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TU/e-docenten verplicht
tot assessment Engels
Iedereen die aan de TU/e in de
masterfase onderwijs verzorgt,
moet een assessment Engels
ondergaan. Een taalvaardigheid op het zogeheten C1niveau is vereist. Dit niveau
staat gelijk aan het eindniveau
vwo. Een negatief uitgevallen
assessment zal aan de orde
komen tijdens het functioneringsgesprek.

worden er geen uitzonderingen
gemaakt. Op dit moment staat
nog niet vast wanneer de assessments van start gaan. Donders
zegt dat ze zullen worden uitgevoerd door het Centrum voor
Taal en Techniek (CTT) van de
TU/e, en dat het een enorme
aanslag betekent op de capaciteit
van het centrum.

Strafactie
“Over de grote linie verwacht het
CvB dat de taalvaardigheid
Engels van het merendeel van de
docenten in de masterfase nu al
aan de norm voldoet”, zegt
beleidsmedewerker drs. Ben
Donders. Maandag 26 november
besprak het College van Bestuur
de kwestie met de decanen.
Vastgesteld is dat de faculteiten
zelf bepalen wie het assessment
moet
ondergaan.
Volgens
Donders is dat iedereen die in de
masterfase onderwijs verzorgt en

Ook CTT-directeur drs. Monique
Bouman is zich bewust van de
omvang van de klus. Ze verwacht
dat er tijdelijk menskracht voor
moet worden ingehuurd en dat
binnen het CTT geschoven gaat
worden met werkzaamheden. In
2005 is het CTT al van start
gegaan met assessments Engels
bij de faculteit Technologie
Management en daar is men nog
steeds mee bezig. “De faculteiten
moeten met ons contact
opnemen om afspraken te

Doet-ie het, of doet-ie het niet?

maken voor de assessments en ze
moeten hun kandidaten voordragen”, zegt Bouman. Op dit
moment is volgens haar nog niet
vastgesteld wie de kosten van de
assessments
gaat
betalen.
Bouman schat dat het CTT zeker
zo’n drie jaar nodig heeft om alle
faculteiten door te lichten. “Bij
TM zijn we op dit moment nog
steeds bezig en natuurlijk wordt
er voortdurend nieuw personeel
aangenomen, dat ook een assessment moet ondergaan.” Bij TM
zat vijf procent van de docenten
onder het C1-niveau. De assessments worden er inmiddels als
zeer positief ervaren, aldus
Bouman. “In het begin wilde
men links en rechts nog weleens
wat steigeren, maar nu vindt
iedereen het erg prettig dat er
eindelijk persoonlijke aandacht
is voor dit aspect. Je moet het
zeker niet beschouwen als een
strafactie.”/

.

Holstpenning voor onderzoek aan grote systemen
Emeritus-hoogleraar Henk van
der Vorst van de Universiteit
Utrecht heeft op donderdag 22
november de Holstpenning
2007 gekregen. Na een symposium over ‘computational
science’ met lezingen van
internationale sprekers, sprak
hij de Holstlezing uit.
Bruggen waren het thema dat
dr.ir. Peter Wierenga van Philips
Research gebruikte in zijn inleiding op Van der Vorst. De jaarlijkse Holstlezing is één van de
bruggen tussen Philips en de
TU/e. Van der Vorst bouwde met
zijn bijdragen aan de wiskunde
bruggen tussen experiment en
theorie. En tenslotte werd de wiskundige gekenschetst als iemand
die vlot bruggen bouwt tussen
mensen.
In zijn Holstlezing ‘Mankind and
Computers: an Upward Spiral’
ging Van der Vorst in op zijn
meer dan veertig jaar lange wetenschappelijke carrière. Hij leidde de
honderden toehoorders langs de
allereerste supercomputers en
zijn favoriete wiskundige onderwerp van studie: matrices. Die
bleken uitermate geschikt voor
het oplossen van grote systemen.
Of het nu ging over de luchtstromingen om de spaceshuttle of
over echtheidonderzoek aan
schilderijen van Van Gogh,
matrices kunnen praktisch
overal voor worden gebruikt.
Na de lezing reikte rector
prof.dr.ir. Hans van Duijn hem
de Holstpenning uit./

.

Foto: Bart van Overbeeke

Na ruim een jaar vol valse
starten moet het nu dan écht
zover zijn: de kunstinstallatie
in de vijver bij De Zwarte Doos
werkt. Tijdens testen in de afgelopen twee weken kwam het
zwarte boeddhabeeld in de
kolom telkens omhoog
wanneer de zon scheen, laat
Sjors Schellekens van
stichting Natuurkunst weten,
die verantwoordelijk is voor
het kunstwerk. De stichting
heeft nu de vijver weer laten
vullen en gaat de laatste
puntjes op de i zetten.
Een van de cruciale punten de
laatste maanden was de balans
van het beeld. Boeddha mag niet
scheef drijven, want dan schuurt
-ie langs de geleidingspaal
waardoor de kracht van het elektromagnetisch veld niet meer
voldoende is om het beeld

omhoog te duwen. De verdeling
van de drijflichamen in het beeld
luistert heel nauw. Deze balanskwestie lijkt nu opgelost, vertelt
Schellekens. “Hij lijkt nu echt te
werken”, aldus de student
Technische Natuurkunde. Maar
garanties durft hij, gezien de
eerdere tegenslagen (www.tue.
nl/cursor/bastiaan/jaargang49/
cursor28/nieuws/n_2.html),
niet meer te geven.
Wat rest, is onder meer het volledig vullen van de centrale waterkolom. Die is nu nog slechts voor
driekwart gevuld, om te voorkomen dat het beeld bij de testen
helemaal door zou schieten
tegen het plafond. Binnen een à
twee weken moet dat gereed zijn,
net als het aanbrengen van de
regeltechniek die ervoor moet
zorgen dat de elektromagnetische kracht die het beeld
omhoog stuwt maximaal is./

.

