
Oud-supervisor Patijn ziet geen redenen om W-hal te slopen
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 verte-
genwoordiger van het College
van Bestuur. Zo’n tweehonderd
toehoorders waren op de avond
afgekomen, onder wie wet-
houdster Mary Fiers, die monu-
mentenzaken onder haar beheer
heeft. Het Eindhovense college
van burgemeester en wethouders
moet over een maand beslissen
of men de W-hal de monumen-
tenstatus verleent.
Rikhof schetste kort de ontwikke-
lingen die zich de afgelopen

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 herwaar-
deren en het concept ervan
overeind te houden. Op die wijze
is ook naar de W-hal gekeken,
aldus de projectleider. Onder-
zoek 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 reïn-
carnatie van de oude hal: een
nieuw ontwerp met behoud van
de oude concepten.

Polderen
Prof.dr. Bernard Colenbrander,
hoogleraar Architectuurtheorie

bij Bouwkunde, wilde zich niet
laten kennen als voor- of tegen-
stander 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 aan-
gevraagd. 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.

Moeilijk te geloven
Wouter van Stiphout van het
cultuurhistorisch adviesbureau
Crimson liet weten dat naast de
visie van het bureau Ector
Hoogstad, er ook visies gepre-
senteerd 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 bouw-
fysisch niet mogelijk zou zijn, te
geloven. Volgens hem is de hele
kwestie inmiddels ook aan-
zienlijk 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 pro-
blemen 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 voor-
malige 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 ele-
menten in het plan van Ector nog
steeds open ligt. En dat was ook
het standpunt waar het meren-
deel van de aanwezigen zich het
best in kon vinden./.
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ESC mag van gemeente naar binnenstad
Burgemeester en wethouders
van de gemeente Eindhoven
willen het monumentale heren-
huis uit 1830 op de Ten Hage-
straat 13 -naast jongeren-
centrum Dynamo- tegen
taxatieprijs verkopen aan het
Eindhovens Studenten Corps
(ESC). Dat staat in openbare
collegebesluiten van B en W.
Het ESC zoekt nu naar finan-
ciële 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 huis-
vesting’ van het ESC. “Hiermee
doet zich voor ons een grote kans
voor om in de binnenstad zicht-
baarder 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 reünis-
ten. Het is denkbaar dat uit deze
groep giften zullen komen van
particulieren of bedrijven van
oud-leden. Ook zouden oud-
leden 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 kadaster-
gegevens. Het ESC en de
gemeente willen niet kwijt voor
welk bedrag het pand nu is getax-
eerd.

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 stu-
denten heeft verloren. Van
Amstel: “Het gebouw is niet aan-
trekkelijk meer. Studenten
komen er niet meer ‘zomaar’
langs.” De senaat van het ESC
heeft zich daarom dit jaar tot doel
gesteld nieuwe huisvesting te

realiseren. Daarbij staat fondsen-
werving nu centraal.
Universiteitssecretaris ir. Harry
Roumen laat weten ‘oprecht te

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

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

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

Het debat vond plaats in de W-hal. Foto: Bart van Overbeeke
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De week van/Erwin
Dr.ir. Erwin Kessels is onderzoeker aan

de faculteit Technische Natuurkunde. Op
de AVS Science & Technology-

conferentie in Seattle kreeg hij
afgelopen week de Peter Mark Award

uitgereikt.

ZZoonnddaagg:: 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.

MMaaaannddaagg:: De conferentie begint en er
staan allerlei interessante presentaties op
het programma. Ik praat bij met veel vak-
genoten 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 presen-
tatie en loop ik een uurtje hard in de
fitnessruimte.

DDiinnssddaagg:: Vandaag is mijn ‘honorary lectu-
reship’. 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.

WWooeennssddaagg:: De dag begint met een presen-
tatie van één van mijn promovendi die
meedingt naar de prijs voor beste promo-
vendus. 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.

DDoonnddeerrddaagg:: Vandaag weer een dag vol

presentaties. In
Eindhoven wordt
de STOOR-
onderwijsprijs
uitgereikt en
ik krijg per
sms te horen
dat ik als derde
ben geëindigd
voor mijn eerste-
jaarshoorcollege. 
’s Avonds eten we heerlijk Indiaas en
eindigen we wederom in de bar.

VVrriijjddaagg:: 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.

“De vreemdste reacties krijg ik!”,
vertelt Annelies van Bronswijk,
hoogleraar Gezondheidstechniek
voor het gebouw. “Een wild-
vreemde 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 Nobel-
prijs in ontvangst nam. “Maar
het moet niet te lang duren.”
Tijdens de lunch heeft de hoog-
leraar eventjes tijd om de zo-
veelste 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 eenmans-
zaak. 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 Nijme-
gen blonk Van Bronswijk aan-
vankelijk bepaald niet uit in
zoölogie. Na een magere vijfen-
eenhalf besloot ze haar schou-
ders 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 Eykel-
oord 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. Boven-
dien 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 micro-
scopisch klein ongedierte.
Eigengereidheid is al die tijd
haar keurmerk gebleven en
intuïtie haar belangrijkste weg-

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 mannen-
bastion. “Natuurlijk moest ik als
vrouw getest worden”, vertelt ze
lachend. “De heren deden dat
door allerlei bouwkundige vak-
termen te gebruiken. Ik kende
die termen van huis uit, dus ik
merkte er niets van. Daar rea-
geerden 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 weten-
schap 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 geïn-
ternaliseerd.” Pas toen ze hoog-
leraar werd, ondervond de bio-
loge 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 belangwek-
kend onderzoek altijd in het bui-
tenland, om maar niet op te val-
len. 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 onderzoeks-
voorstellen. Een onderzoeks-
gebied 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 afge-
lopen. Mannen worden univer-
sitair docent.”/.

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 huisstof-
mijt en ander klein gedierte in
onze slaapkamers. En dat alle-
maal dankzij een bijensteek.

“Ik ben niet zo vreselijk gezagsgetrouw”

Annelies van Bronswijk
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Goede beoordeling Honours Program TU/e
Het Honours Program van de
TU/e is een van de acht Neder-
landse honoursprogramma’s
die door de Nederlands-
Vlaamse Accreditatie
Organisatie (NVAO) als ‘goed’
zijn beoordeeld. Zes program-
ma’s kregen een onvoldoende.
Welke dat zijn, wil de NVAO nog
niet zeggen omdat de rappor-
tage nog niet af is.

Het Honours Program van de
TU/e is een breed, extra studie-
programma voor topstudenten
dat twee jaar duurt en dat een
zwaarte heeft van dertig ECTS. In

de conceptbeoordeling noemt de
NVAO het Eindhovense pro-
gramma ‘goed gestructureerd’.
Verder is het rapport lovend over
het multidisciplinaire karakter,
de koppeling aan de onderzoeks-
lijnen 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.

De NVAO-beoordelingen
hebben op de korte termijn geen
consequenties. Het gaat niet om
een accreditatiebeoordeling; de
honoursprogramma’s worden
niet gecertificeerd. De beoorde-
lingen krijgen een plaats in de
evaluatie van de commissie
‘Ruim baan voor talent’, die in
december aan het ministerie van
OCW rapporteert over de meer-
waarde van de programma’s./.
Lees meer over het Honours Program
van de TU/e op pagina 15.

Industrial Design 
levert eerste masters af

Ze zouden eigenlijk feestelijk de
lucht in gaan, met een grote
luchtballon. Maar de wind was
donderdagmiddag 18 oktober te
sterk, waardoor de diploma-uit-
reiking 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 af-
gestudeerde 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, voor-
zitter 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 master-
papiertje 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 tegoed-
bon om op een nader te bepalen
datum alsnog de lucht in te
gaan./.

Prof kookt voor complete lichting studenten
PPrrooff..ddrr..iirr..  HHaarrrryy  LLiinnttsseenn  kkooookkttee
ddiinnssddaagg  2233  ookkttoobbeerr  bbiijj  hheemm  tthhuuiiss
eeeenn  mmaaaallttiijjdd  vvoooorr  mmaaaarr  lliieeffsstt  vviijjffttiigg
ppeerrssoonneenn..  DDee  ggrrooeepp  eetteerrss  bbeessttoonndd
uuiitt  ddee  ccoommpplleettee  lliicchhttiinngg  ttwweeeeddee--
jjaaaarrss  TTeecchhnniisscchhee  IInnnnoovvaattiieewweetteenn--
sscchhaappppeenn  ((TTIIWW))  eenn  ddee  mmeeddee--
wweerrkkeerrss  eenn  ssttuuddeenntteenn  ddiiee  vvoorriigg
ccoolllleeggeejjaaaarr  hheebbbbeenn  mmeeeeggeehhoollppeenn
aaaann  ddee  wweerrvviinngg  vvaann  nniieeuuwwee  TTIIWW--
ssttuuddeenntteenn..  LLiinnttsseenn  hhaadd  eeeenn  wweedd--
ddeennsscchhaapp  mmeett  hheenn  aaffggeessllootteenn::  ‘‘AAllss
wwee  vveeeerrttiigg  eeeerrsstteejjaaaarrss  bbiinnnneenn--
hhaalleenn,,  ddaann  kkooookk  iikk  vvoooorr  jjuulllliiee’’..  EEnn
ddaatt  aaaannttaall  wweerrdd  eexxaacctt  ggeehhaaaalldd..
HHeett  ‘‘bbrreeaakk--eevveenn  ppooiinntt’’..  ZZoo  nnooeemmtt
vviiccee--ddeeccaaaann  LLiinnttsseenn  hheett  aaaannttaall  vvaann
vveeeerrttiigg  ddaatt  vvoollggeennss  hheemm  mmiinniimmaaaall
nnooddiigg  iiss  vvoooorr  TTIIWW  oomm  ttee  oovveerrlleevveenn..
WWaatt  hheemm  bbeettrreefftt  kkaann  hheett  nnuu  aalllleeeenn
nnoogg  mmaaaarr  bbeetteerr  ggaaaann,,  ddoooorr  ddee  ppoossii--
ttiieevvee  uuiittssttrraalliinngg  vvaann  hheett  ssuucccceess  vvaann
ddiitt  jjaaaarr..  ““IIkk  hheebb  aall  eeeenn  nniieeuuwwee  wweedd--
ddeennsscchhaapp  aaffggeessllootteenn  vvoooorr  vvoollggeenndd
jjaaaarr..  DDee  lliimmiieett  iiss  ddaann  vviijjffttiigg  nniieeuuwwee
ssttuuddeenntteenn..  EEnn  iikk  ggaa  ddoooorr  ttoott  ddee
zzeessttiigg””,,  zzeeggtt  ddee  hhoooogglleerraaaarr..

DDaatt  wwoorrddtt  ddaann  wweell  wweeeerr  aaffzziieenn
vvoollggeenndd  jjaaaarr,,  bbiijj  ddee  ffaammiilliiee  LLiinnttsseenn
tthhuuiiss..  VVaannaaff  vvrriijjddaagg  wwaass  hhiijj  --ssaammeenn
mmeett  zziijjnn  vvrroouuww--  bbeezziigg  mmeett  ddee  vvoooorr--
bbeerreeiiddiinngg  vvaann  ddee  mmaaaallttiijjdd  eenn  hheett
oommbboouuwweenn  vvaann  zziijjnn  aappppaarrtteemmeenntt
ttoott  eeeenn  kklleeiinn  rreessttaauurraanntt..  TTwweeee  ccooll--
lleeggaa’’ss  kkooookktteenn  ooookk  eeeenn  kklleeiinneerree
bbiijjddrraaggee;;  LLiinnttsseenn  zzeellff  ddrraaaaiiddee  cchhiillii

ccoonn  ccaarrnnee  iinn  eellkkaaaarr  vvoooorr  vveeeerrttiigg
mmaann..  ““EEeenn  ttyyppiisscchh  ssttuuddeenntteennmmaaaall,,
mmaaaarr  wweell  mmeett  wwiijjnn  eerriinn  eenn  kkaanneeeell--
ssttookkkkeenn  eenn  aannddeerree  kkrruuiiddeenn..  IIkk  kkooookk
hheeeell  ggrraaaagg,,  dduuss  iikk  vvoonndd  hheett  ggeeeenn
ssttrraaff..””

FFoottoo::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee

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

Tweede Kamer staat pal voor basisbeurs
De Tweede Kamer heeft minis-
ter Ronald Plasterk van OCW
tijdens een spoeddebat duide-
lijk 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 lerarensala-
rissen. 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 door-
rekenen”. 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 ver-
vangen door een lening die later
via de belasting wordt terug-
gevorderd- is een oude wens van
de sociaaldemocraten. Christen-
Unie 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 basis-
beurs.
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. SGP-
kamerlid 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 stemming-
makerij. Studenten die slapeloze
nachten hebben omdat de basis-
beurs 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)/.

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 ont-
vangen 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

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 sudo-
ku’s heeft geschreven, heet ‘De achterkant van
sudoku’ en niet ‘De achtergrond van sudoku’, zoals
vermeld stond in Cursor 7.
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Univers - Universiteit van Tilburg

Ouders doden kind uit liefde
VVeeeell  oouuddeerrss  ddiiee  hhuunn  eeiiggeenn  kkiinndd  vveerrmmoooorrddeenn,,  ddooeenn  ddaatt  uuiitt
lliieeffddee..  ZZee  wwiilllleenn  vvoooorrkkoommeenn  ddaatt  hheett  ddoooorrmmaaaakktt  wwaatt  zziijjzzeellff
aaaann  eelllleennddee,,  vvaaaakk  oonnvveerrwweerrkktt,,  hheebbbbeenn  mmeeeeggeemmaaaakktt..  DDaatt
sstteelltt  ppssyycchhoolloooogg,,  ppssyycchhootthheerraappeeuutt  eenn  ppssyycchhooaannaallyyttiiccuuss
TToooonn  VVeerrhheeuuggtt,,  ddiiee  aaaann  ddee  UUnniivveerrssiitteeiitt  vvaann  TTiillbbuurrgg  pprroommoo--
vveeeerrddee  oopp  hheett  pprrooeeffsscchhrriifftt  ‘‘MMoooorrddoouuddeerrss’’..  IInn  wweeeekkbbllaadd
UUnniivveerrss  pplleeiitt  hhiijj  vvoooorr  eeeenn  ssttaannddaaaarrddoonnddeerrzzooeekk  ddoooorr  eeeenn
ffoorreennssiisscchh  aarrttss  oopp  eellkk  kkiinndd  ddaatt  eeeenn  oonnnnaattuuuurrlliijjkkee  ddoooodd
sstteerrfftt..  OOpp  ddiiee  mmaanniieerr  mmooeett  eevveennttuueellee  mmoooorrdd  vvoollggeennss  hheemm
aaaann  hheett  lliicchhtt  kkoommeenn  --““iieemmaanndd  mmooeett  hheett  vvoooorr  ddee  kkiinnddeerreenn
ooppnneemmeenn””--,,  zzoonnddeerr  ((mmooggeelliijjkk  oonnsscchhuullddiiggee))  oouuddeerrss  bbiijj
vvoooorrbbaaaatt  vveerrddaacchhtt  ttee  mmaakkeenn  ddoooorr  zzoo’’nn  oonnddeerrzzooeekk..

