan onder de loep:
de vorming van celmembranen. Dat
bepaalde materialen -lipiden- vanzelf
membranen vormen, is bekend. Maar het
splitsingsproces -dat nodig is voor het
leven- is nog nooit in beeld gebracht,
gewoonweg omdat het te snel verloopt.
Dus bedacht het drietal een ingenieuze
proef met dito proefinstallatie om het
fusieproces (Creusen: “Fusie is hetzelfde
als splitsen, maar dan omgekeerd”) op
gang te brengen en een fractie van een
seconde later weer te bevriezen. Leg het
resultaat onder een elektronenmicroscoop en je zou fuserende membranen
moeten zien, was de gedachte.
Maar ze liepen tegen de harde realiteit
van wetenschappelijk onderzoek aan.
“Erg veel resultaten hebben we helaas
niet. We zagen helemaal niks”, vertelt
Creusen, na een half jaar onderzoek. Hoe
dat komt? De drie studenten weten het
niet. Daarvoor zouden ze eerst het wetenschappelijke experiment zelf, en alle componenten ervan, inclusief de proefopstelling, tegen het licht moeten houden. “Ik
ga hier volgend jaar mee door”, kondigt
Creusen aan. “Want ik wil wel iets zien.”
Voor sommige honoursstudenten was het
een nieuwe sensatie: voelen dat ze iets
niet zomaar kunnen. Voelen dat gewoon
‘een tandje bijzetten’ niet voldoende is

om te slagen. “Zeker in het onderzoek
zijn er meerdere studenten tegen hun
grenzen aangelopen”, vertelt een tevreden
Janssen Reinen. “Ze zeiden: ‘Dit hebben
we nog nooit meegemaakt’. Ik vind dat
wel heel mooi, dat we bovengemiddelde
studenten bij hun grenzen laten komen.”
Nu was de opzet van de onderzoekscomponent in het eerste honoursjaar ook wel
heel ambitieus, geeft Janssen Reinen toe.
Te ambitieus zelfs, en terugkijkend
wellicht ‘een beetje naïef”, vertelt ze.
Wetenschappers van alle faculteiten
werden bijeen gebracht, met het idee dat
er op de kruispunten van de onderzoeksgebieden spannende en misschien wel
baanbrekende dingen zouden gebeuren.
De honoursstudenten zelf zouden de
onderzoeksvragen formuleren.
Maar dat bleek veel te hoog gegrepen.
Simpelweg omdat de honoursstudenten
tweedejaars zijn en dus nog niet met
onderzoek in aanraking zijn gekomen.
“Ze dachten bijvoorbeeld nog niet na over
of hun vraag wel een nieuwe vraag was”,
illustreert beleidsmedewerker ir. Ingrid
Hijman. En ook de samenwerking tussen
de onderzoekers van de verschillende
faculteiten was verre van vanzelfsprekend. Niet dat de sfeer niet positief en
enthousiast was, vertelt Janssen Reinen.
Maar de betrokken docenten moesten
elkaar, elkaars vakgebied en de studenten
leren kennen. En dat bleek bij elkaar toch
teveel tijd te vergen. “Het zijn al ontzettend druk bezette mensen, die hier vrijwillig aan meewerken”, aldus de
programmamanager.
Vanaf dit jaar gaat het dan ook anders. De
nieuwe lichting honoursstudenten gaat
meelopen met bestaand onderzoek. Bij
voorkeur gaan ze meewerken bij onderzoek van een andere faculteit, en worden
ze in de breedte ingezet in het project, om
de blik zo breed mogelijk te maken. Het
betekent veel minder eigen inbreng voor
de student, maar een verschraling vindt
Janssen Reinen dit niet. “Dit is al uniek
genoeg. In geen enkele van de honours-

programma’s van de andere universiteiten zie je een component onderzoek
terugkomen.”

Academische vorming
Onderzoek is een van de drie pijlers van
het Honours Programme. De andere twee
zijn ‘classes’ -een soort intensieve, interactieve colleges- en ‘academische
vorming’. Ook over dat laatste onderdeel
is nog geen consensus wat er wel, en wat
er niet onder valt. Zo kregen de honoursstudenten afgelopen jaar van een rasechte
baron een workshop etiquette rond een
kerstdiner. Hoe pak je een wijnglas, hoe
gebruik je het servet en je bestek? Heel
handig voor de toekomst als je een topcarrière tegemoet gaat, maar over het academische gehalte liepen de meningen
uiteen. Ook moesten de studenten zich
laten gaan tijdens een theatersportavond.
“Leren om iets te durven doen”, vertelt
Hijman hierover. “Leren meegaan, niet
blokkeren, niet alles bediscussiëren.” En
natuurlijk passeerden ook cursussen
debatteren, teamwork en leiderschap de
revue. Het hele gezelschap ging samen op
introductieweekend naar Renesse en op
studiereis naar Berlijn. Leuke uitstapjes,
maar wel met een academisch nevendoel.
Hijman: “De studenten moeten reflectie
geven op elkaar. Dat kan alleen als ze
elkaar kennen en vertrouwen.”
De studenten, van acht verschillende
opleidingen, moeten niet alleen reflectie
geven op elkaar, ze moeten elkaar ook les
geven. Dit zogeheten ‘peer teaching’
wordt bijvoorbeeld ingezet om de kennis
van wiskunde en chemie bij te spijkeren.
Van de honoursstudenten wordt sowieso
een zeer actieve inzet gevraagd, door collegevoorbereiding, opdrachten en presentaties. Door reflectie op het geleerde en op
de relatie met het eigen vakgebied. En
aanwezigheid bij de lessen -in de avonduren- is natuurlijk helemaal geen discussiepunt. Dat komt allemaal bovenop het
normale bachelorprogramma dat de
honoursstudenten volgen, inclusief een
minor. Toch houdt de gemiddelde