TU/e mikt op goedkoper notebook

Emeritus-hoogleraar Henk van der Vorst tijdens zijn Holstlezing.
Foto: Bart van Overbeeke

De TU/e streeft ernaar om het notebook voor de komende generatie eerstejaarsstudenten tweehonderd euro goedkoper te kunnen aanschaffen.
Men hoopt uit te komen op een totaalbedrag van zestienhonderd euro,
wat betekent dat de aanschaf voor de student honderd euro goedkoper
uitpakt. Volgens Dennis Raijmakers van het Onderwijs en Studenten
Service Centrum moet dat in deze markt met sterk dalende prijzen
haalbaar zijn. Raijmakers bezweert dat aan de kwalitatieve specificaties
geen concessies gedaan worden. “Het nieuwe notebook zal state-of-theart zijn.” Begin volgend jaar gaat de selectie voor het nieuwe notebook
van start en kunnen fabrikanten zich inschrijven.
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Johan Lauwers
“Je inleven in studenten is noodzakelijk”
Chriz van de Graaf
Foto: Bart van Overbeeke
Na 28 jaar in de beveiliging
kreeg Johan Lauwers de kans
om als beheerder in De Bunker
aan de slag te gaan. Een
droombaan, zegt hij in zijn
kantoor in het studentencentrum: “Het is een berefijne
club. En als het hier soepel
loopt, ben ik tevreden.”
Acht jaar geleden kwam
Lauwers als beveiliger naar de
TU/e. Hij had er al twee decennia in het vak opzitten. Als
beveiliger kreeg hij wel eens met
De Bunker te maken. “Lang
voordat de functie voor beheerder bekend was, had ik aangegeven dat de situatie daar niet
werkte. Er was op dat moment
een beheerder die vanaf de TU/e
de zaak in de gaten hield. Dat
kon niet, al deed je nog zo je
best. Je liep altijd een stapje
achter.”
In De Bunker zaten toen alleen

nog de sociëteiten van de
studentenverenigingen, totdat
werd besloten dat ook de
cultuurverenigingen er hun
intrek zouden nemen. Deze
zitten nu in het middenschip
van het gebouw, de kroegen op
de kopse kanten. In totaal 25
verenigingen.
“Ik heb altijd gezegd: het lijkt
me een baan voor mij om dat in
het gareel te krijgen. Vorig jaar
vertelde ik dit nog een keer aan
Mirjam Jahnke, hoofd van de
beveiliging van de TU/e. Ze
vroeg: ‘hoe weet jij dat we daar
iemand voor gaan zoeken?’. Dat
wist ik helemaal niet.” Er kwam
dus een vacature voor operationeel beheerder van De Bunker.
“Ik twijfelde er geen moment
aan of ik moest solliciteren.”
Sinds eind september heeft
Lauwers een kantoor in De
Bunker. Hij is de beheerder die
de dagelijkse gang van zaken
leidt; de contacten tussen de
verenigingen, tussen de verenigingen en de TU/e, en de omwo-

nenden. “Wat me het meeste
trok in deze functie, was ervoor
zorgen dat het hier goed gaat
lopen. Daarin kreeg ik een grote
vrijheid. Ik wist dat ik een jaar
nodig zou hebben om het op
poten te zetten. Het is een
behoorlijke klus.”
De eerste maanden waren
hectisch. Er liepen monteurs,
bouwvakkers, overal lag materiaal, kortom: chaos. Na de Intro
volgde een verhuizing. Overal
stonden spullen, de ruimtes
waren half tot niet klaar terwijl
de verhuiswagens af en aan
reden. “Ik vertelde waar de
spullen mochten staan, we
liepen te sjouwen en verplaatsen. De verbouwing had vertraging opgelopen en dus was er
soms irritatie. Toch kreeg ik met
niemand ruzie, als je maar
uitlegt hoe het zit en wat je doet
om het te verbeteren. Ik vind het
leuk om met mensen om te
gaan, ik wist dat ik dit kon.”
De verbouwing is nu bijna afgelopen. De verenigingen zitten op
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hun plaats. Het begint als een
puzzel in elkaar te vallen,
overziet de beheerder zijn werk.
De Bunker is van oudsher een
levendige plaats waar studenten
zich kunnen uitleven. Dat dit
soms met herrie gepaard gaat,
wekt geen verbazing. Het
complex is echter gehuisvest in
een woonwijk, wat in het
verleden vaak tot overlast leidde.
“Cru gezegd: het was hier een
vrijgevochten bende. Alles kon
en alles mocht. Het is voor studenten dus wel even wennen dat
ik hier zit en grenzen stel.
Daarom ben ik blijven uitleggen
waarom zaken anders werden.
De troep rond het pand bijvoorbeeld. Over stonden fietsen, er
lag afval, troep rond de container. Dat wordt nu direct opgeruimd. Mijn motto is: wat
vandaag kan, laten we niet tot
morgen liggen. Als ik klachten
krijg, werken we daar meteen
aan. Ook wanneer een student
een pasje nodig heeft, wordt dat
zo snel mogelijk gemaakt.”