Observant - Universiteit Maastricht
Geneeskundestudent
het vriendelijkst
GGeenneeeesskkuunnddeessttuuddeenntteenn  zziijjnn  hheett  vvrriieennddeelliijjkksstt,,  aaaannkkoommeenndd
jjuurriisstteenn  ssttaaaann  hheett  mmiinnsstt  ooppeenn  vvoooorr  nniieeuuwwee  eerrvvaarriinnggeenn  eenn
eeccoonnoommiieessttuuddeenntteenn  bblliijjvveenn  hheett  nnuucchhtteerrsstt  oonnddeerr  ttooeettsseenn
eenn  ooppddrraacchhtteenn..  DDiitt  zziijjnn  eennkkeellee  uuiittkkoommsstteenn  uuiitt  eeeenn  oonnddeerr--
zzooeekk  nnaaaarr  ppeerrssoooonnlliijjkkhheeiiddssvveerrsscchhiilllleenn  oonnddeerr  vveerrsscchhiill--
lleennddee  ggrrooeeppeenn  ssttuuddeenntteenn  iinn  MMaaaassttrriicchhtt..  DDee  oonnddeerrzzooeekkeerrss,,
ttwweeeeddeejjaaaarrss  ppssyycchhoollooggiieessttuuddeenntteenn  vvaann  ddee  UUnniivveerrssiitteeiitt
MMaaaassttrriicchhtt,,  vvrrooeeggeenn  vviijjffhhoonnddeerrdd  ssttuuddeerreennddeenn  oonnddeerr  mmeeeerr
hhooee  zzee  zziicchh  vvooeelleenn  eenn  iinn  hhooeevveerrrree  kkeennmmeerrkkeenn  aallss  ffaannttaassiiee--
rriijjkk  eenn  sslloorrddiigg  oopp  hheenn  vvaann  ttooeeppaassssiinngg  zziijjnn..  JJooyyccee  AAkkssee,,
ttuuttoorr  vvaann  ddee  ssttuuddeenntt--oonnddeerrzzooeekkeerrss,,  bbeennaaddrruukktt  iinn
OObbsseerrvvaanntt::  ““JJee  wweeeett  nniieett  iinn  hhooeevveerrrree  ddee  ssttuuddeenntteenn  ssoocciiaaaall
wweennsseelliijjkk  hheebbbbeenn  ggeeaannttwwoooorrdd..  VVaann  eeeenn  ttooeekkoommssttiigg  aarrttss
wwoorrddtt  bbiijjvvoooorrbbeeeelldd  vveerrwwaacchhtt  ddaatt  hhiijj  vvrriieennddeelliijjkk  iiss,,  mmiiss--
sscchhiieenn  ssccoorreenn  mmeeddiiccii  ddaaaarroomm  hhooggeerr  oopp  ddaatt  ppuunntt..””

UK - Rijksuniversiteit Groningen
Helft Groningse studenten 
sekst onveilig
DDee  hheellfftt  vvaann  ddee  GGrroonniinnggssee  ssttuuddeenntteenn  ddiiee  wweeeekkbbllaadd  UUKK
oonnllaannggss  oonnddeerrvvrrooeegg  oovveerr  hhuunn  sseekksslleevveenn,,  hheeeefftt  ooooiitt  oonnvveeii--
lliiggee  sseekkss  ggeehhaadd..  VVoooorraall  oovveerrmmaattiiggee  aallccoohhoollccoonnssuummppttiiee
ssccoooorrtt  hhiieerrbbiijj  hhoooogg  oopp  ddee  eexxccuuuusslliijjsstt  vvaann  ddee  wweelllluusstteelliinnggeenn..
UUiitt  hheett  oonnddeerrzzooeekk  kkwwaamm  vveerrddeerr  oonnddeerr  mmeeeerr  nnaaaarr  vvoorreenn  ddaatt
6655  pprroocceenntt  vvaann  ddee  hhoonnddeerrdd  ssttuuddeenntteenn  éééénn  ttoott  vviijjff  bbeeddppaarrtt--
nneerrss  hheeeefftt  ggeehhaadd  ((éééénn  ssttuuddeenntt  bbeewweeeerrddee  mmeett  4422  mmeennsseenn
hheett  bbeedd  ttee  hheebbbbeenn  ggeeddeeeelldd  --  ““mmaaaarr  iikk  bbeenn  ggeeeenn  ppllaayyeerr
hhoooorr””)),,  ddaatt  hheett  ggrrooss  vvaann  ddee  ssttuuddeenntteenn  hhuunn  oouuddeerrss  wwiillddeerr
iinnsscchhaatt  ddaann  zziijjzzeellff  eenn  ddaatt  ddrriiee  vvaann  ddee  oonnvveeiilliigg  sseekksseennddee
ssttuuddeenntteenn  wweerrddeenn  bbeessttrraafftt  mmeett  eeeenn  ggeessllaacchhttsszziieekkttee..

Folia - Universiteit van Amsterdam
Het voorgevormde Lego-onderwijs
DDee  tteelloooorrggaanngg  vvaann  hheett  ssttaannddaaaarrdd  rreecchhttee  LLeeggoo--bbllookkjjee  iiss
vvoollggeennss  RRoobbbbeerrtt  DDiijjkkggrraaaaff  ddee  ppeerrffeeccttee  mmeettaaffoooorr  vvoooorr  ‘‘aalllleess
wwaatt  eerr  mmiiss  iiss  mmeett  hheett  mmooddeerrnnee  oonnddeerrwwiijjss’’..  DDaatt  sscchhrriijjfftt  ddee
AAmmsstteerrddaammssee  uunniivveerrssiitteeiittsshhoooogglleerraaaarr  mmaatthheemmaattiisscchhee
ffyyssiiccaa  iinn  zziijjnn  aacchhtteerrppaaggiinnaaccoolluummnn  iinn  wweeeekkbbllaadd  FFoolliiaa,,
wwaaaarriinn  hhiijj  tteerruuggbblliikktt  oopp  zziijjnn  hheerrffssttvvaakkaannttiieebbeezzooeekk  aaaann
LLeeggoo  WWoorrlldd  eenn  oopp  zziijjnn  eeiiggeenn  jjeeuuggddsseennttiimmeenntt..  ““HHeett  ggiinngg
aalllleemmaaaall  mmiiss  mmeett  ddee  kkoommsstt  vvaann  LLeeggoo--ppooppppeettjjeess  mmeett  hhuunn
bboollllee  kkooppppeenn  eenn  ssttuuppiiddee  ggrriijjnnzzeenn..  DDaatt  mmooeett  zzoo  rroonndd  11997700
zziijjnn  ggeewweeeesstt  eenn  hheett  hhaadd  eeeenn  ddeessaassttrreeuuss  eeffffeecctt  oopp  mmiijjnn
vveerrbbeeeellddiinngg..””  DDee  lliinnkk  nnaaaarr  hheett  oonnddeerrwwiijjss  aannnnoo  nnuu  lleeggtt
DDiijjkkggrraaaaff  mmooeeiitteellooooss::  ““DDee  rriijjkkddoomm  aaaann  vvoooorrggeevvoorrmmddee
ssttuukkjjeess  zzoorrggtt  eerrvvoooorr  ddaatt  jjee  hhééééll  pprreecciieess  aalllleeeenn  ddáátt  kkuunntt
mmaakkeenn  wwaatt  ddee  ffaabbrriikkaanntt  oopp  ddee  ddooooss  hheeeefftt  ggeezzeett..””

Vox - Radboud Universiteit Nijmegen

Maag leeggepompt na eten gifboon
EEeenn  NNiijjmmeeeeggssee  bbiioollooggiieessttuuddeenntt  nnaamm  hheett  mmeett  eeeenn  kkoorrrreellttjjee
zzoouutt,,  ddee  wwaaaarrsscchhuuwwiinngg  ddaatt  ddee  ttiijjddeennss  eeeenn  ppllaannttkkuunnddee--
pprraaccttiiccuumm  bbeessttuuddeeeerrddee  wwoonnddeerrbboooomm  ggiiffttiigg  wwaass..  DDee
eeeerrsstteejjaaaarrssssttuuddeenntt  mmooeesstt  eeeenn  nnaacchhtt  oopp  ddee  eeeerrssttee  hhuullpp  vvaann
hheett  zziieekkeennhhuuiiss  ddoooorrbbrreennggeenn  nnaaddaatt  hhiijj  eeeenn  bboooonn  vvaann  ddeezzee
ttrrooppiisscchhee  bboooomm,,  mmeett  ddee  ggiiffttiiggee  ssttooff  rriicciinnee,,  hhaadd  ggeeggeetteenn,,  zzoo
mmeellddtt  mmaaggaazziinnee  VVooxx..  DDaaaarr  wweerrdd  zziijjnn  mmaaaagg  lleeeeggggeeppoommpptt..
AAcchhtteerraaff  bblleeeekk  ddaatt  mmeeddeewweerrkkeerrss  vvaann  hheett  pprraaccttiiccuumm  ddee
vveerrggiiffttiiggddee  ssttuuddeenntt  tteenn  oonnrreecchhttee  vveeeell  wwaatteerr  hhaaddddeenn  llaatteenn
ddrriinnkkeenn;;  ddiitt  ddeeeedd  hheett  ggiiff  jjuuiisstt  ddiieeppeerr  iinn  hheett  ssppiijjssvveerrtteerriinnggss--
kkaannaaaall  wweeggzzaakkkkeenn..

In memoriam

BBeeddrrooeeffdd  nnaammeenn  wwiijj  kkeennnniiss  vvaann  hheett  pplloottsseelliinnggee  oovveerrlliijjddeenn
oopp  2244  ookkttoobbeerr  jj..ll..  vvaann  pprrooff..ddrr..  JJaann  CCaarrppaayy,,  eemmeerriittuuss  hhoooogg--

lleerraaaarr  BBMMTT..
HHiijj  hhaadd  eeeenn  uuiittggeesspprrookkeenn  vviissiiee  oopp  ddee  bbiijjddrraaggee  vvaann

BBiioommeeddiisscchhee  TTeecchhnnoollooggiiee  iinn  kklliinniisscchhee  ddiiaaggnnoossttiieekk  eenn
bbeehhaannddeelliinngg..  MMeeeerr  ttooeeggeeppaasstt  oonnddeerrzzooeekk  eenn  hheett  oopplleeiiddeenn

vvaann  eeeenn  nniieeuuwwee  ggeenneerraattiiee  iinnggeenniieeuurrss  wwaarreenn  ddaaaarriinn
bbeellaannggrriijjkkee  vvoooorrwwaaaarrddeenn..  ZZiijjnn  aaffffiinniitteeiitt  mmeett  eennggiinneeeerriinngg  eenn
iinnnnoovvaattiiee,,  zziijjnn  ggrroottee  eerrvvaarriinngg  aallss  zziieekkeennhhuuiissbbeessttuuuurrddeerr,,  eenn,,

nniieett  iinn  ddee  llaaaattssttee  ppllaaaattss,,  zziijjnn  nniieett  aaffllaatteennddee  ddaaaaddkkrraacchhtt,,
mmaaaakktteenn  hheemm  ttoott  eeeenn  wwaaaarrddeevvooll  eenn  ggeerreessppeecctteeeerrdd  ccoolllleeggaa

vvoooorr  zziijjnn  mmeeddeehhoooogglleerraarreenn  eenn  hheett  ffaaccuulltteeiittssbbeessttuuuurr..
VVoooorr  mmaasstteerrssttuuddeenntteenn  MMeeddiiccaall  EEnnggiinneeeerriinngg  ccrreeëëeerrddee  hhiijj  eeeenn

uunniieekkee  tthhuuiissbbaassiiss  iinn  ‘‘zziijjnn  aaccaaddeemmiisscchh  zziieekkeennhhuuiiss
MMaaaassttrriicchhtt’’  eenn  ooppeennddee  ddaaaarrmmeeee  vvoooorr  hheett  eeeerrsstt  ddee  wweegg  nnaaaarr

kklliinniisscchh  BBMMTT  oonnddeerrwwiijjss  eenn  oonnddeerrzzooeekk..  

MMeett  vveeeell  ddaannkk  eenn  wwaaaarrddeerriinngg  nneemmeenn  wwiijj,,  sspprraakkeellooooss  ddoooorr
zziijjnn  pplloottssee  oovveerrlliijjddeenn,,  aaffsscchheeiidd  vvaann  ddeezzee  mmaarrkkaannttee  mmaann..

OOnnzzee  ggeeddaacchhtteenn  zziijjnn  bbiijj  zziijjnn  eecchhttggeennoottee,,  zziijjnn  kkiinnddeerreenn  eenn
ffaammiilliieelleeddeenn..

BBeessttuuuurr,,  hhoooogglleerraarreenn,,  mmeeddeewweerrkkeerrss  eenn  eemmeerriittii  vvaann  ddee
ffaaccuulltteeiitt  BBiioommeeddiisscchhee  TTeecchhnnoollooggiiee

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
EEeerrlliijjkk  ggeezzeeggdd  ddeennkk  iikk  nniieett  zzoo  vvaaaakk  nnaa  oovveerr  bbrraannddvveeiilliigghheeiidd..
WWeell  hheebbbbeenn  wwee  eeeenn  jjaaaarr  ggeelleeddeenn  nnoogg  eeeenn  ccoommpplleettee  bbrraanndd--
mmeellddiinnssttaallllaattiiee  iinn  oonnss  hhuuiiss  ggeekkrreeggeenn..  IIss  eerr  eerrggeennss  rrooookkoonnttwwiikk--
kkeelliinngg,,  ddaann  ggaaaatt  oovveerraall  iinn  hhuuiiss  hheett  aallaarrmm  aaff..  IInn  oonnss  hhuuiiss
hhaannggeenn  ttwweeee  bbrraannddbblluusssseerrss  eenn  eeeenn  bbrraannddssllaanngg..  DDiiee  ggeebbrruuiikkeenn
wwee  iinn  ddee  zzoommeerr  ooookk  oomm  oonnss  zzwweemmbbaaddjjee  ttee  vvuulllleenn..  DDaann  lliiggtt  ddiiee
ssllaanngg  wweell  eeeennss  eeeenn  mmaaaannddllaanngg  ddoooorr  hheett  hhuuiiss  hheeeenn..  MMoocchhtt  iikk
wwaakkkkeerr  wwoorrddeenn  bbiijj  bbrraanndd,,  ddaann  zzoouu  iikk  ddeennkk  iikk  eeeenn  sspprroonnggeettjjee
wwaaggeenn  uuiitt  mmiijjnn  rraaaamm..  IIkk  wwoooonn  mmaaaarr  oopp  ddee  eeeerrssttee  vveerrddiieeppiinngg,,
vvaannddaaaarr..

Ilse Nugteren
Eerstejaarsstudente Bouwkunde

IIkk  hheebb  bbiijj  oonnss  nnooooiitt  rrooookkmmeellddeerrss  zziieenn  hhaannggeenn..  WWeell  hhaannggtt  eerr  oopp
eellkkee  vveerrddiieeppiinngg  eeeenn  bbrraannddbblluusssseerr..  VVoollggeennss  mmiijj  bbeenn  iikk  wweell  ssnneell
bbuuiitteenn  bbiijj  bbrraanndd..  IIkk  wwoooonn  oopp  ddee  ttwweeeeddee  vveerrddiieeppiinngg  eenn  kkaann  vviiaa
mmiijjnn  bbaallkkoonn  oopp  hheett  bbaallkkoonn  oonnddeerr  mmee  kklliimmmmeenn..  OOookk  bbiinnnneennddoooorr
zzoouu  mmooeetteenn  lluukkkkeenn,,  hhooeewweell  iikk  nnaa  eeeenn  ssppiirraaaallttrraapp  eeeenn  rreecchhttee,,
bbeehhoooorrlliijjkk  sstteeiillee  ttrraapp  aaff  mmooeett..

Renée van Dam
Eerstejaarsstudente Bouwkunde
WWiijj  hheebbbbeenn  oopp  eellkkee  kkaammeerr  eeeenn  rrooookkmmeellddeerr  hhaannggeenn..  OOookk  hhaannggtt
eerr  mmiinnsstteennss  éééénn  bbrraannddbblluusssseerr,,  mmaaaarr  ddaaaarr  kkuunn  jjee  hheelleemmaaaall  nniieett

zzoo  llaanngg  mmeeee  bblluusssseenn..  DDaatt  hheebb  iikk  ggeelleeeerrdd  oopp  eeeenn  ccuurrssuuss  bbiijj  ddee
HHEEMMAA,,  wwaaaarr  iikk  wweerrkk..
IIkk  wwoooonn  oopp  ddee  eeeerrssttee  vveerrddiieeppiinngg  eenn  ddaaaarr  ssttaaaatt  ddee  ggaanngg  hheellee--
mmaaaall  vvooll  mmeett  rroommmmeell::  eeeenn  mmaattrraass,,  eeeenn  ooff  aannddeerree  kkuubbuuss  eenn  eeeenn
ttrraappjjee..  MMaaaarr  iinn  ggeevvaall  vvaann  nnoooodd  kkuunn  jjee  eerr  wweell  llaannggss..  MMoocchhtt  iikk
iinnggeessllootteenn  zziijjnn  ddoooorr  vvuuuurr  eenn  rrooookk  ddaann  zzoouu  iikk  kkiieezzeenn  vvoooorr  mmiijjnn
rraaaamm..  AAaann  ddee  ggeevveell  hhaannggtt  eeeenn  ttrraappjjee  eenn  ddaaaarr  kkuunn  jjee  nnéétt  bbiijj..
WWee  hheebbbbeenn  iinn  hhuuiiss  eeeenn  hheeeell  oouuddee  ccvv--kkeetteell  hhaannggeenn..  TTwweeee
wweekkeenn  ggeelleeddeenn  wwaass--iiee  kkaappoott  eenn  zzaatteenn  wwee  zzoonnddeerr  vveerrwwaarrmmiinngg..
NNuu  iiss  hhiijj  ggeemmaaaakktt,,  mmaaaarr  ssllaaaatt  hhiijj  nniieett  mmeeeerr  aaff..  KKrriijjggeenn  wwee  hheett
nnuu  ttee  wwaarrmm  iinn  ddee  ddoouucchhee,,  kkeeuukkeenn  ooff  oopp  ddee  ggaanngg,,  ddaann  ttrreekkkkeenn
wwee  ggeewwoooonn  ddee  sstteekkkkeerr  eerruuiitt..