honoursstudent nog tijd over voor een
sociaal leven, vertelt beleidsmedewerker
Hijman. “Drie van hen zitten zelfs in het
bestuur van een studievereniging.”
23 studenten begonnen in september
2006 aan het Eindhovense Honours
Programma; in september dit jaar startte
een groep van 15. Hoe ze het aantal instromers gaan opkrikken, en hoeveel
honoursstudenten er potentieel zijn,
weten de organisatoren nog niet precies.
Behalve dan dat ze moeten werken aan de
perceptie die bij veel studenten leeft dat je
‘arrogant’ bent als je jezelf aanmeldt. “We
hebben hier toch wel een ander slag studenten dan bijvoorbeeld in Delft”, merkt
programmamanager Janssen Reinen. En
het idee dat je alleen welkom of geschikt
bent met een cijferlijst met louter negens
en tienen, klopt ook niet, vertelt Hijman.
“Je ziet dat studenten op hun negentiende
nog behoorlijk onzeker zijn. Ze moeten
meer geloven in zichzelf, ze kunnen vaak
meer dan ze denken.” Het bewijs vormt
de groep die afgelopen vrijdag in De
Zwarte Doos op het podium stond.
Hijman: “Ze zijn enorm gegroeid in een
jaar tijd, ik ben heel erg trots op ze.”

Egalitarisme
De Nederlandse universiteiten zijn bezig
het juk af te schudden van het egalitarisme. In het kielzog van de commissie
Ruim baan voor talent, die al enkele jaren
pleit voor differentiatie in het wetenschappelijk onderwijs, hebben de meeste
universiteiten inmiddels een soort
honoursopleiding voor hun topstudenten. Ondanks dat de TU/e eruit springt
-door de onderzoekscomponent- is het
hebben van een honoursprogramma dus
niet bijzonder profilerend. Maar wel
nodig, want het speelt in op de wens van
studenten, vindt Janssen Reinen.
Studenten die later op topposities uitstralen dat de TU/e ook brede toppers aflevert. Maar meer studenten trek je er niet
mee, verwacht de programmamanager.
“Daar geloof ik niet in. Je trekt er hooguit
een enkeling meer mee.”/

.
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sprekers en het inschrijfformulier op
www.nationaalonderwijscongres.nl.
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Nationaal Onderwijs
Congres
Op 21 en 22 november is het zover! Dan
vindt het Nationaal Onderwijs Congres
2007 plaats in Dorint Sofitel Cocagne
Eindhoven. Dit congres is al elf jaar hét
jaarlijkse ontmoetingspunt voor beslissers in het hoger onderwijs. Laat 44 topsprekers uw visie verbreden. Aan bod
komen: dé koers, dé thema’s, dé praktijk,
dé politiek, dé reacties. U gaat volledig
geïnformeerd naar huis.
Op 21 november kiezen de congresbezoekers de winnaar van de Award
Onderwijsvernieuwing 2007. Stel uw
eigen programma samen door een keuze
te maken uit maar liefst 18 sessies. Op
22 november vinden 10 verdiepende
masterclasses plaats.
Kortom, het Nationaal Onderwijs
Congres staat voor: verdieping, inspiratie, actualiteit, praktisch, interessant en
levendig. Inmiddels hebben ruim 170
beslissers zich ingeschreven. U komt
toch ook? Kijk voor meer informatie over
het programma, de masterclasses, de

Vacatures
PhD Student ‘Designer Solvents for
Selective Water Recovery’ (V37.622),
Process Systems Engineering (SPS),
department of Chemical Engineering
and Chemistry (1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 27
CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1
promovendus (1.956 t/m 2.502 euro).
PhD Student ‘Renewable Chemicals
from Biomass’ (V37.623), Process
Systems Engineering, department of
Chemical Engineering and Chemistry
(1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris
maximaal schaal 27 CAO Nederlandse
universiteiten bijlage 1 promovendus
(1.956 t/m 2.502 euro).
Postdoc ‘Teleman-0: Prototyping a TeleManipulator’ (V 32.997), department of
Mathematics and Computer science (1.0
fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maxi-

maal schaal 10 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 (2.279 t/m 3.597 euro).
Assistant Professor ‘Affinity Solvent
Separation Systems’ (V37.621), Process
Systems Engineering, department of
Chemical Engineering and Chemistry
(1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris
maximaal schaal 12 CAO Nederlandse
universiteiten bijlage 1 (3.709 t/m 4.761
euro).
PhD Smart Analog-to-Digital Converter
for a Smart Front-End (V36.324), MsM,
department of Electrical Engineering (1.0
fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 27 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (1.956
t/m 2.502 euro).

Officemanager (V89.92), Communicatie
Expertise Centrum (1.0 fte). Tijdelijk
dienstverband, salaris maximaal schaal 8
CAO Nederlandse Universiteiten bijlage
1 (2.171 t/m 2.901 euro).

ment of Chemical Engineering and
Chemistry (1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 27 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (1.956 t/m 2.502 euro).

Postdoc ‘Up-concentration in micro-fluidic devices’ (V35.389), Micro- and Nanoscale engineering, department of
Mechanical Engineering (1.0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 10 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 (2.279 t/m 3.597 euro).

PhD Student Interfacial aspects of 3Dintegrated all-solid-state Li-ion batterie
(V37.619), Energy Materials and Devices,
department of Chemical Engineering
and Chemistry (1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 27
CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1
promovendus (1.956 t/m 2.502 euro).

PhD Student ‘Bio-inspired Fuel Cells’
(V37.616), Energy Materials devices &
Sustainable Energy Technologies, depart-

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

Medewerker Onderwijs & Onderzoek
(V37.620), Katalyse en Anorganische
Chemie, faculteit Scheikundige
Technologie (1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 9 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(2.387 t/m 3.278 euro).