Er is voor het eerst in jaren een
goede verstandhouding met de
buurt. “We hebben overleg met
een clubje van omwonenden.
Die complimenteren ons met
het aanzicht van De Bunker. Zij
zijn er heel tevreden over, dat is
belangrijk. We moeten het met
elkaar doen. Als de buurt een
vergaderruimte nodig heeft, dan
kunnen ze hier terecht. Die
relatie is wel eens anders
geweest.”
Zijn missie lijkt te slagen, De
Bunker heeft de anarchie achter
de rug en wordt een georganiseerde en levendige plek. Hoe
hij dat voor elkaar kreeg? “Ik leef
me in in studenten. Ik kan hier
niet als politieagent rondlopen,
dat werkt niet. Je moet wat
kunnen verdragen en zeggen:
het is gebeurd, maar het is weer
opgeruimd. Dus: zand erover.
Er zijn wel een paar regels opgesteld waar niet aan valt te tornen.
En er is nu respect voor elkaar,
dat is onontbeerlijk.”/

.

D e w eek v an /P et er
Dr.ir. Peter Erkelens is een van de organisatoren van het vorige week gehouden
symposium Innovative Sheltering.
Maandag: Met Tim de website geüpdatet.
De symposiumzakboekjes met deelnemersinformatie, gemaakt door studenten Siebe en Willem, zijn net op tijd
gereed. Vandaag de catering en de zalen
checken op drie plaatsen: Auditorium,
Zwarte Doos en Kennispoort.
Dinsdag: Ilona zet andere studenten aan
het werk om buiten noodonderkomens uit
de Rode Kruis-voorraad op te zetten.
Studenten uit Delft plaatsen kartonnen
shelters. Er komen fotografen van de
landelijke pers op af. We vullen de Rode
Kruis-symposiumtassen, Doris maakt de
badges af en print het programma. Omdat
het al laat is, gaat het transport van alle
spullen vanuit Vertigo naar het Auditorium onder toezicht van de bewaking, die
deuren opent en sluit.

Woensdag: De eerste symposiumdag.
VARA-radio wil heel vroeg een live-uitzending maken bij de tenten. We
trommelen studenten op. Ik moet nog snel
een paar TU/e-truien voor ze regelen.
Inmiddels wappert voor het Hoofdgebouw
de Rode Kruis-vlag naast die van de TU/e.
Om 8.30 uur gaat de balie open en
druppelen de eerste gasten binnen. Ik geef
zaalinstructies aan de stewards. De hele
dag zijn er presentaties van rampendeskundigen en van bedrijven die met oplossingen bezig zijn. Dankzij de mix van
Rode Kruis-staf, wetenschappers, nietgouvernementele organisaties, bedrijven
en studenten wordt er stevig gedebatteerd.
Het is droog, de buitenborrel bij KOE en
de shelters kan dus doorgaan.
Donderdag: Vandaag workshops. Gelukkig
zijn veel deelnemers gebleven om hun
ideeën te presenteren. Rond 16.00 uur
zijn er ‘high tapas’ in Kennispoort - het
moment waarop de deelnemers project-

voorstellen moeten
formuleren. Het
loopt uit tot ver
in de avond.
Vandaag weer
flinke mediabelangstelling:
NOS-tv, NRC,
Plus, Trouw, het
ED en Cobouw.
Vrijdag: ‘s Nachts heeft de jury de voorstellen bestudeerd. De gelegenheidsallianties
presenteren vanochtend hun plannen en
wij maken een ‘short list’ van de beste
voorstellen. Die worden verder uitgewerkt.
De potentiële markt is enorm, vandaar de
grote interesse van bedrijven om deel te
nemen. Na de lunch volgt een eindgesprek
en de afsluiting. De experimentele formule
bleek een succes. Een opsteker voor Techniek voor Ontwikkelingsproblematiek,
waarmee het allemaal begon! Het was een
geweldige ervaring.
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Minister Plasterk haalt de teugels aan
De studieuitval in het hoger
onderwijs moet omlaag, het
opleidingsniveau van docenten
moet omhoog en instellingen
die niet goed presteren,
leveren straks budget in.
Alleen toponderzoekers
krijgen meer vrijheid. Het
kabinet maakte afgelopen
vrijdag niet alleen bekend hoe
het de bestrijding van het lerarentekort gaat betalen, maar
ook wat het de komende jaren
van plan is met het hoger
onderwijs en onderzoek.
In zijn ‘strategische agenda’
kondigt OCW-minister Ronald
Plasterk aan dat hij de hoge
studieuitval in de bachelorfase
-nu 35 procent- in 2014 wil
hebben gehalveerd. Volgend jaar
maakt hij 11 miljoen euro vrij
voor
intensiever
bacheloronderwijs, oplopend tot 75
miljoen euro in 2011.
De strategische agenda bevat ook
de hoofdlijnen van het langverwachte nieuwe bekostigingssysteem voor het hoger onderwijs. Plasterk wil dat grofweg
zestig procent van het budget van
universiteiten en hogescholen
afhankelijk wordt van het aantal
ingeschreven studenten. Twintig
procent komt binnen als
diplomabonus -in het hbo is die
nu bijna driemaal hoger- en nog
eens twintig procent als basisfinanciering.
Daarvan
wil
Plasterk een deel afhankelijk
stellen van geleverde onderwijsprestaties. Die zijn wat hem