Harald Evers
Districtmanager bij studentenhuisvestingbedrijf Vestide
BBrraannddvveeiilliigghheeiidd  iiss  eeeenn  hhoott  iissssuuee..  EEnn  tteerreecchhtt..  WWaaaarr  jjee  wwoooonntt,,
mmooeett  hheett  ggeewwoooonn  vveeiilliigg  zziijjnn..  IInn  hheett  aallggeemmeeeenn  kkuunn  jjee  zzeeggggeenn
ddaatt  hheett  iinn  ppaarrttiiccuulliieerree  ssttuuddeenntteennwwoonniinnggeenn  vvaakkeerr  aaaann  ggooeeddee
vvoooorrzziieenniinnggeenn  oonnttbbrreeeekktt  ddaann  iinn  wwoonniinnggeenn  vvaann  VVeessttiiddee..  WWaatt
nniieett  wwiill  zzeeggggeenn  ddaatt  hheett  bbiijj  oonnss  aallttiijjdd  ppeerrffeecctt  iiss..  EEeenn  ppaaaarr  jjaaaarr
tteerruugg  zziijjnn  ddee  wweetttteelliijjkkee  eeiisseenn  aaaann  bbrraannddvveeiilliigghheeiidd  aaaannggee--
sscchheerrpptt..  SSiinnddss  eeeenn  ppaaaarr  wweekkeenn  nneemmeenn  wwee  ddaaaarroomm  mmaaaatt--
rreeggeelleenn  oomm  aall  oonnzzee  ccoommpplleexxeenn  ddaaaarraaaann  ttee  llaatteenn  vvoollddooeenn..  ZZoo
bbrreennggeenn  wwee  bbiijjvvoooorrbbeeeelldd  rrooookkmmeellddeerrss  aaaann  oopp  ppllaaaattsseenn  wwaaaarr
zzee  nnoogg  nniieett  hhaannggeenn,,  eenn  ccoonnttrroolleerreenn  wwee  ddeeuurreenn  oopp  bbrraanndd--
wweerreennddhheeiidd..  WWee  vveerrwwaacchhtteenn  ddaaaarrmmeeee  iinn  jjuunnii  22000088  kkllaaaarr  ttee
zziijjnn..

EExxccuusseess

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 recht-
doorzee 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 achter-
gekomen. Hij stelde namelijk de
vraag: “Wat ga jij met de herfst-
vakantie 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 aan-
gekomen, 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 tentamen-
opgave worden verzonnen, er
moet worden gesurveilleerd bij
tentamens, deze moeten nage-
keken 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 & Infor-
matica

En ik vind...
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Werktuigbouwkunde geeft groep 
eerstejaars eigen studieruimte

Een groep van zestien eerste-
jaars studenten Werktuig-
bouwkunde 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 fa-
culteit hoopt dat de beschik-
baarheid 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 voor-
lichtingscoördinator 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 biblio-
theken, weinig goede studie-
plekken. 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 pre-
sentaties oefenen. De groep heeft
de ruimte ‘gewonnen’ door een
opgave tijdens de Intro.
Naast studieplekken heeft de
ruimte ook banken en een koffie-
zetter. “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 bijvoor-
beeld 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 stu-
denten die vergelijkbaar scoorde
op de middelbare school. Er zijn
nog geen evaluatiegegevens
beschikbaar, maar volgens
Jongeneelen wordt de ruimte
veel gebruikt en zijn de studen-
ten enthousiast. Voor de inrich-
ting van het lokaal heeft de facul-
teit rijkssubsidie gekregen in het
kader van WO-sprint. Dat
programma heeft onder meer als
doel de rendementen van bèta-
opleidingen te verhogen./.

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

Rectoren 3TU waarschuwen Plasterk
Door geld weg te halen bij de
technische universiteiten en te
focussen op zuiver weten-
schappelijk onderzoek, legt
minister Plasterk ‘de bijl aan
de wortel van de innovatie-
boom’. 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 tech-
nische 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 uni-
versiteiten 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 inno-
vatie leidt, schrijft het drietal. Ze
stellen dat voor de daadwerke-
lijke toepassing van nieuwe fun-
damentele inzichten ingenieurs
nodig zijn, en daarvoor zijn ont-
werpgericht onderzoek en onder-
wijs noodzakelijk. En van een
overheid die innovatie hoog in
het vaandel heeft staan, mag
verwacht worden dat ze het ont-
werpgerichte onderzoek kwali-
tatief overeind houdt, vinden de
rectoren. ‘De overheid moet de
infrastructuur voor ontwerp-
gericht onderzoek en onderwijs
koesteren en versterken, niet af-
breken.’/.

Rillingen en trots
tijdens matineeconcert

CChhaannssoonnss  aallss  ‘‘NNee  mmee  qquuiittttee  ppaass’’
vvaann  JJaaccqquueess  BBrreell,,  ggeebbrraacchhtt  oopp  ddee
vviioollaa  ddaa  ggaammbbaa  ““ddiiee  ttoocchh  aall  eeeenn
bbeeeettjjee  ddaatt  kkllaaaagglliijjkkee  hheeeefftt  --  ddee
rriilllliinnggeenn  lliieeppeenn  oovveerr  mmiijjnn  rruugg””,,  
zzoo  bblliikktt  AAnnnneelliieess  VVeerrsscchhuurreenn  vvaann
bbuurreeaauu  PPrroommoottiieess  eenn  PPlleecchhttiigg--
hheeddeenn  tteerruugg  oopp  hheett  ooppttrreeddeenn  vvaann
RRaallpphh  RRoouusssseeaauu  MMeeuulleennbbrrooeekkss
((zziiee  ffoottoo)),,  zzoonnddaagg  2288  ookkttoobbeerr
ttiijjddeennss  ddee  lluussttrruummmmaattiinneeee  vvaann  ddee
FFaaccuullttyy  CClluubb..  EEeenn  kklleeiinnee  ddrriiee--
hhoonnddeerrdd  lliieeffhheebbbbeerrss  bbeezzoocchhtteenn
hheett  ccoonncceerrtt  iinn  ddee  BBllaauuwwee  ZZaaaall,,  mmeett
ooppttrreeddeennss  vvaann  ddiivveerrssee  mmuuzziikkaallee
ttaalleenntteenn  uuiitt  eeiiggeenn  hhuuiiss..
SSttuuddeenntteenn  lliieetteenn  hheett  zzoonnddaagg  oovvee--
rriiggeennss  aaffwweetteenn,,  hhooeewweell  zzee  vvoollggeennss
VVeerrsscchhuurreenn  zzeekkeerr  ttoott  ddee  ddooeellggrrooeepp
vvaann  hheett  lluussttrruummmmaattiinneeee  bbeehhoooorr--
ddeenn..  ““WWeelllliicchhtt  hheeeefftt  hheett  ttoocchh  ttee
mmaakkeenn  mmeett  ddee  ssoooorrtt  mmuuzziieekk  vvaann  ddee
mmiiddddaagg””,,  ooppppeerrtt  zzee..  MMeeddeewweerrkkeerrss
eenn  eemmeerriittii  vvaann  ddee  TTUU//ee  wwiisstteenn  ddee
ccaammppuuss  zzoonnddaaggmmiiddddaagg  zzeekkeerr  wwééll
ttee  vviinnddeenn,,  eevveennaallss  vveeeell  mmuuzziieekklliieeff--
hheebbbbeerrss  vvaann  bbuuiitteenn  ddee  uunniivveerrssiitteeiitt..
““RRaallpphh  hheeeefftt  oonnllaannggss  eeeenn  lluunncchh--
ccoonncceerrtt  ggeeggeevveenn  iinn  hheett
MMuuzziieekkcceennttrruumm  FFrriittss  PPhhiilliippss,,

wwaaaarrbbiijj  hhiijj  nnoogg  eevveenn  hheeeefftt
vveerrwweezzeenn  nnaaaarr  oonnss  lluussttrruumm--
mmaattiinneeee..  MMooooiiee  rreeccllaammee,,  zzeekkeerr  aallss
jjee  bbeeddeennkktt  ddaatt  ddee  oorrggaanniissaattiiee  vvaann
zzoo’’nn  ccoonncceerrtt  ttoocchh  wweell  hheett  eeeenn  eenn
aannddeerr  kkoosstt  eenn  ddaatt  FFaaccuullttyy  CClluubb--
lleeddeenn  ggrraattiiss  eennttrreeee  hhaaddddeenn””,,  aalldduuss
VVeerrsscchhuurreenn..
NNiieett  ddaatt  ddee  mmiiddddaagg  oomm  RRoouusssseeaauu
MMeeuulleennbbrrooeekkss  ((ggeepprroommoovveeeerrdd  bbiijj
TTeecchhnniisscchhee  NNaattuuuurrkkuunnddee))  ddrraaaaiiddee,,
bbeennaaddrruukktt  zzee..  OOrrkkeesstt  EEnnssuuiittee  vvaann
ssttuuddeenntteennmmuuzziieekkggeezzeellsscchhaapp
QQuuaaddrriivviiuumm  --ddaatt  oonnddeerr  mmeeeerr
RRoouusssseeaauu  MMeeuulleennbbrrooeekkss  bbeeggee--
lleeiiddddee--,,  uunniivveerrssiitteeiittssoorrggaanniisstt  JJaann
VVeerrsscchhuurreenn,,  hheett  PPVV--kkoooorr  eenn
aalluummnnuuss  GGiijjss  MMeeeeuusseenn;;  aallllee  oopp--
ttrreeddeennddee  mmuussiiccii  eenn  zzaannggeerrss
hhaaddddeenn  hhuunn  eeiiggeenn  sscchhaarree  ffaannss  bbiijj
zziicchh..  ““HHeett  wwaarreenn  aalllleemmaaaall  mmeennsseenn
vvaann  oonnss  eenn  zzoo  vvooeellddee  hheett  ooookk  iinn  ddee
zzaaaall..  IIeeddeerreeeenn  wwaass  rreeuuzzee  ttrroottss  oopp
oonnzzee  eeiiggeenn  ttaalleenntteenn  eenn  gguunnddee  hheett
eellkkaaaarr  zzóó  ddaatt  hheett  eeeenn  ggeezzeelllliiggee  eenn
ggeessllaaaaggddee  mmiiddddaagg  zzoouu  wwoorrddeenn  --  eenn
ddaatt  iiss  ggeelluukktt..””

FFoottoo::  RRiieenn  MMeeuullmmaann

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 nieuws-
consumenten (oftewel het
publiek in de zaal) om de titel
‘nieuwskenner van het jaar’.

Politiek en bestuur, sport,
cultuur, algemeen, wetenschap
en onderwijs, human interest, en
bedrijf en economie; dat zijn de
zeven categorieën die 12 novem-
ber de revue passeren. Volgens
Marie-José Dekkers van de orga-
niserende 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 nieuw-
smakers (journalisten, voor-
lichters en communicatie-
mensen) als nieuws-
consumenten (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 orga-
niseerde 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.

Robbert Dijkgraaf nieuwe president KNAW
Robbert Dijkgraaf zal Frits van
Oostrom in mei opvolgen als
president van de Koninklijke
Nederlandse Akademie van
Wetenschappen. 

Dijkgraaf, universiteitshoog-
leraar aan de Universiteit van
Amsterdam, geniet wereldfaam
als natuurkundige en is lid van
het Innovatieplatform. Daar-
naast is hij een bevlogen popula-
risator van de wetenschap en
schrijft hij columns voor NRC
Handelsblad.

In 2003 ontving Dijkgraaf de
Spinoza-premie, het hoogste
Nederlandse eerbetoon voor
wetenschappers. Daarmee finan-
cierde 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 vakge-
bieden 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)/.
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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 voor-
spellen. “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 infra-
rood-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 betref-
fende 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 commu-
niceren 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 natuurweten-
schappen”, vertelt Van Turnhout. “In het
begin snapte ik echt niets van wat ze

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 spraak-
herkenningssysteem 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.

Berichten beveiligen met de bewegingen van de computermuis
Wat hebben het casino, kwantum-
mechanica en een lavalamp met elkaar
gemeen? Willekeurige, niet te voor-
spellen getallen spelen er een belang-
rijke rol. Zonder dat we het in de gaten
hebben, zijn ‘random’ getallen overal.
Meestal zijn ze nutteloos, maar voor het
beveiligen van belangrijke boodschap-
pen 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 op-
starten van de computer op het werk, het
inloggen op een website of aan de pin-
automaat 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 wacht-
woorden zijn weliswaar niet erg
praktisch, maar voor het veilig over-
brengen van belangrijke boodschappen
moet de geheime sleutel wel zó lang zijn,
dat anderen geen kans krijgen de bood-
schap 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 onvoorspelbaar-
heid 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 afzon-
derlijke 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 vloeistof-
stromingen zijn al gauw zo complex dat
ze niet te voorspellen zijn. In zijn proef-
schrift 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, wille-
keurig 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 stro-
ming 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

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-

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

“Computer, een retourtje Amsterdam, 
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““IIkk  hhoouu  vvaann  ddee  ggrroottee  lliijjnn,,  ddee  tthheeoorriiee  aacchhtteerr
eeeenn  ssyysstteeeemm..””  SSttuuddeenntt  EElleekkttrrootteecchhnniieekk  DDaaaann
AAllbbeerrggaa  kkooooss  vvoooorr  eeeenn  tthheeoorreettiisscchhee  aaffssttuu--
ddeeeerrooppddrraacchhtt..  HHiijj  wweerrkktt  aaaann  eeeenn  mmooddeell  oomm
ccoommppuutteerrbbeerreekkeenniinnggeenn  ppaarraalllleell  uuiitt  ttee  vvooeerreenn..
DDaatt  mmooddeell  wweerrdd  iinn  11997744  oonnttwwiikkkkeelldd  ddoooorr  ddee
FFrraannssee  ccoommppuutteerrssppeecciiaalliisstt  GGiilllleess  KKaahhnn..  ““HHiijj
ddeeeellddee  ddee  bbeerreekkeenniinnggeenn  oopp  iinn  ssttuukkkkeenn,,  ddiiee
ddaaaarrnnaa  ddoooorr  vveerrsscchhiilllleennddee  pprroocceessssoorrss  wwoorrddeenn
uuiittggeevvooeerrdd..  DDee  pprroocceessssoorrss  hheebbbbeenn  oonnddeerrlliinngg
ggeeeenn  ccoonnttaacctt..  IIeeddeerree  pprroocceessssoorr  wweerrkktt  iinn  zziijjnn
eeiiggeenn  tteemmppoo  aaaann  zziijjnn  ddeeeell  vvaann  hheett  pprroobblleeeemm..
ZZooddrraa  eeeenn  ddeeeellbbeerreekkeenniinngg  iiss  uuiittggeevvooeerrdd,,
kkoommtt  hheett  rreessuullttaaaatt  iinn  eeeenn  bbuuffffeerr  tteerreecchhtt..””
DDaaaarr  ssttaaaatt  hheett  ttee  wwaacchhtteenn  ttoott  ddee  aannddeerree
ssttuukkkkeenn  ooookk  kkllaaaarr  zziijjnn..
AAllbbeerrggaa  vveerrtteelltt  ddaatt  KKaahhnnss  ssyysstteeeemm  zziicchh  iinn
tthheeoorriiee  ggooeedd  lleeeenntt  vvoooorr  mmuullttiimmeeddiiaa::  ppaarraalllleell
wweerrkkeenn  mmaaaakktt  hheett  ssyysstteeeemm  lleekkkkeerr  ssnneell..  ““MMaaaarr
eerr  iiss  eeeenn  pprraakkttiisscchh  pprroobblleeeemm  --  jjee  kkuunntt  oonnddeerr--
wweegg  nniieettss  vveerraannddeerreenn..””  AAllbbeerrggaa  lleeggtt  uuiitt  wwaatt
eerr  ggeebbeeuurrtt  aallss  hhaallvveerrwweeggee  ddee  sscchheerrmmiinnsstteell--
lliinnggeenn  vveerraannddeerreenn..  ““NNiieett  aallllee  bbeewweerrkkiinnggeenn
zziijjnn  oopp  hheettzzeellffddee  mmoommeenntt  kkllaaaarr..  HHeett  kkaann  dduuss
ggeebbeeuurreenn  ddaatt  ddee  hheellfftt  vvaann  hheett  bbeeeelldd  mmeett  ddee
oouuddee  iinnsstteelllliinnggeenn  iiss  bbeerreekkeenndd  eenn  ddee  aannddeerree
hheellfftt  mmeett  ddee  nniieeuuwwee..””  AAllbbeerrggaa  wweerrdd  ggeevvrraaaaggdd
ddiitt  pprroobblleeeemm  oopp  ttee  lloosssseenn,,  oomm  vveerraannddeerriinnggeenn