(Advertenties)

Auto – Motor – Taxi –E bij B
Speciale TU/E studentenactie
NU! Auto 20 uur + examen: 875,Op vertoon studentenpas: Intake gratis !!
Motor 20 uur+de 2 examens+motorbroek: 999,www.vboc.nl – info@vboc.nl
T.: 040-2926564

RENOLIT Nederland B.V.
RENOLIT Nederland B.V. located in Enkhuizen, The Netherlands is a company
active in the Medical Supplies business and is part of the Renolit Group. RENOLIT
AG is an international leader in the manufacture of high-quality plastic films and
products. This independent family-run business, which has been setting benchmarks
for quality and innovation for 60 years, now employs a workforce of approximately
4,000 employees at its 32 production sites and sales companies. The RENOLIT brand
enjoys a worldwide reputation for technical expertise, modern product design and
customer orientated service.
RENOLIT Nederland B.V. is the market leader in medical grade plastic films
based on custom made formulations. Sold under the Solmed® brand name
these plastic films have been used for more than 35 years by the world’s leading
medical devices manufacturers and pharmaceutical companies for the
packaging of critical fluids. RENOLIT Nederland B.V. has over 150 employees.

For our R&D department we are looking for a full-time

RESEARCHER - POLYMER
CHEMIST / TECHNOLOGIST
Description of the position
RENOLIT Nederland B.V. offers a challenging
research position with excellent terms of
employment in a dynamic and international
working environment.
We are looking for a Chemical Engineer or
Chemist both with a polymer background
to work as a researcher in the area of industrial
medical plastics manufacturing. The main task
is to develop new products for the medical
and pharmaceutical market. The development
comprises all activities, from initial concept up
to the assessment of commercial feasibility.
The researcher will work as part of project
teams, collaborating closely with the manufacturing process team, sales & marketing
team and customers.
Requirements
We are looking for a researcher with a Master
of Science degree in chemical process
engineering, chemistry, polymer chemistry or
similar. Experience in plastics manufacturing
and polymer technology is required.

Knowledge of one or more of the following
areas is desirable: industrial plastics
manufacturing processes, polymer chemistry,
plastic packaging production. Effective teamwork, project management and creativity are
essential attributes to be successful in this
multidisciplinary environment.
The applicant must be a European citizen or
must be in the possession of a valid work
permit for The Netherlands. Fluency in English
or Dutch is required.
Application procedure
For more information about this position you
can contact Ms. Chantal Grooteman at
+31 (0)228 355398.
Applications and resumés can be sent via
e-mail to personeelszaken@renolit.com or by
post to:
RENOLIT Nederland B.V.
Attn. Mevr. C. Grooteman
Flevolaan 1-5
1601 MA ENKHUIZEN

vacaTUres
voor jonge honden
De TU Delft is op zoek naar jonge
talenten. Voor onze management
traineeships zoeken we academici die
met ons ondersteunende processen
willen ontwikkelen voor de
kerntaken onderwijs en
onderzoek.
Ben jij ambitieus,
nieuwsgierig, niet bang om je
nek uit te steken en beschik je
over een gezonde dosis
kritisch vermogen?
Kijk dan voor meer
informatie over
traineeships bij de TU Delft en
verhalen van je voorgangers op
www.vacaturesindelft.nl/trainees.
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Interactieve experimenten in de publieke ruimte

/Avond met
Brusselmans

De interactie tussen kunstenaar, kunstwerk en publiek in
een openbare ruimte: dat is het
uitgangspunt van het nieuwe
driedaagse festival Image
Radio, dit weekend in Eindhoven. Op vrijdag 2, zaterdag 3 en
zondag 4 november zijn op
verschillende plekken in de
stad interactieve kunstwerken
te zien, die worden beïnvloed
door of anderszins reageren op
hun omgeving.
Het NS-station, het naastgelegen vroegere postkantoor en
Europcar-gebouw, het 18
Septemberplein, de Lichttoren,
culturele ontmoetingsplaats
WEI en het Temporary Art
Centre (beide tegenover het
Philips Stadion) zijn de locaties
waar Image Radio zich afspeelt alle op loopafstand van elkaar.
Hier zullen, steeds tussen 17.00
en 23.00 uur, twaalf installaties
te zien zijn (veelal beeldschermen) van verschillende
kunstenaars. Enkele daarvan
zijn ‘Interactive Light Wall’ van
Matthias Oostrik, ‘PixFlow’ van
Lab[au], ‘Cubic’ van Crea
Composite en ‘Hypergraphia’
van Adger Stokvisch.

BLOB
Op het 18 Septemberplein staat
de BLOB, het mobiele kunstexpositiepaviljoen dat werd ontwikkeld door de TU/e en de
Stichting Kunst in Openbare
Ruimte. In de BLOB, die tijdens
Image Radio voor het eerst
buiten de campus te zien is,
worden videokunstwerken
vertoond van onder anderen
Olga Mink en Robin Rimbaud.

De Vlaamse schrijver Herman
Brusselmans is vanavond, don derdag 1 november, te gast in het
Gaslab. Persoon, werk en leven van
de populaire ‘provocateur met
hoofdletter P’ staan volgens
Studium Generale garant voor een
plezante avond vol seks, drank,
muziek en literatuur. Ook worden
fragmenten vertoond van ‘ExDrummer’, verfilmd naar het gelijk namige boek van de Vlaming. ‘Een
avond met Herman Brusselmans’
begint om 20.30 uur.