betreft af te meten aan de kwaliteit van eindscripties en het
opleidingsniveau van de docenten.
Hiermee volgt de minister een
recent advies van de Onderwijsraad slechts gedeeltelijk op.
Doordat hij geen extra budget
beschikbaar wil stellen, betalen
de minder goede instellingen
straks de prestatiebonussen van
anderen. Eerder liet de universiteiten en hogescholen weten daar
weinig voor te voelen. Het
nieuwe bekostigingsstelsel zal
echter pas in 2010 worden
ingevoerd.

Collegegeld
Het bekostigingsvoorstel dat de
universiteiten, hogescholen en
studentenorganisaties
vorige
maand samen indienden, klinkt
helder door in de strategische
agenda. Het ministerie wil nog
maar één bachelor- en één masteropleiding financieren en studenten die daarna nóg een opleiding willen volgen, moeten
voortaan een kostendekkend collegegeld betalen. Alleen voor een
vervolgopleiding in de zorg of het
onderwijs geldt nog het standaardtarief van ongeveer 1.550
euro per jaar. Plasterk denkt
bovendien na over een uitzonderingspositie voor topstudenten,
maar daarvoor heeft hij meer tijd
nodig. Leeftijd speelt straks geen
rol meer voor de bekostiging: ook
dertigplussers die nog aan hun
studie beginnen, betalen het
standaardtarief.

De minister houdt wat onderzoek betreft vast aan zijn eerder
ingezette koers: besteed het geld
zoveel mogelijk aan toppers, stel
een beperkt aantal nationale
prioriteiten vast en Nederland
kan zich met de besten meten.
Het kabinet zet in op een versterking van de vernieuwingsimpuls via de tweede-geldstroom. Niet het toepassingsgerichte, maar het zuiver wetenschappelijke onderzoek biedt
volgens Plasterk de meeste kans
op baanbrekende innovatie.
Toponderzoekers
moeten
binnen hun vakgebied zoveel
mogelijk de vrije hand krijgen. Er
ontstaan dan ‘vanzelf’ kernen
van excellent en grensverleggend
onderzoek, die op hun beurt
nieuw jong talent aantrekken, zo
redeneert Plasterk.
Ook promovendi zouden meer
vrijheid moeten krijgen om hun
eigen onderzoekslijn te bepalen
en hun eigen promotor te kiezen.
De minister wijst in dit verband
op het systeem van de graduate
schools in de Verenigde Staten,
waarvan hij de invoering in
Nederland met minstens een
miljoen euro per jaar wil ondersteunen.
De ‘zelfsturing’ van toponderzoekers kent echter grenzen. Het
kabinet bepaalt welke wetenschapsgebieden landelijke prioriteit moeten krijgen. De
komende jaren investeert het
extra in genomics, ict en nanotechnologie. (HOP)/

.

VSNU: Plasterks plannen ‘niet verkeerd’
De universiteiten en de minister van Onderwijs trekken aan
hetzelfde eind van het touw,
constateert VSNU-voorzitter
Sijbolt Noorda. De PvdAbewindsman blijkt bovendien
‘minder betuttelend’ dan diens
liberale voorganger Rutte.
Net als de universiteiten heeft
minister Ronald Plasterk de
bevordering van een ambitieuze
studiecultuur hoog op zijn strategische agenda staan. Uit de
manier waarop hij dit wil financieren, blijkt dat de bewindsman
een moderne sociaaldemocraat
is, vindt Noorda. “Hij kiest voor
een verhoging van onze basisbekostiging en niet voor allerlei
gedetailleerde sturingsmechanismen. Daar spreekt een
vertrouwen uit dat staatssecretaris Rutte niet gaf.”
Ook Plasterks onderzoeksdoelstellingen
komen
volgens
Noorda prima overeen met die
van de universiteiten. “We zijn
blij met de nadruk die hij legt op
ongebonden wetenschapsbeoefening en de versterking van de
vernieuwingsimpuls via NWO.
Wel blijven we het jammer
vinden dat hij daarvoor honderd
miljoen euro uit ons onderzoeks-

budget heeft overgeheveld. Maar
dat hopen we bij de volgende
begroting recht te trekken.”