nneettjjeess  ttee  ssyynncchhrroonniisseerreenn..
DDee  oopplloossssiinngg  zzaatt  hheemm  eerriinn  oomm  ttiijjdd  nniieett  ttee  zziieenn
aallss  sseeccoonnddeenn  ddiiee  aalllleemmaaaall  eevveenn  llaanngg  dduurreenn,,
mmaaaarr  aallss  eeeenn  vvoollggoorrddee::  hheett  mmoommeenntt  TT11  wwoorrddtt
ggeevvoollggdd  ddoooorr  hheett  mmoommeenntt  TT22,,  eennzzoovvoooorrtt..
““IIeeddeerree  bbeewweerrkkiinngg  kkrriijjggtt  eeeenn  ppllaakkkkeerrttjjee  mmeeee::
hheett  rreessuullttaaaatt  vvaann  ddeezzee  bbeewweerrkkiinngg  hhoooorrtt  bbiijj
‘‘ttiijjddssttiipp’’  TT11..  VVeerrvvoollggeennss  kkuunn  jjee  hheett  hheellee
ssyysstteeeemm  ddee  ooppddrraacchhtt  ggeevveenn  ddaatt  vvaannaaff  ttiijjddssttiipp
TT66  ddee  sscchheerrmmiinnsstteelllliinnggeenn  vveerraannddeerreenn..””  DDaatt
kklliinnkktt  llooggiisscchh,,  mmaaaarr  iiss  nnoogg  nniieett  zzoo  ggeemmaakk--
kkeelliijjkk  ddoooorr  ttee  vvooeerreenn..  ““HHeett  llaassttiiggee  iiss  ddaatt  ddee
ttiijjddssttiippppeenn  ddoooorr  eellkkaaaarr  ddrreeiiggeenn  ttee  ggaaaann  llooppeenn
aallss  bbiijjvvoooorrbbeeeelldd  eeeenn  uuiittkkoommsstt  vvaann  TT22  wwoorrddtt
ooppggeesstteelldd  bbiijj  eeeenn  uuiittkkoommsstt  vvaann  TT33..  WWeellkk
ttiijjddssttiipp  kkrriijjggtt  ddiiee  uuiittkkoommsstt  mmeeee??””  AAllbbeerrggaa
ssllaaaaggddee  eerriinn  ddiiee  tthheeoorreettiisscchhee  ppuuzzzzeell  oopp  ttee
lloosssseenn..  HHiijj  iiss  nnuu  bbeezziigg  mmeett  ddee  iimmpplleemmeennttaattiiee
iinn  hheett  mmooddeell..  MMoocchhtt  ddaatt  ddeeeell  vvaann  hheett  aaff--
ssttuuddeerreenn  vvoooorrssppooeeddiigg  llooppeenn,,  ddaann  oovveerrwweeeeggtt
hhiijj  oomm  eerr  ooookk  eeeenn  wweetteennsscchhaappppeelliijjkkee  ppuubbllii--
ccaattiiee  vvaann  ttee  mmaakkeenn..  ““IIkk  hhoooopp  ddaatt  ddaatt  lluukktt,,
mmaaaarr  iikk  wwiill  iinn  jjaannuuaarrii  ooookk  ggrraaaagg  bbeeggiinnnneenn  mmeett
wweerrkkeenn..””  DDuuiiddeelliijjkk  eeeenn  ssttuuddeenntt  mmeett
ttiijjddssbbeesseeff..

TTeekksstt::  AAnnoouucckk  VVrroouuwwee
FFoottoo::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee

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 la-
dingsdragers in een elektrische geleider
(meestal elektronen) een bepaalde wille-
keurige 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 wille-
keurig 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 -algo-
ritmes in jargon- die op een herhaalbare
manier getallen opleveren die niet van
een echt willekeurig getal te onder-
scheiden zijn. Het versleutelen van een
belangrijke boodschap gaat daarmee als

volgt. In de PRG stop je een echt wille-
keurig getal, dat relatief klein mag zijn,
en alleen bij zender en ontvanger bekend
is. Dit getal leidt de computer bijvoor-
beeld af uit de systeemklok in combinatie
met de muisbewegingen van de gebrui-
ker. Dat is namelijk een behoorlijk wille-
keurig proces. Met dit echt willekeurige
getal slaat de PRG aan het rekenen. De
uitkomst hiervan -een zeer groot getal-
vormt de sleutel voor de beveiliging van
een boodschap. De zender laat de sleutel
los op de boodschap om deze te vervor-
men, te coderen. Het gecodeerde bericht
komt bij de ontvanger terecht, die het met
behulp van de -onafhankelijk zelf uitge-
rekende- sleutel weer kan ontcijferen. Dit
systeem werkt goed, doordat een crimi-
neel 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 zes-
honderd cijfers lang is). Dan is er voor
iemand die kwaad wil écht geen beginnen
aan.”/.

deden en waarom.” Voor de benodigde
kennis op het gebied van de systeemtech-
nologie 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 oor-
spronkelijk deel uitmaakte van het toen-
malige 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 uitein-
delijk ook het ontwerp van de interface
voor mijn rekening genomen. De oor-
spronkelijke 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 onvermij-
delijk. Met behulp van de eerder beschre-
ven 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 resul-
taten maken duidelijk dat dergelijke
feedback vooral nuttig is als het systeem

technisch niet in orde is. Hoe die feed-
back 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 kaart-
jeskiosk die de functie van een balie-
medewerker overneemt- is immers toe-
komstmuziek. “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 bij-
voorbeeld.”
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 com-
municeren. “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 beper-
kingen van een systeem.”/.

Onderzoek in het kort

Veelzijdige goudbolletjes voor 
plastic elektronica
MMaatteerriiaalleenn  ooppggeebboouuwwdd  uuiitt  ppllaassttiiccss  eenn  mmeettaalleenn  kkuunnnneenn  iinn  ddee  ttooeekkoommsstt  lleeiiddeenn  ttoott  ggooeedd
ggeelleeiiddeennddee  eelleekkttrroonniiccaa..  DDrrss..iinngg..  JJeerrooeenn  vvaann  HHeerrrriikkhhuuyyzzeenn  zzeettttee  hhiieerrttooee  iinn  zziijjnn  pprroommoottiiee--
oonnddeerrzzooeekk  aaaann  ddee  TTUU//ee  eeeenn  eeeerrssttee  ssttaapp..  HHiijj  oonnttwwiieerrpp  vveerrsscchhiilllleennddee  mmiiccrroossccooppiisscchhee
ssttrruuccttuurreenn  mmeett  ggoouuddbboolllleettjjeess  iinn  ppllaassttiicc..  VVaann  HHeerrrriikkhhuuyyzzeenn  vveerrddeeddiiggddee  ggiisstteerreenn,,  wwooeennssddaagg
3311  ookkttoobbeerr,,  zziijjnn  pprrooeeffsscchhrriifftt  oovveerr  ddee  zzeellffaasssseemmbbllaaggee  vvaann  hhyybbrriiddee  ggoouudd--nnaannooddeeeellttjjeess..
VVoooorr  ddee  ttooeeppaassssiinngg  iinn  eelleekkttrroonniiccaa  iiss  ddee  iinndduussttrriiee  oopp  zzooeekk  nnaaaarr  sstteeeeddss  bbeetteerree,,  lliicchhttee  mmaattee--
rriiaalleenn  ddiiee  fflleexxiibbeell  eenn  vvoooorraall  ggooeeddkkoooopp  zziijjnn..  PPllaassttiiccss  vvoollddooeenn  aaaann  ddeezzee  eeiisseenn,,  bbiijjvvoooorrbbeeeelldd  iinn
ggooeeddkkooppee,,  fflleexxiibbeellee  zzoonnnneecceelllleenn  eenn  oopprroollbbaarree  tteelleevviissiieesscchheerrmmeenn..  ZZoo  zziitt  tteeggeennwwoooorrddiigg  iinn
oonnggeevveeeerr  ddee  hheellfftt  vvaann  ddee  mmpp33--ssppeelleerrss  eeeenn  sscchheerrmm  ggeemmaaaakktt  vvaann  ggeelleeiiddeenndd  ppllaassttiicc..  OOmm  ddee  eeii--
ggeennsscchhaappppeenn  vvaann  ddeezzee  ppllaassttiicc  eelleekkttrroonniiccaa  ttee  vveerrbbeetteerreenn,,  hheeeefftt  VVaann  HHeerrrriikkhhuuyyzzeenn  oonnddeerrzzooeekk
ggeeddaaaann  nnaaaarr  ccoommbbiinnaattiieess  vvaann  hheett  oorrggaanniisscchhee  mmaatteerriiaaaall  ((ppllaassttiicc))  mmeett  aannoorrggaanniisscchhee  mmaatteerrii--
aalleenn,,  zzooggeennooeemmddee  ‘‘hhyybbrriiddee  mmaatteerriiaalleenn’’..  DDeezzee  mmaatteerriiaalleenn  hheebbbbeenn  ddee  ppootteennttiiee  oomm  nnoogg  bbeetteerr
eelleekkttrriicciitteeiitt  ttee  ggeelleeiiddeenn  ddaann  ppuuuurr  oorrggaanniisscchhee  eelleekkttrroonniiccaa..  HHiijj  ggiinngg  aaaann  ddee  ssllaagg  mmeett  hheeeell
kklleeiinnee  ggoouuddbboolllleettjjeess,,  mmeett  ddaaaarr  oommhheeeenn  eeeenn  sscchhiilllleettjjee  vvaann  oorrggaanniisscchhee,,  hhaallffggeelleeiiddeennddee
mmoolleeccuulleenn..  MMeett  vveerrsscchhiilllleennddee  vvaarriiaanntteenn  vvaann  hheett  hhyybbrriiddee  nnaannooddeeeellttjjee  wwiisstt  hhiijj  eeeenn  aaaannttaall
bboouuwwwweerrkkeenn  mmeett  bbiijjzzoonnddeerree  eeiiggeennsscchhaappppeenn  ttee  ccoonnssttrruueerreenn..  HHiieerrmmeeee  zziijjnn  ddee  eeeerrssttee  ssttaappppeenn
ggeezzeett  vvoooorr  mmooggeelliijjkkee,,  ttooeekkoommssttiiggee  ttooeeppaassssiinngg  iinn  ((nnaannoo))eelleekkttrroonniiccaa..  

Forse tijdwinst bij ontwikkelen en 
onderhouden chipmachines
HHeett  iinntteeggrreerreenn  eenn  tteesstteenn  vvaann  nniieeuuwwee  cchhiippmmaacchhiinneess  kkaann  ttoott  ttwwiinnttiigg  pprroocceenntt  ssnneelllleerr..  EEnn  ddee
ddiiaaggnnoosseettiijjdd  bbiijj  hheett  vvaassttllooppeenn  vvaann  ddeezzee  mmaacchhiinneess  kkaann  zzeellffss  hhoonnddeerrddmmaaaall  kkoorrtteerr..  DDaatt  bblleeeekk
ggiisstteerreenn,,  wwooeennssddaagg  3311  ookkttoobbeerr,,  oopp  hheett  eeiinnddssyymmppoossiiuumm  vvaann  hheett  oonnddeerrzzooeekksspprrooggrraammmmaa
TTaannggrraamm  ddaatt  oopp  ddee  HHiigghh  TTeecchh  CCaammppuuss  wweerrdd  ggeehhoouuddeenn..  DDee  ccoonnccrreettee  rreessuullttaatteenn  uuiitt  ddiitt  pprroojjeecctt
vvaann  hheett  ((oopp  hheett  TTUU//ee--tteerrrreeiinn  ggeevveessttiiggddee))  EEmmbbeeddddeedd  SSyysstteemmss  IInnssttiittuuttee  ((EESSII))  bbiieeddeenn  eennoorrmmee
ccoonnccuurrrreennttiieevvoooorrddeelleenn  vvoooorr  ddee  hhiigghhtteecchh  iinndduussttrriiee  iinn  NNeeddeerrllaanndd..  CChhiippmmaacchhiinneeffaabbrriikkaanntt
AASSMMLL,,  ddiiee  aallss  pprrooeeffttuuiinn  ddiieennddee  vvoooorr  hheett  wweetteennsscchhaappppeelliijjkkee  oonnddeerrzzooeekk,,  iiss  ddrruukk  bbeezziigg  oomm  ddee
oonnddeerrzzooeekkssrreessuullttaatteenn  nnaaaarr  ddee  pprraakkttiijjkk  ttee  vveerrttaalleenn..
BBiinnnneennkkoorrtt  mmeeeerr  oovveerr  hheett  TTaannggrraamm--pprroojjeecctt  iinn  CCuurrssoorr..

graag”



1 november 2007 Cursor

Vol ambitie.

Maar wie helpt 
jou verder?

R e l e a s i n g  y o u r  p o t e n t i a l

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.



EEeenn  vvaann  ddee  vvooeerrttuuiiggeenn  ddiiee  ttee  zziieenn
wwaarreenn  oopp  SSttrriijjpp  SS  ttiijjddeennss  ddee
DDeessiiggnn  oonn  WWhheeeellss  SShhooww..

HHeett  jjoonnggee  oonnttwweerrppeerrssbbuurreeaauu  UUnniitt  004400,,
bbeessttaaaannddee  uuiitt  IIDD--bbaacchheelloorrss,,  ggaavveenn  oopp  SSttrriijjpp  SS
eeeenn  kkiijjkkjjee  iinn  hhuunn  kkeeuukkeenn..  

DDee  eexxppoossiittiiee  DDeessiiggnn  UUnniitteedd,,  iinn  ddee  hhaall  vvaann  hheett  HHooooffddggeebboouuww,,  ttoooonnddee  
iinnnnoovvaattiieeff  wweerrkk  vvaann  IInndduussttrriiaall  DDeessiiggnn--ssttuuddeenntteenn  vvaann  ddee  TTUU//ee,,  ddee  TTUUDD  eenn
UUnniivveerrssiitteeiitt  TTwweennttee..

SSttuuddeenntteenn  oonnttwwiieerrppeenn  eenn
bboouuwwddeenn  ttiijjddeennss  ddee  
CCHHEEOOPPSS--wwoorrkksshhoopp
‘‘OOnnttwweeggwweerrppeenn’’
vveerrrriijjddbbaarree  mmeeuubbeellss  vvaann
ssllooooppaauuttoo’’ss..