/Congorama

Cubic

De BLOB wordt tijdens het
weekend overigens voortdurend
beveiligd, aldus de organisatie.
De productie van het driedaagse
festival is in handen van het
MAD emergent art center; laboratorium en platform voor
kunst, wetenschap en technologie. Directeur en oprichter
van MAD is grafisch vormgever
René Paré, die een paar jaar
terug tevens als coach aan de
TU/e-faculteit Industrial Design
heeft gewerkt.
Naast de TU/e neemt ook Fontys
Hogescholen deel aan het evenement. Enkele Fontys-studenten
ICT Media Design, die bezig
zijn met een project in het kader
van Image Radio, haalden

eerder al uitgebreid de media
nadat ze bij wijze van stunt
stadsprediker Arnol Kox hadden
ondergespoten met verf. Hoewel
Kox in het complot zat en de
stunt onschuldig was bedoeld,
kreeg één van de betrokken
studenten duizenden digitale
verwensingen naar zijn hoofd
nadat hun gemaakte filmpje de
site geenstijl.nl haalde. De organisatie van Image Radio was
overigens niet op de hoogte van
de stunt en was niet bijster

gelukkig met alle commotie.
Op zaterdagmiddag 3 november
vindt in het Van Abbemuseum
een symposium plaats over de
impact van bewegende beelden
in de openbare ruimte.
Voornaamste spreker is de
Berlijnse Miriam Struppek,
internationaal expert op het
gebied van schermen in de
openbare ruimte./

.

/Ratio onder
de loep

Zie www.imageradio.nl.

Drift

Cubic

Koken met kennis (en een platte beurs)
Koken is leuk voor de wetenschapper en de wetenschap is
leuk voor de kok. Dat is de
overtuiging van kok Eke Mariën
en fysisch chemicus Jan
Groenewold, die de kokkerellende medemens enthousiast
willen maken voor de zogeheten moleculaire gastronomie. Op woensdag 7 november geven de twee aan de TU/e
een lezing en demonstratie
over dit ‘koken met kennis’.
Moleculaire gastronomie
bestudeert keukenprocessen
vanuit een natuur- en scheikundige achtergrond, met als doel
de kookkunst te bevorderen.
Volgens Groenewold en Mariën,
die elkaar leerden kennen in
hun studententijd en tegenwoordig regelmatig samen presentaties geven, is elke kookliefhebber een chemicus zonder het
zelf te weten. “Fysische chemie
bevindt zich op het grensvlak
van scheikunde en natuurkunde, net als koken”, stelt
Groenewold, parttime universitair docent aan de Universiteit

Utrecht. “Als je vlees bakt, zet je
scheikundige reacties in gang en
de structuur van gebakken vlees
verklaar je met natuurkunde.”
Daar zal een
doorsnee
student niet
bij stilstaan
als hij zijn
zoveelste
(liefst budgettair vriendelijke) portie
ordinaire chili
con carne of
spaghetti
bolognese
van die
maand in
elkaar draait.
Terwijl
een beetje
kennis
tijdens het
koken tot
zo’n lekkerder,
zelfverzekerder en
verrassender proces

en dito uitkomst leidt, zo
beloven de kok en de chemicus.
En duur hoeft dat zeker niet te
zijn, verzekert
Groenewold:
“Hoe beter je
kunt koken,
hoe goedkoper
je ingrediënten
in principe
kunnen zijn.”
Hoewel de twee
doorgaans
spreken voor
hobbykoks
zonder natuurof scheikundige
kennis, zal dat
op 7 november
in Eindhoven
wellicht
anders zijn.
Maakt dat
deze presentatie anders?
Niet echt,
zegt
Groenewold: “Onze
ervaring is dat
die kennis bij

Na de zoektocht naar zijn biolo gische ouders in Canada raakt een
Belgische uitvinder betrokken bij
een ongeval dat zijn hele leven
omgooit. Hierover gaat het komi sche drama ‘Congorama’, geschre ven en geregisseerd door Philippe
Falardeau. Volgens Studium
Generale, die de film komende
week laat zien, krijgt de kijker een
ingewikkelde puzzel met elemen ten van drama, komedie en thriller
voorgeschoteld, maar de prikkelende raadsels in de film houden de
toeschouwer bij de les.
‘Congorama’ is vanavond, donder dag 1 november, vanaf 20.00 uur te
zien in De Zwarte Doos. Ook nog op
dinsdag 6 en woensdag 7 novem ber.

veel technici wel aanwezig is,
maar dat deze rechtstreeks
verband houdt met koken, is
nieuw voor ze.” Of (aankomende) technici en wetenschappers
überhaupt een beetje te porren
zijn voor culinaire creativiteit?
“Dat varieert. Sommigen zijn
hopeloos, niet geïnteresseerd in
koken en zelfs niet in eten. Maar
dat zijn naar ons idee toch uitzonderingen.”

Cook & Chemist
Voor wie 7 november al andere
plannen heeft: Groenewold en
Mariën brachten afgelopen mei
tevens het boek ‘Cook &
Chemist’ uit, waarin onder
andere de antwoorden staan op
vragen als: hoe maak je de
perfecte frites? En waarom kun
je asperges beter garen in
olie?/

.

De lezing/demonstratie ‘Moleculaire
gastronomie: koken met kennis’ is op
woensdag 7 november van 11.45 tot
13.00 uur in collegezaal 5 van het
Auditorium.
Zie www.cookandchemist.com.

‘Ratio extraordinair: What’s in a
mind?’ is de titel van een nieuwe
lezingen- en workshopreeks van
Studium Generale, die woensdag 7
november start. Hierin wordt de
menselijke rede, de ratio, van een
andere kant bekeken en afgezet
tegen ‘andere vormen van rede lijkheid’, aldus SG, bijvoorbeeld
die van dieren en waanzinnigen.
De eerste lezing ‘De mens, de ratio
en het dier’ is op woensdag 7
november (van 11.45 tot 13.00 uur
in De Zwarte Doos) en wordt
gegeven door gedragsbioloog dr.
Maaike Kempes van de Universiteit
Utrecht. Van 20.00 tot 22.00 uur
geeft prof.dr. Marcus Düwell,
hoogleraar wijsgerige ethiek aan
dezelfde universiteit, in het
Auditorium de workshop ‘Ethiek
voor dieren’. Hierin gaat hij in op de
menselijke relatie met dieren en op
hoe wij eigenlijk over hen denken.
De lezingen in de reeks zijn gratis
te bezoeken, deelname aan de
workshops (bedoeld voor studen ten en promovendi) kost 2,50 euro.
Aanmelden bij Studium Generale.