Jonge promovendi krijgen van de
minister meer vrijheid om hun
eigen
onderzoekslijn
en
promotor te kiezen. Is dat een
goed idee?
“Het wekt teveel de indruk dat
Nederlandse promovendi nu
geen vrije keuze hebben. En dat
is overdreven, want er zijn veel
onderzoeksplaatsen waarop ze
kunnen solliciteren. Maar inderdaad, wie zich aanmeldt bij
Plasterks voormalige onderzoeksgroep in Utrecht weet dat
hij zich bezig gaat houden met
wormpjes en niet met de werking
van gist. De minister lijkt te
vergeten dat het voor instituten
buitengewoon belangrijk is promovendi in een programma te
hebben. Ze moeten roeien met
de riemen die ze hebben en
kunnen hun niet alle vrijheid
geven. De minister begrijpt dat
ook wel. Het is meer een accentverschil.”
De hoge studieuitval in de bachelorfase moet straks met de helft
zijn teruggebracht. Is dat niet erg
optimistisch als de instroom

blijft groeien en het onderwijs
tegelijk
veeleisender
moet
worden?
“Wij hebben dezelfde ambitie en
gaan heel hard ons best doen om
die te realiseren. Maar we gaan
op dit punt geen resultaatverplichtingen aan. Anders worden
minder goede prestaties van studenten straks misschien toch
beloond met een diploma.”
Toch overweegt de minister om
een deel van de basisbekostiging
afhankelijk te maken van
geleverde prestaties.
“Ja, maar daar gaan we nog over
praten. In gesprekken heeft hij
duidelijk gemaakt dat hij daar
niet zomaar een simplistisch
model op loslaat. Zodra je dat wel
doet, dreigt het systeem pervers
te worden. Als je de beste instellingen nog meer geld geeft dan ze
via de normale kanalen al
krijgen, gaat dat ten koste van de
grote groep gemiddelde universiteiten.”
Conclusie?
“Al met al is Plasterks strategische agenda helemaal niet
verkeerd, om het Gronings te
zeggen. Voor de eerste ronde
doen we het hiermee.”(HOP)/

.

OCW steunt denktank hoger onderwijs
Het ministerie van OCW ‘trekt een paar ton uit’ voor
een haalbaarheidsonderzoek naar de komst van een
Academie voor Hoger Onderwijs. Die moet een
denktank worden waarin topdocenten goede onderwijsideeën uitwisselen en ontwikkelen. VSNU-voorzitter Sijbolt Noorda liet dit dinsdag 27 november
weten. Hij lanceerde het idee eind augustus. De
academie is bedoeld als tegenhanger van wetenschapsorganisatie KNAW en is geïnspireerd door de
Higher Education Academy in het Verenigd
Koninkrijk. Docenten van hogescholen en universi-

teiten kunnen er volgens Noorda ‘best practices’ uitwisselen en “slimme manieren te bedenken om het
hoger onderwijs te organiseren en te sturen”. Het
ministerie kan nog niet zeggen hoeveel het haalbaarheidsonderzoek gaat kosten. “In de strategische nota
staat te lezen dat het kabinet welwillend tegenover
het idee staat, mits de hoger-onderwijsacademie
wordt gedragen door het veld”, zegt een woordvoerder desgevraagd. “Exacte bedragen zijn nog niet afgesproken. Maar er zijn wel ambtenaren van OCW
betrokken bij de ontwikkeling van het plan.” (HOP)

Sheltersymposium levert
tien kansrijke plannen op

Enkele soorten noodopvang die vorige week stonden opgesteld voor Vertigo.
Foto: Bart van Overbeeke

Tien plannen die moeten gaan
bijdragen aan betere noodhuisvesting. Dat is de directe
opbrengst van het vorige week
op de TU/e-campus gehouden
symposium Innovative
Sheltering. De plannen zijn opgesteld door vijf clusters van
deelnemers aan het symposium. Deze groepen, bestaande
uit vooral bedrijven en universiteiten, gaan de ideeën uitwerken en komen op 21 januari
2008 terug om aan het Rode
Kruis en de TU/e laten zien wat
de voortgang is.
Volgens mede-organisator dr.ir.
Peter Erkelens van Bouwkunde
vonden de deelnemers de experimentele opzet van het symposium ‘wel een beetje gek’. Het
doel was om verschillende
partijen hun kennis en ideeën te
laten combineren en daardoor
betere oplossingen rond nood-

huisvesting te laten verzinnen.
“Het ging eigenlijk best makkelijk, partijen bij elkaar brengen”,
aldus Erkelens. “Maar er zijn ook
partijen naar huis gegaan. Op het
laatst waren er zo’n 25 verschillende organisaties over.” Of de 5
daaruit gevormde groepen standhouden, is nog de vraag. Deels
zijn de partijen concurrenten, en
de markt voor producten rond
noodhuisvesting is groot.
De groepen zijn ingedeeld naar
de producten die ze beogen te
ontwikkelen. Zo is er een groep
die zich richt op noodopvang van
karton, een groep die kijkt naar
semi-permanente huisvesting,
een groep die zich bezig gaat
houden met items als zonnecellen en verwarmingssystemen
en een groep die informatie
bijeen gaat brengen en verspreiden over lokale materialen
en technieken om noodhuisvesting te maken./

.

Studentproof in Gaslab
Studenten bigband Studentproof treedt dinsdag 4 december op in het
Gaslab met ‘The ballad style of…’. De jazzband heeft de laatste tijd meer
ballads in het repertoire opgenomen en brengt die dinsdag vanaf 21.00
uur ten gehore. Kijk voor meer informatie op www.studentproof.nl.