MMeett  AARRCCHHIITTEECCTTUURREE..EEHHVV  ttoooonnddee  ddee  ffaaccuulltteeiitt  BBoouuwwkkuunnddee  eeeenn
sseelleeccttiiee  vvaann  ddee  bbeessttee  aaffssttuuddeeeerrwweerrkkeenn  vvaann  hheett  aaffggeellooppeenn  jjaaaarr..
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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 aantrek-
kelijk oogt. Op de omslagen staan dan ook
vaak fraai fotomateriaal, gestileerde
grafiekjes of mooie microscoopopnamen.
Met uitzondering van een enkele onder-
zoeksgroep, die voorschrijft dat elk proef-
schrift 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 proef-
schrift 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 originaliteits-
spectrum 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 promo-
tieonderzoek ging over een nogal theore-
tisch 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 proef-
schrift, 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 proef-
schriften 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 weten-
schappelijke collega’s in het buitenland
zullen het niet snel openslaan. Die zijn
alleen maar benieuwd naar de steek-
woorden 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 grafi-
sche 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 regel-
matige basis inschakelt, is het bureau van
Paul Verspaget en Carin Bruinink in
Nuenen. Deze twee grafisch vormgevers
ontwerpen naast brochures, folders, huis-
stijlen, catalogussen en jaarverslagen, ook
alweer acht jaar omslagen van proefschrif-
ten 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-

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.”
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Drukken, printen
DDrriiee  mmaaaannddeenn  vvoooorr  ddee  pprroommoottiieeddaattuumm  kkuunnnneenn  aaiioo’’ss  vvoooorr  eeeenn  eeeerrssttee  aaffsspprraaaakk  tteerreecchhtt  bbiijj
ddee  PPrriinnttsseerrvviiccee  iinn  ddee  kkeellddeerr  vvaann  hheett  HHooooffddggeebboouuww..  DDaaaarr  sscchheettsstt  eeeenn  mmeeddeewweerrkkeerr  aaaann  ddee
hhaanndd  vvaann  eeeenn  mmaapp  mmeett  vvoooorrbbeeeellddeenn  vvaann  pprrooeeffsscchhrriiffttoommssllaaggeenn  aallllee  mmooggeelliijjkkhheeddeenn..  ZZoo
wwoorrddtt  eeeenn  vvrriijjbblliijjvveennddee  ooffffeerrttee  ooppggeesstteelldd..  HHiieerrbbiijj  hheeeefftt  ddee  pprroommoovveenndduuss  eeeenn  aaaannttaall
kkeeuuzzeess..  HHeett  ffoorrmmaaaatt  vvaann  hheett  bbooeekkjjee  iiss  bbiijjnnaa  aallttiijjdd  ssttaannddaaaarrdd,,  117700  bbiijj  224455  mmiilllliimmeetteerr..  DDee
oommssllaagg  vvaann  hheett  pprrooeeffsscchhrriifftt  kkaann  ddoooorr  ddee  eexxtteerrnnee  ddrruukkkkeerriijj  iinn  éééénn  eennkkeellee  kklleeuurr  wwoorrddeenn
ggeeddrruukktt,,  iinn  eeeenn  ppaaaarr  kklleeuurreenn  ooff  iinn  ffuullll  ccoolloouurr..  DDaaaarrbbiijj  hheeeefftt  ddee  pprroommoovveenndduuss  ddee  kkeeuuss
ttuusssseenn  hheett  oouuddeerrwweettssee  ooffffsseettddrruukkkkeenn  ((iinn  éééénn  ooff  mmeeeerrddeerree  kklleeuurreenn))  ooff  hheett  mmooddeerrnneerree
ddiiggiittaaaall  ddrruukkkkeenn  ((aallttiijjdd  ffuullll  ccoolloouurr))..  OOmmddaatt  ddee  llaaaattssttee  ooppttiiee  ffeeiitteelliijjkk  pprriinntteenn  iiss,,  iiss  eeeenn
pprrooeeffddrruukk  ddaaaarrbbiijj  hheeeell  ggooeedd  mmooggeelliijjkk..  VVoooorr  ooffffsseettddrruukk  iiss  ddaatt  nniieett  ttee  ddooeenn,,  oommddaatt  ddaann
ssppeecciiaaaall  vvoooorr  éééénn  aaffddrruukk  aalllleerrlleeii  vvoooorrbbeerreeiiddiinnggeenn  mmooeetteenn  wwoorrddeenn  ggeettrrooffffeenn..  NNaa  ddrruukkkkeenn
wwoorrddtt  eellkkee  oommssllaagg  vvaann  eeeenn  pprrooeeffsscchhrriifftt  vvoooorrzziieenn  vvaann  eeeenn  dduunn  ppllaassttiicc  llaaaaggjjee  oomm  ddee
ggeeddrruukkttee  aaffbbeeeellddiinnggeenn  ttee  bbeesscchheerrmmeenn..  DDee  mmeeeessttee  aaiioo’’ss  kkiieezzeenn  vvoooorr  eeeenn  ggllaannzzeenndd  ooff  mmaatt
bbeesscchheerrmmllaaaaggjjee,,  wwaaaarrbbiijj  eeeenn  ggllaannssllaaaagg  ddee  kklleeuurreenn  wwaatt  hheellddeerrddeerr  mmaaaakktt..  VVoooorr  ddeezzeellffddee
pprriijjss  kkuunn  jjee  ooookk  ssttrruuccttuuuurr  llaatteenn  aaaannbbrreennggeenn  iinn  hheett  ppllaassttiicc  llaaaaggjjee::  ‘‘lliinnnneenn’’  ooff  ‘‘lleeeerr’’..  WWééll
dduuuurrddeerr  iiss  hheett  aallss  jjee  bboovveennoopp  ddeezzee  bbeesscchheerrmmllaaaagg  nnoogg  eeeenn  eexxttrraa  llaaaaggjjee  ggllaannzzeennddee  ttrraannss--
ppaarraannttee  llaakk  wwiill  hheebbbbeenn..  AAll  ddeezzee  llaammiinneeeerrssttaappppeenn  vviinnddeenn  ppllaaaattss  bbiijj  eeeenn  eexxtteerrnn  bbeeddrriijjff..
HHeett  bbiinnnneennwweerrkk  vvaann  eeeenn  pprrooeeffsscchhrriifftt  pprriinntt  ddee  PPrriinnttsseerrvviiccee  zzeellff..  AAllss  hheett  ggooeedd  iiss,,  lleevveerrtt  ddee
pprroommoovveenndduuss  uuiitteerrlliijjkk  aacchhtt  wweekkeenn  vvoooorr  ddee  pprroommoottiieeddaattuumm  eeeenn  ppddff--bbeessttaanndd  oopp  hhooggee

Grafisch ontwerper Paul Verspaget (rechts).

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



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 cor-
recties 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 bespre-
king. “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 waar-
in nog allerlei fouten zitten. De bestanden
zijn nog lang niet drukklaar: de drukker

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 verantwoorde-
lijkheid voor het eindresultaat af.”/.
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wil ook wat
t steeds aantrekkelijker verpakt
agen/Jim Heirbaut
an Overbeeke

TU/e zo’n tweehonderd proef-
boekwerken, met omslagen

ht is besteed. Grafieken, micro-
de prachtigste kunstwerken

rtaties. Wat zetten promovendi
e grafische vormgeving en waar
ultaat van jaren aan promotie-
, gemaakt?

n, lijmen en snijden
rreessoolluuttiiee  aaaann..  DDaaaarr  mmaaaakktt  mmeenn  eeeerrsstt  eeeenn  ddrruukkpprrooeeff  vvaann::  eeeenn  bbooeekkjjee  zzoonnddeerr  oommssllaagg,,  ddaatt
bbiijjeeeenn  wwoorrddtt  ggeehhoouuddeenn  ddoooorr  eeeenn  nniieettjjee..  HHeett  ddiieenntt  tteerr  ccoonnttrroollee  ooff  eerr  ggeeeenn  rraarree  ffoouutteenn
ooppttrreeddeenn  iinn  ffoorrmmuulleess,,  ggrraaffiieekkjjeess  ooff  ffoottoo’’ss..  VVaalltt  hheett  lleetttteerrttyyppee  ggrroooott  ggeennooeegg  uuiitt  vvoooorr  eeeenn
pprreettttiiggee  lleeeessbbaaaarrhheeiidd??  ZZiijjnn  ddee  mmaarrggeess  ggooeedd,,  zzooddaatt  jjee  bbiijj  hheett  ooppeennvvoouuwweenn  vvaann  hheett  bbooeekkjjee
ddee  tteekksstt  oovveerraall  kkuunntt  lleezzeenn??  IInn  ttoottaaaall  hheeeefftt  ddee  aaiioo  rreecchhtt  oopp  ddrriiee  vvaann  ddiiee  ddrruukkpprrooeevveenn..  TTwweeee
wweekkeenn  vvoooorr  ddee  lleevveerrddaattuumm  mmooeett  ddee  aaiioo  aakkkkoooorrdd  zziijjnn,,  wwaaaarrnnaa  hheett  bbiinnnneennwweerrkk  wwoorrddtt
ggeepprriinntt..  EEvveennttuueellee  sstteelllliinnggeenn  kkrriijjggtt  eeeenn  aaiioo  eerr  ggrraattiiss  bbiijj..  KKlleeuurreennppaaggiinnaa’’ss  wwoorrddeenn  oopp  eeeenn
aannddeerree  mmaacchhiinnee  ggeepprriinntt  eenn  llaatteerr  iinnggeevvooeeggdd..  DDee  ccoommpplleettee  ssttaappeell  vveelllleenn  ggaaaatt  ddee  lliijjmm--
mmaacchhiinnee  iinn,,  wwaaaarr  ddee  ppaaggiinnaa’’ss  ssttrraakk  oopp  eellkkaaaarr  wwoorrddeenn  ggeeppeerrsstt..  EEeenn  ffrreeeess  iinn  ddee  mmaacchhiinnee
rruuwwtt  ddee  ‘‘rruugg’’  vvaann  ddee  ssttaappeell  oopp  eenn  ddee  oommssllaagg  kkrriijjggtt  vviieerr  vvoouuwwlliijjnneenn..  BBiijj  116600  ggrraaddeenn  CCeellssiiuuss
wwoorrddtt  ddee  ssttaappeell  ppaaggiinnaa’’ss  iinn  ddee  oommssllaagg  ggeelliijjmmdd,,  wwaaaarrnnaa  ddee  bbooeekkjjeess  oopp  ssttaappeellss  eexxaacctt  oopp
mmaaaatt  wwoorrddeenn  ggeessnneeddeenn..  IInn  ddoozzeenn  ooppggeessllaaggeenn  wwaacchhtteenn  ddee  bbooeekkjjeess  ddaann  oopp  ttrraannssppoorrtt..  VViieerr
wweekkeenn  vvoooorr  ddee  pprroommoottiieeddaattuumm  wwoorrddtt  hheett  bbooeekkjjee  ggeelleevveerrdd..
DDee  PPrriinnttsseerrvviiccee  ddrruukktt  zzoo’’nn  ddrriiee  pprrooeeffsscchhrriifftteenn  ppeerr  wweeeekk,,  bbiijjnnaa  hheett  hheellee  jjaaaarr  ddoooorr..  DDee
mmeeeessttee  pprroommoovveennddii  zziijjnn  uuiitteeiinnddeelliijjkk  ttuusssseenn  ddee  11..880000  eenn  22..220000  eeuurroo  kkwwiijjtt  aaaann  hhuunn  bbooeekkjjee..
DDee  mmeeeessttee  ffaaccuulltteeiitteenn  vveerrggooeeddeenn  eeeenn  ggrroooott  ddeeeell  vvaann  ddiitt  bbeeddrraagg..  EEeenn  kklleeiinn  ddeeeell  vvaann  ddee
mmeennsseenn  kkiieesstt  vvoooorr  eeeenn  ddrruukkkkeerr  vvaann  bbuuiitteenn  ddee  TTUU//ee..

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

AAmmsstteerrddaamm  iiss  tthhee  mmoosstt
ffaammoouuss  tthhiinngg  aassssoocciiaatteedd
wwiitthh  tthhee  NNeetthheerrllaannddss..  SSoo
wwiiddeesspprreeaadd  iiss  iittss  ffaammee,,  tthhaatt
ffoorr  ppeeooppllee  wwhhoo  hhaavvee  nneevveerr
lliivveedd  hheerree,,  AAmmsstteerrddaamm  ííss
tthhee  NNeetthheerrllaannddss..
TThhee  ffiirrsstt  tthhiinngg  mmoosstt  ffoorreeiiggnn
ssttuuddeennttss  ddoo  oonn  aarrrriivviinngg  iinn
EEiinnddhhoovveenn  iiss  ttoo  ssppeenndd  aa
wweeeekkeenndd  iinn  AAmmsstteerrddaamm  ttoo
ssaammppllee  ssoommee  DDuuttcchh  ttrraa--
ddiittiioonnss,,  tthheeiirr  vviirrggiinn  iinnii--
ttiiaattiioonn  iinnttoo  DDuuttcchh  ccuullttuurree..
BBuutt  AAmmsstteerrddaamm  iiss  nnoott
NNeetthheerrllaannddss..  IItt’’ss  aa  ddiiffffeerreenntt
eennttiittyy,,  aa  ssuubbccuullttuurree  bbyy
iittsseellff..  AAmmsstteerrddaamm  iiss  nnoott  aa
ttyyppiiccaall  DDuuttcchh  ccuullttuurraall  eexxppee--
rriieennccee..  BBuutt  iitt  iiss  ssoommeetthhiinngg
uunniiqquuee  aanndd  ssppeecciiaall  oonn  iittss
oowwnn..
OOvveerr  tthhee  llaasstt  yyeeaarr,,  mmyy
ooppiinniioonnss  aabboouutt  tthhee  cciittyy
hhaavvee  cchhaannggeedd  aa  lloott..  LLaasstt
wweeeekkeenndd  II  rreevviissiitteedd
AAmmsstteerrddaamm..  TThhiiss  ttiimmee  II  wwaass
nnoo  lloonnggeerr  tthhee  nnaaïïvvee,,  ffrreesshh
ffaacceedd  ttoouurriisstt  II  wwaass  aa  yyeeaarr
aaggoo..
AAmmsstteerrddaamm  iiss  aa  cciittyy  wwhheerree
ccuullttuurreess  ccoolllliiddee,,  ccrraasshh,,  ffuussee
aanndd  mmeerrggee..  IItt’’ss  wwhheerree  ppoo--
lliittiiccss  aanndd  oolldd  aafffflluueennccee
sswwiirrll  aammoonngg  nneeww  iiddeeaass  aanndd
yyoouunngg  aammbbiittiioonn..  IItt’’ss  wwhheerree
aarrtt  iiss  mmaaddee  aanndd  hhiissttoorryy  iiss
pprreesseerrvveedd..  WWaallkk  tthhee  cciittyy
ssttrreeeettss  aanndd  yyoouu’’llll  ppaassss
tthhrroouugghh  ppllaacceess  rraannggiinngg
ffrroomm  ttoottaall  cchhaaooss  ttoo  ssttrriicctt
oorrddeerr..  SSttaarrkk  ccoonnttrraasstt  iiss  tthhee
nnoorrmm..  WWhheerree  aa  ddiiggnniiffiieedd,,
ggrraanndd  1133tthh  cceennttuurryy  cchhuurrcchh
iiss  ssuurrrroouunnddeedd  bbyy  wwiinnddoowwss
ooff  tteemmppttaattiioonn..  WWhheerree
SSuunnddaayy  mmoorrnniinngg  cchhuurrcchh
ggooeerrss  mmiinnggllee  wwiitthh  SSaattuurrddaayy
nniigghhtt’’ss  hhuunngg--oovveerr  ppaarrttyy
aanniimmaallss..  AAmmsstteerrddaamm  iiss
aabboouutt  ffrreeeeddoomm  aanndd  ttoo--
lleerraannccee..  IItt’’ss  aabboouutt  ffrreeeeiinngg
yyoouurrsseellff,,  lleettttiinngg  ggoo,,  aanndd
sseellff  ddiissccoovveerryy..  IItt’’ss  aabboouutt
mmuussiicc,,  ddaannccee,,  aarrtt  aanndd  eexx--
pprreessssiioonn..  IItt’’ss  aabboouutt  yyoouutthh
aanndd  tthhee  hheeaaddyy  ffeeeelliinnggss  tthhaatt
ggoo  aalloonngg  wwiitthh  iitt..
AAmmsstteerrddaamm  iiss  wweett..  AAnndd  iitt’’ss
aallwwaayyss  uunnddeerr  ccoonnssttrruuccttiioonn,,
ccoonnssttaannttllyy  cchhaannggiinngg  aanndd
eevvoollvviinngg..  IItt’’ss  ssiinnkkiinngg  aanndd
rriissiinngg  wwiitthh  tthhee  ttiiddeess,,  llii--
tteerraallllyy  aanndd  ffiigguurraattiivveellyy..
AAmmsstteerrddaamm  iiss  sshhaappeedd  lliikkee
hhaallff  aann  oonniioonn..  AAnndd  lliikkee  aann
oonniioonn,,  iittss  ssuuppeerrffiicciiaall
llaayyeerrss,,  ssoo  aappppaarreenntt  ttoo  tthhee
ccaassuuaall  oonnllooookkeerr,,  ddiissgguuiissee
tthhee  ttrruuee  eexxppeerriieennccee
bbeenneeaatthh..  
JJuusstt  wwaattcchh  oouutt  ffoorr  tthhee
bbiikkeess..  NNootthhiinngg  ffaakkee  aabboouutt
tthheemm..  AAnndd  tthheeyy  hhuurrtt  lliikkee
hheellll..