/3 Zusters

Drie zussen en een broer die hun
dagen slijten in een saai Russisch
provincieplaatsje, verlangend naar
liefde en een zinvoller bestaan in
Moskou waar ze hun jeugd door brachten. Daarover gaat ‘3 Zusters’
van Anton Tsjechov. Op donderdag
8 november is het stuk te zien in
het Eindhovense Parktheater,
vanaf 20.30 uur. ‘3 Zusters’ is een
voorstelling van ToneelMeesters,
de nieuwe theaterafdeling van Joop
van den Ende Theaterproducties
die jaarlijks een toneelklassieker
op de planken wil brengen met het
grootste toneeltalent onder recent
afgestudeerden van de drie grote
Nederlandse toneelscholen. Zie
www.parktheater.nl.
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LSVb slaat brandalarm
Geen rookmelders,
fietsen in de gang en een
wirwar aan verlengsnoeren: menig studentenhuis is veel te brandgevaarlijk, concludeert
de Landelijke Studenten
Vakbond.
Bijna 2.500 studenten
hebben op de LSVb-site
www.checkjekamer.nl een
vragenlijst over de brandveiligheid van hun woning
ingevuld. Uit de antwoorden blijkt dat er nog
veel te verbeteren valt.
De vraag of er blusmaterialen in huis zijn, beantwoordt bijna één op de drie
studenten
ontkennend.
Slechts 18,6 procent durft
te beweren dat er in zijn
huis een brandslang,
brandblusser én blusdeken voorhanden zijn.
Een verontrustend grote
groep kiest voor het weifelachtige antwoord: ‘Volgens
mij hangt er wel ergens een
blusdeken
of
brandblusser.’
Ook rookmelders blijken

geen gemeengoed. Eén op
de drie studenten heeft ze
niet aan het plafond
hangen. Zelfs in grote
panden, waarvoor de regels
strenger zijn, ontbreken ze
in een kwart van de
gevallen. Daar krijgen de
bewoners geen seintje bij
brand.
Gelukkig zou ruim de helft
van de respondenten “met
een slaperig hoofd en een
kater” snel buiten weten te
komen. Eén op de drie
heeft daar wat meer moeite
mee door de rommel in de
gang, zoals fietsen en bierkratten. De rest mag hopen
dat er nooit brand uitbreekt.
Misschien
kan
die
restgroep iets vaker een
lampje uitdoen, want in
menig oud huis zitten
koelkast, computer, koffiezetapparaat en schemerlamp in hetzelfde stopcontact. Ook dat is link,
want
overbelasting
verhoogt de kans op kortsluiting. Vooral in grotere
panden
speelt
dit

probleem. Tenslotte heeft
bijna dertig procent van de
respondenten oude gaskachels of geisers in huis.
Die vormen een extra
risico.

Binnenbrand
Het brandgevaar waarvoor
de LSVb waarschuwt, is
niet denkbeeldig. Vorig
jaar brak er in Nederland
meer dan veertienhonderd
keer een binnenbrand uit.
Ruim tweeduizend keer
liet de brandweer meer dan
één wagen uitrukken.
“In onze panden is de
brandveiligheid over het
algemeen in orde”, meent
directeur
Remco
de
Maaijer van Kences, het
samenwerkingsverband
van studentenhuisvesters,
waar ook het Eindhovense
Vestide onder valt. “Maar
wat een student in zijn
kamer doet of op de gang
zet, kunnen wij natuurlijk
niet controleren. Het is
heel goed dat de LSVb hier
aandacht voor vraagt.”
(HOP)/

.

Schermers in de strijd

Degen en floret zijn de wapens waarmee
zaterdag 27 oktober de strijd werd aan gegaan in het Studenten Sportcentrum. Daar
hield de Eindhovense studenten-schermver eniging Hoc Habet voor de 28ste keer haar
jaarlijkse Oktobertoernooi. Aan dit interna tionale toernooi deden schermers mee uit
Nederland, België, Duitsland en Italië.
De categorie floret dames werd gewonnen

Tennissen voor drank

door de Nederlandse Lola Tulen (Trouba dours), bij de heren won Tristan Tulen van
dezelfde club. In de categorie degen dames
streek de Belgische Ans Mechelaere (SintMichielsgilde) met de hoogste eer, bij de
heren won Nederlander Peter Bijker (Des
Villiers).
Foto: Rien Meulman

Van maandag 15 tot en met donderdag 18
oktober waren op het Studenten
Sportcentrum de beste Eindhovense ten nissende studenten te bewonderen. Toen
hield studenten-tennisvereniging Fellenoord
namelijk haar jaarlijkse Eindhovense
Studenten Tennis Kampioenschap (ESTK).
Hieraan mogen alle Eindhovense studenten
meedoen. Op alle niveaus gingen tennis mannen en -vrouwen ’s avonds de baan op,
uitmondend in een tiental finales op de
donderdag.
Maar er werd ook gefeest. Op woensdag -

avond stroomde het tennispaviljoen bij de
sportvelden extra vol, doordat algemene
sportkoepel ESSF er haar constitutieborrel
hield. Op donderdag was het eindfeest,
waarop de winnaars hun prijzen kregen uit gereikt: flessen bier voor de heren en flessen
wijn voor de dames.
Benieuwd naar de uiteindelijke winnaars in
de verschillende klassen? Kijk dan op
www.toernooi.nl/sport/winners.aspx?
id=16541.
Foto: Bart van Overbeeke

Footloose wijdt nieuwe
danszaal in Bunker in

Foto: Rien Meulman
Na weken van klussen in hun nieuwe onder komen in De Bunker hield studenten-dans vereniging Footloose dinsdagavond 30
oktober haar openingsdansavond. Er vond
een demonstratie streetdance plaats en
daarna konden de circa 125 aanwezigen zelf
een dansje wagen op de nieuwe dansvloer.