“Geen college in de winter”
Universiteiten zouden niet in de donkere, koude wintermaanden open
moeten zijn, maar in de zomer. Dan verbruiken ze veel minder energie.
En dat levert een bijdrage aan de strijd tegen het broeikaseffect. Dat
schrijft de University and College Union, een Britse vakbond voor het
hoger onderwijs. Wetenschappers zouden volgens de vakbond ook
minder verre vliegreizen naar conferenties moeten maken. Misschien
zouden er ook minder overzeese studenten moeten worden geworven,
want die vliegen ook. (HOP)

Ach en Wee
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Algemeen
Centraal Stembureau
Verkiezingen TU/e 2007
In het kader van de (elektronische)
verkiezingen voor universiteitsraad,
faculteitsraden en dienstraad wordt kiesgerechtigden vandaag, donderdag 29
november ‘07, de laatste mogelijkheid
geboden om te stemmen.
De uitslag van de verkiezingen wordt
maandag 3 december om 13.00 uur
bekendgemaakt in de Dorgelozaal
(Traverse). De uitslag zal vervolgens zo
spoedig mogelijk gepubliceerd worden
op de betreffende webpagina’s.
Voor tijdschema/overige informatie en
uitslag, zie: www.tue.nl/verkiezingen.

Elections TU/e 2007
Within the framework of the electronic
elections for both the student section of
the University Council and the Department Councils as well as the section of
the staff members of the University
Council, the Department Councils and
the Services Council, you will be given a
last opportunity to vote today, Thursday
29 November 2007.
For further information and results:
www.tue.nl/verkiezingen

Stan Ackermans Institute
Uitreiking PDEng-diploma
Het 3TU.School for Technological
Design, Stan Ackermans Institute (SAI)
reikt op donderdag 13 december diploma’s
uit aan kandidaten die met goed gevolg
een tweejarige postgraduate opleiding
hebben afgerond. Zij verkrijgen hiermee
de graad van PDEng (Professional
Doctorate in Engineering). Kandidaten
van de volgende opleidingen krijgen hun
diploma: Design and Technology of
Instrumentation (DTI), Information and
Communication Technology (ICT) and
Logistics Management Systems (LMS). U
bent van harte welkom om deze feestelijke diploma-uitreiking bij te wonen. De
uitreiking begint om 15.00 uur in de
Blauwe Zaal van het Auditorium.

Didactische scholing/DPO
Cursus ‘Doceren in het Hoger
Onderwijs’ voor docenten en
promovendi
De cursus ‘Doceren in het Hoger Onderwijs’ wordt door trainers van DPO weer
verzorgd op dinsdag 15 (hele dag),
woensdag 16 (ochtend) en dinsdag 22
januari (hele dag) 2008. De cursus is

geschikt voor zowel beginnende als ervaren docenten en voor promovendi. De
deelnemers krijgen een brede oriëntatie
op verschillende onderwijstaken. Deze
cursus is tevens de basiscursus van het
Didactisch Inwerktraject TU/e en kan
een ondersteuning zijn om de Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) te verwerven.
Tijdens de cursus komen thema’s aan de
orde als het maken van lesopzetten, het
systematisch aanpakken van problemen,
het boeiender maken of efficiënter organiseren van onderwijs, het beoordelen
van studieresultaten, enzovoort. Ook
worden aanwijzingen gegeven om de aan
onderwijs bestede tijd zo doelmatig
mogelijk te gebruiken. De deelnemers
gaan zelf actief aan de slag, onder meer
door het houden van presentaties en het
uitwisselen van ideeën en ervaringen.
Meer informatie is te verkrijgen bij
Harry van de Wouw (tst. 3126, e-mail:
h.m.w.j.v.d.wouw@tue.nl). Aanmelden
kan per telefoon (2520), per e-mail
(cursus.dpo@tue.nl) of via internet
www.tue.nl/didactische_scholing.

TU/e-brandweer
Tips voor veilige feestdagen
De feestdagen staan weer voor de deur
en menigeen zal d.m.v. kerstbomen en
andere versieringen meer sfeer willen
creëren. De meeste mensen staan echter
niet stil bij het feit dat dit eventuele gevaren kan opleveren. Daarom willen wij als
TU/e-brandweer u enkele tips meegeven
die u (op de TU/e maar zeker ook thuis)
kunt toepassen.
Gebruik liefst een kunststof kerstboom.
Wilt u toch een echte boom, koop er dan
een met kluit en impregneer hem. De
kluit zorgt ervoor dat de boom vochtiger
blijft. Dan vallen de naalden ook minder
snel uit. Als u op de TU/e een boom
bestelt via Dienst Huisvesting (M.
Mooren 5992), wordt deze geïmpregneerd geleverd.
Gebruik geen kaarsjes als boomverlichting. Als de verlichting uit moet, draai
dan geen lampje los, maar trek de stekker eruit. Gebruik een goed verlengsnoer
en zorg ervoor dat niemand daarover
struikelt. Plak hem af. Als u weggaat,
lichtjes uit. Zorg ervoor dat de boom
stevig staat en niet in de buurt van gordijnen e.d. Zet de boom niet in vluchtroutes, voor blusmiddelen, schakelpanelen, enz. Hang dennengroen alleen op
als het goed geïmpregneerd is. Ook
kerststukken zijn brandbaar. Zeker als er
kaarsen in verwerkt zijn. Zet kaarsen in