HHuuzzaaiiffaa  DDaass  iiss  aa  ssttuuddeenntt  ooff
CChheemmiiccaall  EEnnggiinneeeerriinngg  aanndd
CChheemmiissttrryy..  EEvveerryy  ootthheerr
wweeeekk  aa  ccoolluummnn  wwrriitttteenn  bbyy
hhiimm  wwiillll  bbee  ppuubblliisshheedd  oonn
tthhee  EEnngglliisshh  ppaaggee..

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 accommo-
dation officer and a representative
of Vestide. The next Open Office is
held on Thursday 15 November at
16.00 hrs at the Education and

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

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 elec-
tronic voting. Electronic voting will
take place on Wednesday 28
November and Thursday 29

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.

One-hour instruction 
to prevent RSI
Many TU/e employees and
students spend many
hours a day facing a
monitor, which has an in-
herent risk: the excessive
or incorrect use of a
computer may cause RSI
complaints (Repetitive
Strain Injury, complaints
resulting from the pro-
longed and repetitive exe-
cution of similar small
movements). This is why
the TU/e Working
Conditions and Environ-
mental Service Organi-
zation (AMSO) organizes
four instruction after-
noons about RSI per year
for staff and students. The
next meeting for English-
speaking persons will be in
lecture hall 1.01 of W-hoog
from 15.30 to 16.30 hours
on Wednesday 14

November. The Working
Conditions Act compels
employees to give such in-
struction and staff and
students are obliged to par-
ticipate. For this reason it
will be registered who will
be taking part in this after-
noon. Everybody is more
than welcome and it is not
necessary to register in
advance. The AMSO parti-
cularly calls on people who
have not participated in
such instruction before.
During the instruction
afternoon the basic prin-
ciples of RSI and how to
prevent it will be presen-
ted. It will also be possible
to ask questions./.

Sober ‘blue card’ for 
knowledge migrant
On Tuesday 23 October
the European Commis-
sion 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.

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 parti-
cipate, 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 arrange-
ment considerably less

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 Commis-
sion 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 intro-
duced already in 2008.
(HOP)/.

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 presen-
ted 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 uni-
versity.

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 com-
mittee 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”, co-
committee member
Chattarbir Singh explains,
a doctoral candidate at the
Department of Chemical
Engineering and Chemi-
stry. “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 forma-
lities with regard to
studying or working
abroad differ per region. In
addition, we shall give
other clothing recommen-
dations to someone from
the south, where tempe-
ratures 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 repre-
sented 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 com-
mittee members. “For in-
stance, 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

shops for Indian dishes. In
addition, we can provide a
social network that they
can use, as well as any
family members accom-
panying them.” Commit-
tee 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 expe-
rience, but remain in the
background if this is
desired. We do not want to

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

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 organi-
zation is making do with a
home-made website,
where interested persons

can register and stay
abreast of the latest news
and activities of the com-
mittee.
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 parti-
cipate. 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.

The meeting on 19 October. Photo: Bart van Overbeeke
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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 novem-
ber bestaat de mogelijkheid om tegen het
betreffende besluit schriftelijk bezwaar
aan te tekenen bij het Centraal Stem-
bureau. In zijn zitting d.d. vrijdag 9
november stelt het Centraal Stembureau
de verzamellijst van alle kandidatenlijs-
ten 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 stem-
ming 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 D-
factoren in huis hebt, komt de 6de van-
zelf, 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 aan-
wijzingen en doet oefeningen met de
deelnemers. Van elke deelnemer worden
in de workshop opnamen gemaakt tij-
dens het spreken. Deze opnamen wor-
den 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 decem-
ber van 13.30 tot 16.30 uur. Een volgende
workshop staat gepland op 1 en 22 april
2008. Voor data van de Engelstalige ver-
sie zie www.tue.nl/educational_training.
De workshop is gratis voor docenten en
promovendi van de TU/e. Nadere infor-
matie 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 partici-
pants
2. In-depth examination of an asses-
sment type that is relevant to the
questions put by the participants (partici-
pants 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 diffe-
rent types of functional exam questions; 
- checking and grading exams
module b. Other assessment types: asses-
sment of project work, assessment of
competences, etc. 
- in-depth examination of different types
of assessment; - the applicability of diffe-
rent types of assessment; - discussion of
the questions put by participants. The
general in-depth examination of asses-
sment 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 stu-
denten, die staan ingeschreven bij een
tweejarige (onderzoeks-) masteropleiding
en die uiterlijk september 2008 afstude-
ren. 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 indivi-
duele 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 voor-
stel 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 toegezon-
den aan ir. Ernest Gerritsen van de
bestuursstaf, bij wie ook nadere informa-
tie kan worden ingewonnen (toestel
4198, e-mail e.w.gerritsen@tue.nl). Zie
voor nadere informatie de Toptalent-
programmabrochure 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 gebrui-
kers, 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 wen-
sen en verwachtingen betreffende de
cateringvoorzieningen. De gebruikers-
groep 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 tien-
maal per jaar een bijeenkomst van de
gebruikersgroep bij te wonen? 
Meld je dan voor 16 november 2007 aan
per e-mail bij Bertie Fijneman, coördina-
tor van de afdeling Facility Services via 
e-mailadres facilityservices@tue.nl.

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 werk-
zaam bij Werktuigbouwkunde.

Promoties
Ir. T. Hofman verdedigt op dinsdag 6
november zijn proefschrift en stellingen
tegen de bedenkingen van een commis-
sie. Dit gebeurt vanaf 15.30 uur in
Kasteel Helmond. De titel van het proef-
schrift 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 donder-
dag 8 november zijn proefschrift en stel-
lingen 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 ana-
lysis 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. 

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.

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 een-
malige 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 duik-
materiaal.
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 jongerencommis-
sie van het Rode Kruis een spelletjes-
avond in verzorgingstehuis Wilgenhof.
Een groep jongeren (18-35 jaar) speelt
hier met de bewoners een spelletje scrab-
ble, mens-erger-je-niet, rummikub, rik-
ken, toepen, et cetera. Voor zowel de
bewoners als de jongeren levert dit gezel-
lige bijeenkomsten op. Het zal je overi-
gens meevallen hoe scherp van geest de
ouden van dagen nog zijn! Ben je geïnte-
resseerd 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.

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 ver-
zorgd 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 kundali-
ni yoga. Gewone fysieke oefeningen hel-
pen 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 bewa-
kers van je gezondheid. Het werkt zelfs
door tot op het niveau van de samenstel-
ling van je bloed. En Yogi Bhajan, die
kundalini yoga in het westen heeft geïn-
troduceerd, 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 zwar-
te 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 straat-
beeld. 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

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 jood-
se kerkhof begraven te worden. Bij het
organiseren van de kaddisj (begrafenis)
botsen de verschillende leefwijzen, over-
tuigingen 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 mogelijk-
heid, samen te eten. Graag voor film en
eten opgeven bij:
t.hemmes@student.tue.nl. 

Jongerenreis naar Ghana 2008
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 ande-
re 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 projec-
ten op het gebied van gezondheid, onder-
wijs, 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 equip-
ment.
Lees verder op pagina 16
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Oorspronkelijk zou het honourssympo-
sium voor de zomervakantie plaatsvin-
den, 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 door-
werken - en dat deden ze dan ook.
Dat het onderzoek wat meer tijd vergde,
is niet gek als je kijkt naar de onder-
werpen waar de jonge studenten hun
tanden in hebben gezet. Een voorbeeld:
Jarno van Roosmalen (student Wiskun-
de), 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 elektronenmicro-
scoop 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 weten-
schappelijke experiment zelf, en alle com-
ponenten ervan, inclusief de proefopstel-
ling, 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 onderzoekscom-
ponent 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 onderzoeks-
gebieden 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 vanzelfspre-
kend. 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 ontzet-
tend druk bezette mensen, die hier vrij-
willig 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 onder-
zoek 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 universitei-
ten 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, inter-
actieve 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 honours-
studenten 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 top-
carrière tegemoet gaat, maar over het aca-
demische 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 col-
legevoorbereiding, opdrachten en presen-
taties. Door reflectie op het geleerde en op
de relatie met het eigen vakgebied. En
aanwezigheid bij de lessen -in de avond-
uren- is natuurlijk helemaal geen discus-
siepunt. 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 in-
stromers 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 stu-
denten 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 egali-
tarisme. In het kielzog van de commissie
Ruim baan voor talent, die al enkele jaren
pleit voor differentiatie in het weten-
schappelijk onderwijs, hebben de meeste
universiteiten inmiddels een soort
honoursopleiding voor hun topstuden-
ten. 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 uit-
stralen dat de TU/e ook brede toppers af-
levert. Maar meer studenten trek je er niet
mee, verwacht de programmamanager.
“Daar geloof ik niet in. Je trekt er hooguit
een enkeling meer mee.”/.

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 honours-

studenten haar onderzoeks-
resultaten. Het bleek niet mee

te zijn gevallen, als twee-
dejaars student wetenschap-
pelijk 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.

Een nieuwe sensatie voor honours-
studenten: tegen je grenzen aan lopen
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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 beslis-
sers in het hoger onderwijs. Laat 44 top-
sprekers 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 congresbe-
zoekers 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, inspira-
tie, 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

sprekers en het inschrijfformulier op
www.nationaalonderwijscongres.nl.

PhD Student ‘Designer Solvents for
Selective Water Recovery’ (V37.622),
Process Systems Engineering (SPS),
department of Chemical Engineering
and Chemistry (1.0 fte). Tijdelijk dienst-
verband, salaris maximaal schaal 27
CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1
promovendus (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 Tele-
Manipulator’ (V 32.997), department of
Mathematics and Computer science (1.0
fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maxi-

maal schaal 10 CAO Nederlandse univer-
siteiten 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 maxi-
maal schaal 27 CAO Nederlandse univer-
siteiten bijlage 1 promovendus (1.956
t/m 2.502 euro).

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

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

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

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

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

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

facturing 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 team-

work, 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

RENOLIT Nederland B.V.

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.

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

(Advertenties)

Vacatures
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Interactieve experimenten in de publieke ruimte
De interactie tussen kunste-
naar, kunstwerk en publiek in
een openbare ruimte: dat is het
uitgangspunt van het nieuwe
driedaagse festival Image
Radio, dit weekend in Eindho-
ven. 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 naast-
gelegen 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 beeld-
schermen) 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 kunst-
expositiepaviljoen dat werd ont-
wikkeld 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 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; labo-
ratorium en platform voor
kunst, wetenschap en tech-
nologie. 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 evene-
ment. 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 orga-
nisatie 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./.
Zie www.imageradio.nl.

Koken met kennis (en een platte beurs)
Koken is leuk voor de weten-
schapper en de wetenschap is
leuk voor de kok. Dat is de
overtuiging van kok Eke Mariën
en fysisch chemicus Jan
Groenewold, die de kokkerel-
lende medemens enthousiast
willen maken voor de zoge-
heten moleculaire gastro-
nomie. Op woensdag 7 novem-
ber geven de twee aan de TU/e
een lezing en demonstratie
over dit ‘koken met kennis’.

Moleculaire gastronomie
bestudeert keukenprocessen
vanuit een natuur- en scheikun-
dige achtergrond, met als doel
de kookkunst te bevorderen.
Volgens Groenewold en Mariën,
die elkaar leerden kennen in
hun studententijd en tegenwoor-
dig regelmatig samen presenta-
ties geven, is elke kookliefheb-
ber een chemicus zonder het
zelf te weten. “Fysische chemie
bevindt zich op het grensvlak
van scheikunde en natuur-
kunde, net als koken”, stelt
Groenewold, parttime universi-
tair 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 budget-
tair vriende-
lijke) portie
ordinaire chili
con carne of
spaghetti
bolognese
van die
maand in
elkaar draait.
Terwijl
een beetje
kennis
tijdens het
koken tot
zo’n lek-
kerder,
zelfverze-
kerder en
verrassen-
der 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 natuur-
of scheikundige
kennis, zal dat

op 7 november
in Eindhoven
wellicht
anders zijn.

Maakt dat
deze presen-
tatie anders?

Niet echt,
zegt
Groene-

wold: “Onze
ervaring is dat

die kennis bij

veel technici wel aanwezig is,
maar dat deze rechtstreeks
verband houdt met koken, is
nieuw voor ze.” Of (aankomen-
de) 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 uit-
zonderingen.”

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.

/Avond met
Brusselmans
DDee  VVllaaaammssee  sscchhrriijjvveerr  HHeerrmmaann
BBrruusssseellmmaannss  iiss  vvaannaavvoonndd,,  ddoonn--
ddeerrddaagg  11  nnoovveemmbbeerr,,  ttee  ggaasstt  iinn  hheett
GGaassllaabb..  PPeerrssoooonn,,  wweerrkk  eenn  lleevveenn  vvaann
ddee  ppooppuullaaiirree  ‘‘pprroovvooccaatteeuurr  mmeett
hhooooffddlleetttteerr  PP’’  ssttaaaann  vvoollggeennss
SSttuuddiiuumm  GGeenneerraallee  ggaarraanntt  vvoooorr  eeeenn
pplleezzaannttee  aavvoonndd  vvooll  sseekkss,,  ddrraannkk,,
mmuuzziieekk  eenn  lliitteerraattuuuurr..  OOookk  wwoorrddeenn
ffrraaggmmeenntteenn  vveerrttoooonndd  vvaann  ‘‘EExx--
DDrruummmmeerr’’,,  vveerrffiillmmdd  nnaaaarr  hheett  ggeelliijjkk--
nnaammiiggee  bbooeekk  vvaann  ddee  VVllaammiinngg..  ‘‘EEeenn
aavvoonndd  mmeett  HHeerrmmaann  BBrruusssseellmmaannss’’
bbeeggiinntt  oomm  2200..3300  uuuurr..

/Congorama
NNaa  ddee  zzooeekkttoocchhtt  nnaaaarr  zziijjnn  bbiioolloo--
ggiisscchhee  oouuddeerrss  iinn  CCaannaaddaa  rraaaakktt  eeeenn
BBeellggiisscchhee  uuiittvviinnddeerr  bbeettrrookkkkeenn  bbiijj
eeeenn  oonnggeevvaall  ddaatt  zziijjnn  hheellee  lleevveenn
oommggooooiitt..  HHiieerroovveerr  ggaaaatt  hheett  kkoommii--
sscchhee  ddrraammaa  ‘‘CCoonnggoorraammaa’’,,  ggeesscchhrree--
vveenn  eenn  ggeerreeggiisssseeeerrdd  ddoooorr  PPhhiilliippppee
FFaallaarrddeeaauu..  VVoollggeennss  SSttuuddiiuumm
GGeenneerraallee,,  ddiiee  ddee  ffiillmm  kkoommeennddee
wweeeekk  llaaaatt  zziieenn,,  kkrriijjggtt  ddee  kkiijjkkeerr  eeeenn
iinnggeewwiikkkkeellddee  ppuuzzzzeell  mmeett  eelleemmeenn--
tteenn  vvaann  ddrraammaa,,  kkoommeeddiiee  eenn  tthhrriilllleerr
vvoooorrggeesscchhootteelldd,,  mmaaaarr  ddee  pprriikkkkee--
lleennddee  rraaaaddsseellss  iinn  ddee  ffiillmm  hhoouuddeenn  ddee
ttooeesscchhoouuwweerr  bbiijj  ddee  lleess..
‘‘CCoonnggoorraammaa’’  iiss  vvaannaavvoonndd,,  ddoonnddeerr--
ddaagg  11  nnoovveemmbbeerr,,  vvaannaaff  2200..0000  uuuurr  ttee
zziieenn  iinn  DDee  ZZwwaarrttee  DDooooss..  OOookk  nnoogg  oopp
ddiinnssddaagg  66  eenn  wwooeennssddaagg  77  nnoovveemm--
bbeerr..