Naast het officieel openen van de nieuwe
danszaal wilde Footloose ook iedereen
bedanken die zich heeft ingezet voor de
verhuizing van Scala naar De Bunker.
Hierbij gaat het om mensen van Dienst
Huisvesting en Dienst Interne Zaken plus
vrijwilligers van Footloose.

En hoe is het in Buenos Aires?

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.

Heerlijke wijn, perfecte
steaks - het is genieten in
Argentinië! Buenos Aires
is de stad waar ik een
aantal maanden verblijf.
De stad met, ze zeggen

het zelf, de breedste straat
ter wereld (twintig
banen), maar ook met een
ecologisch reservaat bij de
rivier en een aantal
prachtige parken.
Ik ben hier voor mijn
stage, tijdens welke ik
moet onderzoeken of het
haalbaar is om uit de
drukval in aardgasleidingen nog energie te halen
door middel van een
turbine. Ik zit op de
‘Facultad de Ingeniería de
la Universidad de Buenos
Aires’ en het is er een
enorme bende . Alle ‘nodocentes’ hebben in totaal
zo’n vijf weken gestaakt,
waaronder dus ook alle
schoonmakers. Het was
eigenlijk wel grappig om
mee te maken, maar ik
was blij dat de stank van

de prullenbakken en wc’s
niet doordrong tot in mijn
hok.
Ik woon hier in een
residencia met een hoop
andere studenten. Ik had
daar een kamergenoot,
maar die is een maandje
geleden vertrokken en ik
heb nu dus mijn eigen
kamertje. Verder zitten er
Argentijnen en vooral
veel Amerikanen, die hier
een of twee semesters aan
het studeren zijn.
Daarnaast zit Mariska ook
hier, net als ik student
Werktuigbouwkunde aan
de TU/e. Met hen breng
ik veel tijd door, natuurlijk ook in de weekenden
om het prachtige
Argentinië te ontdekken.
Argentinië is een land
waar je na verloop van tijd

echt van gaat houden.
Prachtig om de grote
verschillen te zien; een
paar uur met de bus en je
zit in een klein gauchodorpje waar je eens niet
van je sokken wordt
gereden door de taxi’s en
bussen.
Daarnaast ben ik begin
oktober met negen man
en twee auto’s naar
Córdoba gegaan. In een
dorpje daar in de buurt,
Belgrano, waren de
Argentijnse Oktoberfesten aan de gang, het
‘Fiesta Nacional de la
Cerveza’. Wel raar om te
zien, een compleet Duits
dorp in Argentinië.
Natuurlijk gaan we niet
tien uur rijden om bier te
drinken, dus hebben we
ook nog één van de vele

nationale parken die
Argentinië rijk is,
bezocht: ‘Los Torrenos’,
een park met prachtige
rotsformaties. Na zo’n
trip kijk ik uit naar mijn
rondreis van anderhalve
maand door Argentinië,

die begin december
begint.

Joy Klinkenberg is student
Werktuigbouwkunde
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Studentenfietsen niet veilig, maar wél goed verlicht
De monteurs van fietsenspeciaalzaak Paul van
den Broek vermaken zich
deze week kostelijk in de
W-hal op het TU/eterrein. Al is het maar uit
verbazing over de levensgevaarlijke barrels waarmee veel studenten
komen aanzetten, waarbij de ontbrekende of
kapotte verlichting wel
het láátste punt van zorg
lijkt. De hele week zetten
ze voor vijf euro (en op
vertoon van een collegekaart) een nieuw setje
lampen op de aangedragen studentenfiets.
Elektrotechniekstudent
Jacques
Rompen
is
dinsdag laat in de middag
zo ongeveer de honderdveertigste student die in de
W-hal verlichting zoekt.
Erg jatwaardig is zijn tweewieler, die twee jaar terug
eenzaam en verlaten in
zijn oude studentenhuis
stond, zogezegd niet: “Als-

ie zou worden gestolen,
zou ik vooral balen van het
fietsslot van dertig euro.”
Intussen bespeelt fietsmonteur Patrick de ernstig
buigzame fietsspaken als
ware het de snaren van een
contrabas. Ook collega Ad
heeft zijn deskundig oog
direct over de fiets laten
glijden en waarschuwt
Rompen alvast voor de
fysiotherapeut als hij blijft
tobben met de loszittende
crank, onderdeel van de
trapper.
De fietsmonteurs hebben
geleerd van de maandag;
op dinsdag togen ze niet
alleen met lampjes naar
het TU/e-terrein, maar
namen ze ook wat tie-raps,
plakband en sleutels mee
voor andere kleine reparatieklusjes. Extra service van
de zaak, “maar aan de
meeste fietsen is geen eer
te behalen”, zegt Ad met
een hoofdknik richting het
stalen ros van student
Rompen. Die denkt daar

K*t-avond

anders over: “Nou, als je
híer nog iets moois van
kunt
maken…
Maar
daarvoor moet ik misschien maar eens iemand
bij Werktuigbouwkunde
inschakelen.”
TU/e-studenten die geen

risico willen lopen bij de
aangekondigde strengere
fietscontroles van oom
agent, kunnen vandaag
(donderdag 1 november) en
morgen (vrijdag 2 november) nog met hun fiets
terecht in de W-hal voor

een nieuw lampensetje. De
monteurs staan van 12.00
tot 18.00 uur paraat,
ingang via de zuidzijde
(aan de kant van Helix)./

.