een stevige en onbrandbare houder. Zet
kaarsen op plaatsen waar je ze altijd kunt
zien. Als u weggaat, maak dan de kaars
uit. Hang versieringen aan een ijzerdraad. Niet aan elektrasnoeren hangen.
Versieringen mogen alleen als ze brandvertragend behandeld zijn. Binnen géén
sterretjes en/of vuurwerk. Op de TU/e
zullen wij regelmatig rondlopen om erop
toe te zien dat alles veilig verloopt.
Mocht u de sfeer willen verhogen door
een etentje of iets dergelijks te organiseren, kijk dan even rond of er brandmelders hangen. Mocht dit zo zijn of u twijfelt, neem dan contact met ons op (tst.
3340). In overleg worden dan maatregelen genomen om onnodige problemen
en/of brandmeldingen te voorkomen.
Rest ons nog om u prettige, maar vooral
ook veilige feestdagen toe te wensen.

Mensen
Promoties
Mw. ir. M. Erinc verdedigt op maandag 3
december haar proefschrift en stellingen
tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 5
van het Auditorium. De titel van het
proefschrift luidt ‘Thermomechanical
fatigue failure of interfaces in lead-free
solders’. Erinc promoveert aan de faculteit Werktuigbouwkunde. De promotor is
prof.dr.ir. M.G.D. Geers.
Mw. O. Florescu MSc verdedigt op dinsdag 4 december haar proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen van een
commissie. Dit gebeurt vanaf 14.00 uur
in zaal 4 van het Auditorium. De titel
van het proefschrift luidt ‘Predictable
Design for Real-Time Systems’. Florescu
promoveert aan de faculteit Elektrotechniek.
De promotor is prof.dr. H. Corporaal.
S.V. Gheorghita MSc verdedigt op dinsdag 4 december zijn proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen van een
commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur
in zaal 4 van het Auditorium. De titel
van het proefschrift luidt ‘Dealing with
Dynamism in Embedded System Design:
Application Scenarios’. Gheorghita promoveert aan de faculteit Elektrotechniek.
De promotor is prof.dr. H. Corporaal.
Mw. A.M. Manito Pereira MSc verdedigt
op donderdag 6 december 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 ‘Characterization of polymeric
membranes for non-aqueous separations’. Manito Pereira promoveert aan de
faculteit Scheikundige Technologie. De
promotor is prof.dr.ir. J.T.F. Keurentjens.
Mw. ir. T.M.P. Briels verdedigt op donderdag 6 december haar proefschrift en
stellingen tegen de bedenkingen van een
commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur
in zaal 5 van het Auditorium. De titel van
het proefschrift luidt ‘Exploring streamer
variability in experiments’. Briels promoveert aan de faculteit Technische Natuurkunde. De promotoren zijn prof.dr. U.M.
Ebert en prof.dr.ir. G.M.W. Kroesen.

Diversen
Stichting Masizakhe
Vrijwilligers gezocht
Ben jij een praktische wereldverbeteraar?
Wij hebben interessante projecten voor
vrijwilligers in Zuid-Afrika. Voor meer
informatie en onze vacatures:
www.masizakhe.nl.

Maandmagazine Soeps
Knappe koppen gezocht
Voor het regionale maandmagazine
Soeps (Eindhoven en regio) zijn we voor
op zoek naar ‘knappe koppen’ uit de
regio voor het januarinummer met als
thema ‘Brein’. Het lijkt ons erg leuk om
een beeldreportage te maken van mensen met een hoog IQ (vanaf 130). Man,
vrouw, jong, oud en alles daar tussenin.
Een professionele fotograaf maakt in de
studio een close-up foto met een korte
tekst bij over voordelen (en eventuele
nadelen) over het hebben van een hoog
IQ. Natuurlijk hebben de geïnterviewden
inspraak op de tekst en mogen ze deze
corrigeren indien nodig. De kandidaten
worden onherkenbaar in beeld gebracht.
Lijkt het je leuk om hieraan mee te werken of ken je iemand die je geschikt lijkt
voor de reportage? Stuur dan een mail
naar eefje@soeps.nl of bel met 0626710661. www.soeps.nl.

Internationale conferentie
Tectonics
Win gratis toegang tot lezingenreeks
Bemoeien designers en architecten zich
nu ook al met technologie en onderzoek?
De organisatoren van de internationale
conferentie Tectonics Making Meaning,
die van 10 tot en met 12 december plaats-

(Advertenties)
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vindt aan de TU/e, hebben designgoeroe
en kritische technologiewatcher John
Thackara (auteur van het onder meer het
boek ‘In the Bubble, Designing in a
Complex World’) weten te strikken om
op maandag 10 december om 11.00 uur
de openingslezing te houden in de
Blauwe Zaal van het Auditorium.
Studenten en medewerkers van de TU/e
zijn van harte uitgenodigd om Thackara
tijdens een question and answer-sessie
de Zwarte Doos van 13.30 tot 14.30 uur
met vragen te bestoken. Je bent uitgedaagd om vóór dinsdag 5 december vragen voor Thackara aan te dragen (via
thackara@tectonics2007.com). Uit de
binnengekomen vragen wordt een shortlist van tien samengesteld. De inzenders
van de winnende vragen krijgen de kans
om ze op 10 december persoonlijk op
Thackara af te vuren. Daarnaast krijgen
ze gratis toegang tot het hele driedaagse
congres www.tectonics2007.com (een
congresticket kost vierhonderd euro).