/Ratio onder 
de loep
‘‘RRaattiioo  eexxttrraaoorrddiinnaaiirr::  WWhhaatt’’ss  iinn  aa
mmiinndd??’’  iiss  ddee  ttiitteell  vvaann  eeeenn  nniieeuuwwee
lleezziinnggeenn--  eenn  wwoorrkksshhoopprreeeekkss  vvaann
SSttuuddiiuumm  GGeenneerraallee,,  ddiiee  wwooeennssddaagg  77
nnoovveemmbbeerr  ssttaarrtt..  HHiieerriinn  wwoorrddtt  ddee
mmeennsseelliijjkkee  rreeddee,,  ddee  rraattiioo,,  vvaann  eeeenn
aannddeerree  kkaanntt  bbeekkeekkeenn  eenn  aaffggeezzeett
tteeggeenn  ‘‘aannddeerree  vvoorrmmeenn  vvaann  rreeddee--
lliijjkkhheeiidd’’,,  aalldduuss  SSGG,,  bbiijjvvoooorrbbeeeelldd
ddiiee  vvaann  ddiieerreenn  eenn  wwaaaannzziinnnniiggeenn..  
DDee  eeeerrssttee  lleezziinngg  ‘‘DDee  mmeennss,,  ddee  rraattiioo
eenn  hheett  ddiieerr’’  iiss  oopp  wwooeennssddaagg  77
nnoovveemmbbeerr  ((vvaann  1111..4455  ttoott  1133..0000  uuuurr
iinn  DDee  ZZwwaarrttee  DDooooss))  eenn  wwoorrddtt
ggeeggeevveenn  ddoooorr  ggeeddrraaggssbbiioolloooogg  ddrr..
MMaaaaiikkee  KKeemmppeess  vvaann  ddee  UUnniivveerrssiitteeiitt
UUttrreecchhtt..  VVaann  2200..0000  ttoott  2222..0000  uuuurr
ggeeeefftt  pprrooff..ddrr..  MMaarrccuuss  DDüüwweellll,,
hhoooogglleerraaaarr  wwiijjssggeerriiggee  eetthhiieekk  aaaann
ddeezzeellffddee  uunniivveerrssiitteeiitt,,  iinn  hheett
AAuuddiittoorriiuumm  ddee  wwoorrkksshhoopp  ‘‘EEtthhiieekk
vvoooorr  ddiieerreenn’’..  HHiieerriinn  ggaaaatt  hhiijj  iinn  oopp  ddee
mmeennsseelliijjkkee  rreellaattiiee  mmeett  ddiieerreenn  eenn  oopp
hhooee  wwiijj  eeiiggeennlliijjkk  oovveerr  hheenn  ddeennkkeenn..
DDee  lleezziinnggeenn  iinn  ddee  rreeeekkss  zziijjnn  ggrraattiiss
ttee  bbeezzooeekkeenn,,  ddeeeellnnaammee  aaaann  ddee
wwoorrkksshhooppss  ((bbeeddooeelldd  vvoooorr  ssttuuddeenn--
tteenn  eenn  pprroommoovveennddii))  kkoosstt  22,,5500  eeuurroo..
AAaannmmeellddeenn  bbiijj  SSttuuddiiuumm  GGeenneerraallee..

/3 Zusters
DDrriiee  zzuusssseenn  eenn  eeeenn  bbrrooeerr  ddiiee  hhuunn
ddaaggeenn  sslliijjtteenn  iinn  eeeenn  ssaaaaii  RRuussssiisscchh
pprroovviinncciieeppllaaaattssjjee,,  vveerrllaannggeenndd  nnaaaarr
lliieeffddee  eenn  eeeenn  zziinnvvoolllleerr  bbeessttaaaann  iinn
MMoosskkoouu  wwaaaarr  zzee  hhuunn  jjeeuuggdd  ddoooorr--
bbrraacchhtteenn..  DDaaaarroovveerr  ggaaaatt  ‘‘33  ZZuusstteerrss’’
vvaann  AAnnttoonn  TTssjjeecchhoovv..  OOpp  ddoonnddeerrddaagg
88  nnoovveemmbbeerr  iiss  hheett  ssttuukk  ttee  zziieenn  iinn
hheett  EEiinnddhhoovveennssee  PPaarrkktthheeaatteerr,,
vvaannaaff  2200..3300  uuuurr..  ‘‘33  ZZuusstteerrss’’  iiss  eeeenn
vvoooorrsstteelllliinngg  vvaann  TToonneeeellMMeeeesstteerrss,,
ddee  nniieeuuwwee  tthheeaatteerraaffddeelliinngg  vvaann  JJoooopp
vvaann  ddeenn  EEnnddee  TThheeaatteerrpprroodduuccttiieess
ddiiee  jjaaaarrlliijjkkss  eeeenn  ttoonneeeellkkllaassssiieekkeerr
oopp  ddee  ppllaannkkeenn  wwiill  bbrreennggeenn  mmeett  hheett
ggrroooottssttee  ttoonneeeellttaalleenntt  oonnddeerr  rreecceenntt
aaffggeessttuuddeeeerrddeenn  vvaann  ddee  ddrriiee  ggrroottee
NNeeddeerrllaannddssee  ttoonneeeellsscchhoolleenn..  ZZiiee
wwwwww..ppaarrkktthheeaatteerr..nnll..

Cubic

CubicDrift
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En hoe is het in Buenos Aires?

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 aardgasleidin-
gen 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 ‘no-
docentes’ 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, natuur-
lijk 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 gaucho-
dorpje 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 Oktober-
festen 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

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.

VVaann  mmaaaannddaagg  1155  ttoott  eenn  mmeett  ddoonnddeerrddaagg  1188
ookkttoobbeerr  wwaarreenn  oopp  hheett  SSttuuddeenntteenn
SSppoorrttcceennttrruumm  ddee  bbeessttee  EEiinnddhhoovveennssee  tteenn--
nniisssseennddee  ssttuuddeenntteenn  ttee  bbeewwoonnddeerreenn..  TTooeenn
hhiieelldd  ssttuuddeenntteenn--tteennnniissvveerreenniiggiinngg  FFeelllleennoooorrdd
nnaammeelliijjkk  hhaaaarr  jjaaaarrlliijjkkssee  EEiinnddhhoovveennssee
SSttuuddeenntteenn  TTeennnniiss  KKaammppiiooeennsscchhaapp  ((EESSTTKK))..
HHiieerraaaann  mmooggeenn  aallllee  EEiinnddhhoovveennssee  ssttuuddeenntteenn
mmeeeeddooeenn..  OOpp  aallllee  nniivveeaauuss  ggiinnggeenn  tteennnniiss--
mmaannnneenn  eenn  --vvrroouuwweenn  ’’ss  aavvoonnddss  ddee  bbaaaann  oopp,,
uuiittmmoonnddeenndd  iinn  eeeenn  ttiieennttaall  ffiinnaalleess  oopp  ddee
ddoonnddeerrddaagg..
MMaaaarr  eerr  wweerrdd  ooookk  ggeeffeeeesstt..  OOpp  wwooeennssddaagg--

aavvoonndd  ssttrroooommddee  hheett  tteennnniissppaavviilljjooeenn  bbiijj  ddee
ssppoorrttvveellddeenn  eexxttrraa  vvooll,,  ddoooorrddaatt  aallggeemmeennee
ssppoorrttkkooeeppeell  EESSSSFF  eerr  hhaaaarr  ccoonnssttiittuuttiieebboorrrreell
hhiieelldd..  OOpp  ddoonnddeerrddaagg  wwaass  hheett  eeiinnddffeeeesstt,,
wwaaaarroopp  ddee  wwiinnnnaaaarrss  hhuunn  pprriijjzzeenn  kkrreeggeenn  uuiitt--
ggeerreeiikktt::  fflleesssseenn  bbiieerr  vvoooorr  ddee  hheerreenn  eenn  fflleesssseenn
wwiijjnn  vvoooorr  ddee  ddaammeess..  
BBeenniieeuuwwdd  nnaaaarr  ddee  uuiitteeiinnddeelliijjkkee  wwiinnnnaaaarrss  iinn
ddee  vveerrsscchhiilllleennddee  kkllaasssseenn??  KKiijjkk  ddaann  oopp
wwwwww..ttooeerrnnooooii..nnll//ssppoorrtt//wwiinnnneerrss..aassppxx??
iidd==1166554411..  

FFoottoo::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee

LSVb slaat brandalarm
Geen rookmelders,
fietsen in de gang en een
wirwar aan verleng-
snoeren: menig studen-
tenhuis is veel te brand-
gevaarlijk, concludeert
de Landelijke Studenten
Vakbond.

Bijna 2.500 studenten
hebben op de LSVb-site
www.checkjekamer.nl een
vragenlijst over de brand-
veiligheid van hun woning
ingevuld. Uit de ant-
woorden blijkt dat er nog
veel te verbeteren valt.
De vraag of er blusmate-
rialen in huis zijn, beant-
woordt bijna één op de drie
studenten ontkennend.
Slechts 18,6 procent durft
te beweren dat er in zijn
huis een brandslang,
brandblusser én blus-
deken voorhanden zijn.
Een verontrustend grote
groep kiest voor het weifel-
achtige antwoord: ‘Volgens
mij hangt er wel ergens een
blusdeken of brand-
blusser.’ 
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 bier-
kratten. De rest mag hopen
dat er nooit brand uit-
breekt. 
Misschien kan die
restgroep iets vaker een
lampje uitdoen, want in
menig oud huis zitten
koelkast, computer, koffie-
zetapparaat en schemer-
lamp in hetzelfde stop-
contact. Ook dat is link,
want overbelasting
verhoogt de kans op kort-
sluiting. Vooral in grotere
panden speelt dit

probleem. Tenslotte heeft
bijna dertig procent van de
respondenten oude gas-
kachels 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

DDeeggeenn  eenn  fflloorreett  zziijjnn  ddee  wwaappeennss  wwaaaarrmmeeee
zzaatteerrddaagg  2277  ookkttoobbeerr  ddee  ssttrriijjdd  wweerrdd  aaaann--
ggeeggaaaann  iinn  hheett  SSttuuddeenntteenn  SSppoorrttcceennttrruumm..  DDaaaarr
hhiieelldd  ddee  EEiinnddhhoovveennssee  ssttuuddeenntteenn--sscchheerrmmvveerr--
eenniiggiinngg  HHoocc  HHaabbeett  vvoooorr  ddee  2288ssttee  kkeeeerr  hhaaaarr
jjaaaarrlliijjkkssee  OOkkttoobbeerrttooeerrnnooooii..  AAaann  ddiitt  iinntteerrnnaa--
ttiioonnaallee  ttooeerrnnooooii  ddeeddeenn  sscchheerrmmeerrss  mmeeee  uuiitt
NNeeddeerrllaanndd,,  BBeellggiiëë,,  DDuuiittssllaanndd  eenn  IIttaalliiëë..
DDee  ccaatteeggoorriiee  fflloorreett  ddaammeess  wweerrdd  ggeewwoonnnneenn

ddoooorr  ddee  NNeeddeerrllaannddssee  LLoollaa  TTuulleenn  ((TTrroouubbaa--
ddoouurrss)),,  bbiijj  ddee  hheerreenn  wwoonn  TTrriissttaann  TTuulleenn  vvaann
ddeezzeellffddee  cclluubb..  IInn  ddee  ccaatteeggoorriiee  ddeeggeenn  ddaammeess
ssttrreeeekk  ddee  BBeellggiisscchhee  AAnnss  MMeecchheellaaeerree  ((SSiinntt--
MMiicchhiieellssggiillddee))  mmeett  ddee  hhooooggssttee  eeeerr,,  bbiijj  ddee
hheerreenn  wwoonn  NNeeddeerrllaannddeerr  PPeetteerr  BBiijjkkeerr  ((DDeess
VViilllliieerrss))..  

FFoottoo::  RRiieenn  MMeeuullmmaann

Footloose wijdt nieuwe 
danszaal in Bunker in

NNaa  wweekkeenn  vvaann  kklluusssseenn  iinn  hhuunn  nniieeuuwwee  oonnddeerr--
kkoommeenn  iinn  DDee  BBuunnkkeerr  hhiieelldd  ssttuuddeenntteenn--ddaannss--
vveerreenniiggiinngg  FFoooottlloooossee  ddiinnssddaaggaavvoonndd  3300
ookkttoobbeerr  hhaaaarr  ooppeenniinnggssddaannssaavvoonndd..  EErr  vvoonndd
eeeenn  ddeemmoonnssttrraattiiee  ssttrreeeettddaannccee  ppllaaaattss  eenn
ddaaaarrnnaa  kkoonnddeenn  ddee  cciirrccaa  112255  aaaannwweezziiggeenn  zzeellff
eeeenn  ddaannssjjee  wwaaggeenn  oopp  ddee  nniieeuuwwee  ddaannssvvllooeerr..

NNaaaasstt  hheett  ooffffiicciieeeell  ooppeenneenn  vvaann  ddee  nniieeuuwwee
ddaannsszzaaaall  wwiillddee  FFoooottlloooossee  ooookk  iieeddeerreeeenn
bbeeddaannkkeenn  ddiiee  zziicchh  hheeeefftt  iinnggeezzeett  vvoooorr  ddee
vveerrhhuuiizziinngg  vvaann  SSccaallaa  nnaaaarr  DDee  BBuunnkkeerr..
HHiieerrbbiijj  ggaaaatt  hheett  oomm  mmeennsseenn  vvaann  DDiieennsstt
HHuuiissvveessttiinngg  eenn  DDiieennsstt  IInntteerrnnee  ZZaakkeenn  pplluuss
vvrriijjwwiilllliiggeerrss  vvaann  FFoooottlloooossee..

Tennissen voor drank

FFoottoo::  RRiieenn  MMeeuullmmaann
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KK**tt--aavvoonndd

““IIkk  hhoooopp  eecchhtt  ddaatt  jjee  eeeenn
kk**tt--aavvoonndd  hheebbtt!!””,,
sscchhrreeeeuuww  iikk  ddoooorr  mmiijjnn
tteelleeffoooonn  tteerrwwiijjll  iikk  rriicchhttiinngg
ssppoorrttcceennttrruumm  ffiieettss..  MMiijjnn
zziicchhtt  wwoorrddtt  wwaazziigg..  IIkk  wweeeett
nnoogg  nneett  eeeenn  tteeggeemmooeett--
kkoommeennddee  ffiieettsseerr  ttee  oonnttwwiijj--
kkeenn  eenn  kknniippppeerr  eeeenn  ppaaaarr
kkeeeerr  mmeett  mmiijjnn  ooggeenn..  DDee
ttrraanneenn  rroolllleenn  oovveerr  mmiijjnn
wwaannggeenn..  HHeett  iiss  ssttiill  aaaann  ddee
aannddeerree  kkaanntt..  BBiijj  ggeebbrreekk
aaaann  eeeenn  ddeeuurr  oomm  hhaarrdd
ddiicchhtt  ttee  ssmmiijjtteenn,,  ddrruukk  iikk  zzoo
hhaarrdd  mmooggeelliijjkk  oopp  hheett  rrooddee
kknnooppjjee  vvaann  mmiijjnn  mmoobbiieellttjjee..
GGeesspprreekk  bbeeëëiinnddiiggdd..
WWooeesstt  ttrraapp  iikk  oopp  ddee
ppeeddaalleenn  vvaann  mmiijjnn  wwiittttee
ooppooeeffiieettss..  NNooooiitt  zzaall  iikk  iieettss
vvaann  mmaannnneenn  bbeeggrriijjppeenn  eenn
zziijj  nnooooiitt  iieettss  vvaann  mmiijj..  NNaa
bbeeëëiinnddiiggiinngg  vvaann  eeeenn
lliieeffddeessrreellaattiiee  iinn  wweellkkee
vvoorrmm  ddaann  ooookk  lliijjkktt  hheett
aallssooff  zziijj  hhuunn  lleevveenn
ffeeeesstteenndd  vveerrvvoollggeenn,,  tteerrwwiijjll
iikk  mmee  hheett  lliieeffsstt  wweekkeennllaanngg
oonnddeerr  mmiijjnn  ddeekkbbeedd  bbeevviinndd
mmeett  cchhooccoollaaddeeiijjss,,
ssiiggaarreetttteenn  eenn  aallllee  GGrreeyyss
AAnnaattoommyy--ddvvdd’’ss  bbiinnnneenn
hhaannddbbeerreeiikk..  GGooeedd,,  ddiitt  iiss
vvaasstt  eeeenn  oonnggeeggrroonnddee
ggeenneerraalliissaattiiee  eenn  zzeellffss  iinn
ddiitt  ggeevvaall  nniieett  eeeennss  wwaaaarr--
hheeiidd..  DDaaaarrnnaaaasstt  ggaa  iikk  ooookk
mmaaaarr  ggeewwoooonn  ddoooorr  aallssooff  eerr
nniieettss  aaaann  ddee  hhaanndd  iiss;;  iikk
kkaann  oonnmmooggeelliijjkk  wweekkeenn  oopp
iijjss  lleevveenn..  MMaaaarr  hheett  VVOOEELLTT
aalllleemmaaaall  zzoo  oonneeeerrlliijjkk..
AAaannggeekkoommeenn  oopp  hheett  ssppoorrtt--
cceennttrruumm  ffiieettss  iikk  eeeenn  rroonnddjjee
ddoooorr  ddee  ffiieettsseennssttaalllliinngg..  IIkk
bbiijjtt  hhaarrdd  oopp  mmiijjnn  lliipp  eenn
vveecchhtt  tteeggeenn  ddee  ttrraanneenn..  NNoogg
mmaaaarr  eeeenn  rroonnddjjee  ddaann..  HHeett
vvoooorruuiittzziicchhtt  ddaatt  iikk  ssttrraakkss
nniieett  aalllleeeenn  mmeett  eeeenn  rroooodd
eenn  bbeezzwweeeett  hhooooffdd  vvoooorr  ddee
ssppiieeggeell  ssttaa  ttee  sspprriinnggeenn,,
mmaaaarr  tteevveennss  mmeett  rroooodd--
ddoooorrllooppeenn  ooggeenn  eenn
wwaannggeenn  zzwwaarrtt  vvaann  ddee
mmaassccaarraa,,  vvrroolliijjkktt  mmee  nniieett
bbeeppaaaalldd  oopp..  MMeett  ddee  mmoouuww
vvaann  mmiijjnn  jjaass  vveeeegg  iikk  llaannggss
mmiijjnn  wwaannggeenn  eenn  mmeett  eeeenn
eennoorrmmee  oommwweegg  ffiieettss  iikk
nnaaaarr  hhuuiiss..
““HHeebb  jjee  ddaatt  eecchhtt  ggeezzeeggdd??””,,
vvrraaaaggtt  AAnnnnee  llaatteerr  ddiiee
aavvoonndd..  IIkk  kknniikk  eenn  kkiijjkk  hhaaaarr
mmeett  ggrroottee  ooggeenn  bbeerroouuwwvvooll
aaaann..  ZZee  ggrriinnnniikktt  eenn  zzeeggtt::
““OOhh  MMeerreell,,  jjee  ggeeeefftt
ggeewwoooonn  nnoogg  ssuuppeerrvveeeell  
oomm  hheemm..””