Foto: Bart van Overbeeke

Studerende Eindhovense sporthelden gezocht

“Zonder basisbeurs minder studenten”

De Eindhovense Studenten Sport Federatie (ESSF)
zoekt kandidaten voor de
titel sportman, sportvrouw
en sportteam van het jaar
2007. Dus ken je iemand
die in 2007 een opzienbarende sportieve prestatie
heeft geleverd en daarvoor
in het zonnetje moet

Eén op de vijf scholieren zegt waarschijnlijk niet te gaan
studeren zonder een systeem als de basisbeurs. Scholieren
met laagopgeleide ouders zien het meest op tegen een
studieschuld. De TKMST havo/vwo Monitor 2007 vroeg
scholieren eerder dit jaar of ze ook gingen studeren als er
geen systeem als de basisbeurs zou bestaan. Van de 16.000
ondervraagden zei 21 procent in dat geval ‘waarschijnlijk’
of ‘zeker’ niet aan een studie te zullen beginnen. In de
vorige editie van de monitor lag dit percentage lager, namelijk 17 procent. Van de in 2007 ondervraagde havisten zou
24 procent afzien van een studie en van de vwo’ers 16
procent.

worden gezet? Meld die
persoon dan aan bij de
ESSF:
essf@tue.nl.
Voorwaarde is wel dat hij of
zij in Eindhoven studeert.
Uit alle kandidaten gaat de
ESSF per categorie drie
genomineerden
selecteren. Deze maken op 20
februari 2008 kans om te

worden verkozen tot sporthelden van 2007. Dan
houdt de ESSF samen met
Studium Generale namelijk haar jaarlijkse Sportgala in de Blauwe Zaal.
Kandidaten aandragen kan
nog
tot
de
kerstvakantie./

.

Het sleutelgat
Wie woont er in deze kamer? Deze vraag stelt Cursor wekelijks aan
een aantal willekeurige studenten op de campus. Deze week een
analyse van Justin Gerritzen (zevendejaars student Werktuigbouwkunde) en Roel Coset (vijfdejaars student Technische
Informatica). Zij bekeken twee foto’s van deze Eindhovense
studentenkamer en gaven commentaar.
Justin denkt dat hier een
vrouw woont vanwege de
vlaggen/kleden aan de muur
en de knuffels. Hij twijfelt
nog even omdat hij denkt
gewichten op de grond te
zien liggen en vanwege de
zwaarden aan de muur. Om
deze incongruentie op te
lossen, bedenkt hij twee
scenario’s; ofwel ze woont
samen, ofwel ze is gewoon
geen meisje-meisje. Justin
denkt dat het bed op de foto
een tweepersoons bed is,
wat voor het eerste scenario
spreekt, maar hij houdt het
toch bij het tweede scenario.
Hij voegt toe dat hij het maar
een bizarre kamer vindt. Hij
ziet geen verband tussen de
zwaarden aan de muur en de
knuffels tegen het plafond.
De studies Bedrijfskunde,
Bouwkunde en Industrial
Design worden direct geëli mineerd, hij denkt dat ze niet
echt een Biomedische
Technologie-studente is en
Werktuigbouwkunde laat hij
ook afvallen. Na deze afval -

race komt hij op Natuur kunde uit en dat lijkt te
passen bij de kamer.
Waarschijnlijk is ze oudere jaars, derde- of vierdejaars,
want anders zou ze nog niet
zoveel spullen hebben.
Bovendien heeft ze een rede lijk grote kamer. Over
hobby’s wordt niet lang
nagedacht: vechtsporten
natuurlijk. Ze zou verder wel
eens lid kunnen zijn van het
studentengenootschap
Knights of the Kitchen Table.
Op de vraag wat er in de
koelkast zit, antwoordt
Justin vastberaden: kaas,
rosé, en chilisaus.
Roel maakt allereerst de
opmerking dat deze persoon
van reptielen houdt. Hij vindt
de kamer redelijk netjes,
maar vraagt zich af wat er
onder het bed ligt. Vanwege
de samourai-zwaarden
twijfelt hij er niet aan dat
hier een jongen woont,
iemand die van oosterse
vechtsporten houdt. Ook het
gele bordje op de onderste

foto wijst er volgens hem
duidelijk op dat deze kamer
van een jongen is. Het is een
beetje een alternatief type.
Misschien is hij een bekende
bij de Japanse cultuurvereni ging Kinjin. Wat dit alterna tief type studeert, vindt hij
moeilijk in te schatten. Wel
geeft hij een redenering die
erop wijst dat de bewoner
een tweede- of derdejaars
student is. Hij is geen eerste jaars, want dan zou je niet
zoveel spullen hebben, maar
hij is vrij jong, want een
ouderejaars student zou een
nettere kamer hebben. Het is
iemand die zijn kamer opge ruimd probeert te houden,
maar het hoeft niet té netjes
te zijn. Dit is ook de reden
waarom Roel denkt dat hij
iets in zijn koelkast heeft
liggen dat over datum is. Hij
zal ook wat bier in huis
hebben en misschien ontbijt,
maar daarover is hij niet heel
zeker.

Hier woont Marnix
Stawicki, zevendejaars
student Biomedische
Technologie. Hij is gek op
reptielen. De twee baard agamen waarvan we er een
op de foto zien, waren ver jaardagscadeaus. Een
groot deel van zijn week is
gevuld met sporten: hij
beoefent vijf vechtsporten,
doet aan fitness, zwemmen
en mountainbiken en geeft
ook nog les in vecht sporten. In zijn koelkast
vinden we sap, ketchup,
kaas, eieren, veel gezonde
dingen en bier, maar dat
laatste is toeval, dat was
nog over van een festival
dat hij bezocht heeft. Hij
heeft een hele verzameling
whisky’s in huis waar hij
trots op is. De wapencol lectie waarvan we een deel
op de foto zien, en waarop
hij heel trots is, heeft hij
geërfd van zijn opa.