MMeerreell  PPiitt  iiss  ssttuuddeennttee
BBoouuwwkkuunnddee

JJuussttiinn  ddeennkktt  ddaatt  hhiieerr  eeeenn
vvrroouuww  wwoooonntt  vvaannwweeggee  ddee
vvllaaggggeenn//kklleeddeenn  aaaann  ddee  mmuuuurr
eenn  ddee  kknnuuffffeellss..  HHiijj  ttwwiijjffeelltt
nnoogg  eevveenn  oommddaatt  hhiijj  ddeennkktt
ggeewwiicchhtteenn  oopp  ddee  ggrroonndd  ttee
zziieenn  lliiggggeenn  eenn  vvaannwweeggee  ddee
zzwwaaaarrddeenn  aaaann  ddee  mmuuuurr..  OOmm
ddeezzee  iinnccoonnggrruueennttiiee  oopp  ttee
lloosssseenn,,  bbeeddeennkktt  hhiijj  ttwweeee
sscceennaarriioo’’ss;;  ooffwweell  zzee  wwoooonntt
ssaammeenn,,  ooffwweell  zzee  iiss  ggeewwoooonn
ggeeeenn  mmeeiissjjee--mmeeiissjjee..  JJuussttiinn
ddeennkktt  ddaatt  hheett  bbeedd  oopp  ddee  ffoottoo
eeeenn  ttwweeeeppeerrssoooonnss  bbeedd  iiss,,
wwaatt  vvoooorr  hheett  eeeerrssttee  sscceennaarriioo
sspprreeeekktt,,  mmaaaarr  hhiijj  hhoouuddtt  hheett
ttoocchh  bbiijj  hheett  ttwweeeeddee  sscceennaarriioo..
HHiijj  vvooeeggtt  ttooee  ddaatt  hhiijj  hheett  mmaaaarr
eeeenn  bbiizzaarrrree  kkaammeerr  vviinnddtt..  HHiijj
zziieett  ggeeeenn  vveerrbbaanndd  ttuusssseenn  ddee
zzwwaaaarrddeenn  aaaann  ddee  mmuuuurr  eenn  ddee
kknnuuffffeellss  tteeggeenn  hheett  ppllaaffoonndd..
DDee  ssttuuddiieess  BBeeddrriijjffsskkuunnddee,,
BBoouuwwkkuunnddee  eenn  IInndduussttrriiaall
DDeessiiggnn  wwoorrddeenn  ddiirreecctt  ggeeëëllii--
mmiinneeeerrdd,,  hhiijj  ddeennkktt  ddaatt  zzee  nniieett
eecchhtt  eeeenn  BBiioommeeddiisscchhee
TTeecchhnnoollooggiiee--ssttuuddeennttee  iiss  eenn
WWeerrkkttuuiiggbboouuwwkkuunnddee  llaaaatt  hhiijj
ooookk  aaffvvaalllleenn..  NNaa  ddeezzee  aaffvvaall--

rraaccee  kkoommtt  hhiijj  oopp  NNaattuuuurr--
kkuunnddee  uuiitt  eenn  ddaatt  lliijjkktt  ttee
ppaasssseenn  bbiijj  ddee  kkaammeerr..
WWaaaarrsscchhiijjnnlliijjkk  iiss  zzee  oouuddeerree--
jjaaaarrss,,  ddeerrddee--  ooff  vviieerrddeejjaaaarrss,,
wwaanntt  aannddeerrss  zzoouu  zzee  nnoogg  nniieett
zzoovveeeell  ssppuulllleenn  hheebbbbeenn..
BBoovveennddiieenn  hheeeefftt  zzee  eeeenn  rreeddee--
lliijjkk  ggrroottee  kkaammeerr..  OOvveerr
hhoobbbbyy’’ss  wwoorrddtt  nniieett  llaanngg
nnaaggeeddaacchhtt::  vveecchhttssppoorrtteenn
nnaattuuuurrlliijjkk..  ZZee  zzoouu  vveerrddeerr  wweell
eeeennss  lliidd  kkuunnnneenn  zziijjnn  vvaann  hheett
ssttuuddeenntteennggeennoooottsscchhaapp
KKnniigghhttss  ooff  tthhee  KKiittcchheenn  TTaabbllee..
OOpp  ddee  vvrraaaagg  wwaatt  eerr  iinn  ddee
kkooeellkkaasstt  zziitt,,  aannttwwoooorrddtt
JJuussttiinn  vvaassttbbeerraaddeenn::  kkaaaass,,
rroosséé,,  eenn  cchhiilliissaauuss..
RRooeell  mmaaaakktt  aalllleerreeeerrsstt  ddee
ooppmmeerrkkiinngg  ddaatt  ddeezzee  ppeerrssoooonn
vvaann  rreeppttiieelleenn  hhoouuddtt..  HHiijj  vviinnddtt
ddee  kkaammeerr  rreeddeelliijjkk  nneettjjeess,,
mmaaaarr  vvrraaaaggtt  zziicchh  aaff  wwaatt  eerr
oonnddeerr  hheett  bbeedd  lliiggtt..  VVaannwweeggee
ddee  ssaammoouurraaii--zzwwaaaarrddeenn
ttwwiijjffeelltt  hhiijj  eerr  nniieett  aaaann  ddaatt
hhiieerr  eeeenn  jjoonnggeenn  wwoooonntt,,
iieemmaanndd  ddiiee  vvaann  oooosstteerrssee
vveecchhttssppoorrtteenn  hhoouuddtt..  OOookk  hheett
ggeellee  bboorrddjjee  oopp  ddee  oonnddeerrssttee

ffoottoo  wwiijjsstt  eerr  vvoollggeennss  hheemm
dduuiiddeelliijjkk  oopp  ddaatt  ddeezzee  kkaammeerr
vvaann  eeeenn  jjoonnggeenn  iiss..  HHeett  iiss  eeeenn
bbeeeettjjee  eeeenn  aalltteerrnnaattiieeff  ttyyppee..
MMiisssscchhiieenn  iiss  hhiijj  eeeenn  bbeekkeennddee
bbiijj  ddee  JJaappaannssee  ccuullttuuuurrvveerreennii--
ggiinngg  KKiinnjjiinn..  WWaatt  ddiitt  aalltteerrnnaa--
ttiieeff  ttyyppee  ssttuuddeeeerrtt,,  vviinnddtt  hhiijj
mmooeeiilliijjkk  iinn  ttee  sscchhaatttteenn..  WWeell
ggeeeefftt  hhiijj  eeeenn  rreeddeenneerriinngg  ddiiee
eerroopp  wwiijjsstt  ddaatt  ddee  bbeewwoonneerr
eeeenn  ttwweeeeddee--  ooff  ddeerrddeejjaaaarrss
ssttuuddeenntt  iiss..  HHiijj  iiss  ggeeeenn  eeeerrssttee--
jjaaaarrss,,  wwaanntt  ddaann  zzoouu  jjee  nniieett
zzoovveeeell  ssppuulllleenn  hheebbbbeenn,,  mmaaaarr
hhiijj  iiss  vvrriijj  jjoonngg,,  wwaanntt  eeeenn
oouuddeerreejjaaaarrss  ssttuuddeenntt  zzoouu  eeeenn
nneetttteerree  kkaammeerr  hheebbbbeenn..  HHeett  iiss
iieemmaanndd  ddiiee  zziijjnn  kkaammeerr  ooppggee--
rruuiimmdd  pprroobbeeeerrtt  ttee  hhoouuddeenn,,
mmaaaarr  hheett  hhooeefftt  nniieett  ttéé  nneettjjeess
ttee  zziijjnn..  DDiitt  iiss  ooookk  ddee  rreeddeenn
wwaaaarroomm  RRooeell  ddeennkktt  ddaatt  hhiijj
iieettss  iinn  zziijjnn  kkooeellkkaasstt  hheeeefftt
lliiggggeenn  ddaatt  oovveerr  ddaattuumm  iiss..  HHiijj
zzaall  ooookk  wwaatt  bbiieerr  iinn  hhuuiiss
hheebbbbeenn  eenn  mmiisssscchhiieenn  oonnttbbiijjtt,,
mmaaaarr  ddaaaarroovveerr  iiss  hhiijj  nniieett  hheeeell
zzeekkeerr..

HHiieerr  wwoooonntt  MMaarrnniixx
SSttaawwiicckkii,,  zzeevveennddeejjaaaarrss
ssttuuddeenntt  BBiioommeeddiisscchhee
TTeecchhnnoollooggiiee..  HHiijj  iiss  ggeekk  oopp
rreeppttiieelleenn..  DDee  ttwweeee  bbaaaarrdd--
aaggaammeenn  wwaaaarrvvaann  wwee  eerr  eeeenn
oopp  ddee  ffoottoo  zziieenn,,  wwaarreenn  vveerr--
jjaaaarrddaaggssccaaddeeaauuss..  EEeenn
ggrroooott  ddeeeell  vvaann  zziijjnn  wweeeekk  iiss
ggeevvuulldd  mmeett  ssppoorrtteenn::  hhiijj
bbeeooeeffeenntt  vviijjff  vveecchhttssppoorrtteenn,,
ddooeett  aaaann  ffiittnneessss,,  zzwweemmmmeenn
eenn  mmoouunnttaaiinnbbiikkeenn  eenn  ggeeeefftt
ooookk  nnoogg  lleess  iinn  vveecchhtt--
ssppoorrtteenn..  IInn  zziijjnn  kkooeellkkaasstt
vviinnddeenn  wwee  ssaapp,,  kkeettcchhuupp,,
kkaaaass,,  eeiieerreenn,,  vveeeell  ggeezzoonnddee
ddiinnggeenn  eenn  bbiieerr,,  mmaaaarr  ddaatt
llaaaattssttee  iiss  ttooeevvaall,,  ddaatt  wwaass
nnoogg  oovveerr  vvaann  eeeenn  ffeessttiivvaall
ddaatt  hhiijj  bbeezzoocchhtt  hheeeefftt..  HHiijj
hheeeefftt  eeeenn  hheellee  vveerrzzaammeelliinngg
wwhhiisskkyy’’ss  iinn  hhuuiiss  wwaaaarr  hhiijj
ttrroottss  oopp  iiss..  DDee  wwaappeennccooll--
lleeccttiiee  wwaaaarrvvaann  wwee  eeeenn  ddeeeell
oopp  ddee  ffoottoo  zziieenn,,  eenn  wwaaaarroopp
hhiijj  hheeeell  ttrroottss  iiss,,  hheeeefftt  hhiijj
ggeeëërrffdd  vvaann  zziijjnn  ooppaa..

Het sleutelgat

Tekst: Monique Hendriks
Foto’s: Bart van Overbeeke

Wie woont er in deze kamer? Deze vraag stelt Cursor wekelijks aan
een aantal willekeurige studenten op de campus. Deze week een
analyse van Justin Gerritzen (zevendejaars student Werktuig-
bouwkunde) en Roel Coset (vijfdejaars student Technische
Informatica). Zij bekeken twee foto’s van deze Eindhovense
studentenkamer en gaven commentaar.

Studerende Eindhovense sporthelden gezocht
De Eindhovense Studen-
ten Sport Federatie (ESSF)
zoekt kandidaten voor de
titel sportman, sportvrouw
en sportteam van het jaar
2007. Dus ken je iemand
die in 2007 een opzien-
barende sportieve prestatie
heeft geleverd en daarvoor
in het zonnetje moet

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 selec-
teren. Deze maken op 20
februari 2008 kans om te

worden verkozen tot sport-
helden van 2007. Dan
houdt de ESSF samen met
Studium Generale name-
lijk haar jaarlijkse Sport-
gala in de Blauwe Zaal.
Kandidaten aandragen kan
nog tot de kerst-
vakantie./.

Studentenfietsen niet veilig, maar wél goed verlicht
De monteurs van fietsen-
speciaalzaak Paul van
den Broek vermaken zich
deze week kostelijk in de
W-hal op het TU/e-
terrein. Al is het maar uit
verbazing over de levens-
gevaarlijke barrels waar-
mee veel studenten
komen aanzetten, waar-
bij 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 college-
kaart) een nieuw setje
lampen op de aangedra-
gen studentenfiets.

Elektrotechniekstudent
Jacques Rompen is
dinsdag laat in de middag
zo ongeveer de honderd-
veertigste student die in de
W-hal verlichting zoekt.
Erg jatwaardig is zijn twee-
wieler, 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 fiets-
monteur 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 repara-
tieklusjes. 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

anders over: “Nou, als je
híer nog iets moois van
kunt maken… Maar
daarvoor moet ik mis-
schien 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 novem-
ber) 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

“Zonder basisbeurs minder studenten”
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, name-
lijk 17 procent. Van de in 2007 ondervraagde havisten zou
24 procent afzien van een studie en van de vwo’ers 16
procent. 
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Effe zeuren

/Fred Steutel
Toen ik bij de THE (TU/e) begon, was
het militair-industriële complex niet
populair. Er werden in de hogeschool-
raad vragen gesteld over lieden die
werkten voor bedrijven als Holland
Signaal (Thales), waar oorlogsmaterieel
werd vervaardigd of militair onderzoek
werd gedaan; ontvangers van NATO-
beurzen 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 expo-
nenten.

Dat is allemaal veranderd. De vredes-
apostelen zijn met pensioen, het
Vredescentrum wordt waarschijnlijk
opgeheven en er wordt niet overdreven
kritisch gekeken naar onze onderzoeks-
partners. 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 oorlogsmate-
rieel.
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 islami-
tische terreur betaald met de olie-
dollars. 
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 pro-
paganda’? 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 oorlogs-
tuig, en vinden we dat erg, of valt het al-
lemaal best mee en zeggen ze zo veel?
Wat halen we in huis als we -inshallah-
45 miljoen dollar van KAUST binnen-
slepen? Funding evil, funding poly-
mers. Ik denk niet dat polymeren ‘evil’
vertegenwoordigen, mogelijk zelfs het
tegendeel, maar het kan op zijn aller-
minst betwijfeld worden of het verstan-
dig is om ons onderzoek te laten finan-
cieren door een regime als in Riyad.

WWiiee:: Ruud Kalis/26/Elektrotechniek
WWaatt:: Collage van stills uit de film Fight

Club
WWaannnneeeerr:: Best lang al: twee jaar (even 

‘vreemdgegaan’ met desktop-
afbeelding van een huisgenote uit 
Berlijn)

WWaaaarroomm:: 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 af-
hankelijk 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.’

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.