“Ik hoop echt dat je een
k*t-avond hebt!”,
schreeuw ik door mijn
telefoon terwijl ik richting
sportcentrum fiets. Mijn
zicht wordt wazig. Ik weet
nog net een tegemoet komende fietser te ontwij ken en knipper een paar
keer met mijn ogen. De
tranen rollen over mijn
wangen. Het is stil aan de
andere kant. Bij gebrek
aan een deur om hard
dicht te smijten, druk ik zo
hard mogelijk op het rode
knopje van mijn mobieltje.
Gesprek beëindigd.
Woest trap ik op de
pedalen van mijn witte
opoefiets. Nooit zal ik iets
van mannen begrijpen en
zij nooit iets van mij. Na
beëindiging van een
liefdesrelatie in welke
vorm dan ook lijkt het
alsof zij hun leven
feestend vervolgen, terwijl
ik me het liefst wekenlang
onder mijn dekbed bevind
met chocoladeijs,
sigaretten en alle Greys
Anatomy-dvd’s binnen
handbereik. Goed, dit is
vast een ongegronde
generalisatie en zelfs in
dit geval niet eens waar heid. Daarnaast ga ik ook
maar gewoon door alsof er
niets aan de hand is; ik
kan onmogelijk weken op
ijs leven. Maar het VOELT
allemaal zo oneerlijk.
Aangekomen op het sport centrum fiets ik een rondje
door de fietsenstalling. Ik
bijt hard op mijn lip en
vecht tegen de tranen. Nog
maar een rondje dan. Het
vooruitzicht dat ik straks
niet alleen met een rood
en bezweet hoofd voor de
spiegel sta te springen,
maar tevens met rood doorlopen ogen en
wangen zwart van de
mascara, vrolijkt me niet
bepaald op. Met de mouw
van mijn jas veeg ik langs
mijn wangen en met een
enorme omweg fiets ik
naar huis.
“Heb je dat echt gezegd?”,
vraagt Anne later die
avond. Ik knik en kijk haar
met grote ogen berouwvol
aan. Ze grinnikt en zegt:
“Oh Merel, je geeft
gewoon nog superveel
om hem.”
Merel Pit is studente
Bouwkunde

Tekst: Monique Hendriks
Foto’s: Bart van Overbeeke
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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.
Wie:
Wat:

Ruud Kalis/26/Elektrotechniek
Collage van stills uit de film Fight
Club
Wanneer: Best lang al: twee jaar (even
‘vreemdgegaan’ met desktopafbeelding van een huisgenote uit
Berlijn)
Waarom: Ten eerste omdat ik het een vet
verhaal vind. Ik had eerst het boek gelezen van
Chuck Palahniuk en het leek mij moeilijk om
te verfilmen, maar regisseur David Fincher is
trouw gebleven aan het boek, weet de juiste
sfeer te pakken. Een veelgehoord misverstand
is dat het een film over vechten is, maar het is
een duidelijk filosofisch verhaal vol kritiek op
de huidige samenleving
die bepaald wordt door
grote multinationals en
onze levens die daar afhankelijk van zijn.
Daarnaast is het ook vrij
boeddhistisch. Yep, ik
ga voor de inhoud. ‘It’s
only after you’ve lost
anything, that you’re
free to do anything.’

Effe zeuren

/Fred Steutel
Toen ik bij de THE (TU/e) begon, was
het militair-industriële complex niet
populair. Er werden in de hogeschoolraad vragen gesteld over lieden die
werkten voor bedrijven als Holland
Signaal (Thales), waar oorlogsmaterieel
werd vervaardigd of militair onderzoek
werd gedaan; ontvangers van NATObeurzen werden scheef, of helemaal
niet, aangekeken door de vredelievende
hogeschoolgemeenschap. Wat later
werd het Vredescentrum opgericht, met
Peter Schmid, Piet Schram en Hendrik
Venema als meest zichtbare exponenten.

Dat is allemaal veranderd. De vredesapostelen zijn met pensioen, het
Vredescentrum wordt waarschijnlijk
opgeheven en er wordt niet overdreven
kritisch gekeken naar onze onderzoekspartners. Dat laatste is misschien
verstandig, maar toch was ik verbaasd
toen ik in Cursor 7 las dat de TU/e
meedingt naar een grote subsidie van
het Saudische KAUST (King Abdullah
University for Science and Technology).
Saudi-Arabië is een vriend van de VS,
want ze hebben veel olie en strategisch
gelegen vliegvelden; ze kopen ook voor
miljarden Amerikaans oorlogsmaterieel.
Saudi-Arabië is geen vriend van Israel;

het Technion zal niet meedingen naar
de Saudische dollars. De afkorting
KAUST doet ze misschien ook denken
aan het woord holocaust. Bovendien,
zegt men, wordt veel van de islamitische terreur betaald met de oliedollars.
Onlangs verscheen Funding Evil, ‘The
book the Saudis don’t want you to read’,
waarin Rachel Ehrenfeld uitvoerig
bericht over de geldstromen in het
Midden-Oosten. Allemaal ‘joodse propaganda’? Zij is niet de enige die zich
zorgen maakt. Over het Amerikaanse
Council of Foreign affairs lees ik: ‘The
council found that the Saudis also
export Wahhabism, the traditional

version of Islam that urges the advance
of the faith through terrorism and
violence. Worden ‘onze jongens’ in
Uruzgan door de Taliban beschoten
met door Saudi-Arabië betaald oorlogstuig, en vinden we dat erg, of valt het allemaal best mee en zeggen ze zo veel?
Wat halen we in huis als we -inshallah45 miljoen dollar van KAUST binnenslepen? Funding evil, funding polymers. Ik denk niet dat polymeren ‘evil’
vertegenwoordigen, mogelijk zelfs het
tegendeel, maar het kan op zijn allerminst betwijfeld worden of het verstandig is om ons onderzoek te laten financieren door een regime als in Riyad.