Vacatures
Instrumentmaker/leerling instrumentmaker (V88.04), Gemeenschappelijke
Technische dienst (1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 8 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(2.085 t/m 2.796 euro).
Technisch medewerker (V35.371),
Combusting Technology, faculteit
Werktuigbouwkunde (1.0 fte). Tijdelijk
dienstverband, salaris maximaal schaal 9
CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1
(2.359 t/m 3.239 euro).
Secretaresse (V47.615), ESoE, Eindhoven
School of Education (0.5 fte). Vast dienstverband, salaris maximaal schaal 6 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(1.676 t/m 2.331 euro).
Medewerker personeelsbeheer (V83.64),
dienst Personeel en Organisatie (1.0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 7 CAO Nederlandse universiteiten
bijlage 1 (1.902 t/m 2.569 euro).
Hoofd digitale bibliotheek (V86.013),
Bibliotheek en Informatievoorziening
(1.0 fte). Vast dienstverband, salaris maximaal schaal 13 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 (4.242 t/m 5.163 euro).
Medewerker internationalisering
(V28.0617), Onderwijs en Studenten
Service Centrum (1.0 fte). Vast dienstverband, salaris maximaal schaal 7 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(1.902 t/m 2.569 euro).
Hoofd publieksdiensten (V86.015),
Bibliotheek en Informatievoorziening
(1.0 fte). Vast dienstverband, salaris maximaal schaal 12 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 (3.709 t/m 4.761 euro).
Technisch medewerker (V35.377),
Combustion Technology, faculteit
Werktuigbouwkunde (1.0 fte). Tijdelijk
dienstverband, salaris maximaal schaal 9
CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1
(2.387 t/m 3.278 euro).
Postdoc Security (V32.003), department
of Mathematics and Computer science
(1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris
maximaal schaal 10 CAO Nederlandse
universiteiten bijlage 1 (2.279 t/m 3.597
euro).
Voor meer informatie ga naar:
http://vacatures.tue.nl.

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

Universiteitsberichten mogen
maximaal 150 woorden lang zijn en
moeten op de woensdag één week
voor plaatsing binnen zijn. Ze
kunnen worden gemaild naar
universiteitsberichten@tue.nl.
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TU/e helpt Uganda het ‘India van Afrika’ te worden
De TU/e gaat, samen met
de Rijksuniversiteit
Groningen en de Radboud
Universiteit Nijmegen,
tien studenten uit
Uganda een promotieplaats bieden in de informatica. De dertig kandidaten verblijven momenteel in Nederland voor
een uitgebreide selectieprocedure. Op woensdag
21 en donderdag 22
november presenteerden
ze aan de TU/e de resultaten van de mini-onderzoekjes die ze de afgelopen anderhalve maand
aan één van de drie universiteiten hebben uitgevoerd.
Als het aan prof. Venansius
Baryamureeba ligt, wordt
Uganda ‘het India van
Afrika’. India heeft de
laatste tien jaar een spectaculaire groei gezien in het
aantal softwareontwikkelaars. Baryamureeba is de
decaan van de informaticafaculteit van de Makerere
University in de hoofdstad
Kampala. De studie informatica zit enorm in de lift
in het Afrikaanse land. Op
de Makerere University
zitten alleen al zeshonderd
eerstejaars. Het probleem
is dat er veel te weinig
docenten zijn. In het land
komt een enkele westerling lesgeven, maar veel

Trajectum - Hogeschool Utrecht

Negentig procent eerstejaars
Economie en Management
kan niet rekenen

De Ugandese PhD-kandidaten, in het Eindhovense DAF-museum. Foto: Bart van Overbeeke

helpt dat niet. Vier
Ugandese universiteiten
proberen daarom nu in rap
tempo eigen doctors in de
informatica op te leiden.
Daarbij krijgen ze de hulp
van de Nederlandse organisatie Nuffic, die zich
bezighoudt met internationale samenwerking in het
hoger onderwijs.
Nuffic heeft een groot
project opgezet om het ictonderwijs en onderzoek in
Uganda te verbeteren. Het
zet 5,7 miljoen euro in om
op de vier universiteiten
onderwijsprogramma’s op

te zetten, ict-infrastructuur
aan te leggen en om dertig
aio’s op te leiden tot goede
onderzoekers en docenten.
Van de dertig kandidaten
die nu in Nederland
verblijven, worden er tien
geselecteerd voor een promotieplek in Groningen,
Nijmegen of Eindhoven.
De overige twintig doen
hun promotie in Uganda,
onder begeleiding van
Nederlandse hoogleraren.
Aan de TU/e maken zes
studenten kans op twee
promotieplaatsen. Eén bij
prof.dr. Mark van den

Brand van de groep
Software Engineering and
Technology en één bij
prof.dr.ir. Wil van der Aalst
van
Architecture
of
Information Systems. Van
den Brand doet mee,
omdat hij het een zeer sympathiek project vindt. “Een
paar maanden geleden was
ik in Uganda en ik merkte
dat we daar echt iets
kunnen betekenen. Je kunt
in de ontwikkelingshulp
wel altijd geld geven, maar
je kennis overdragen is
veel beter.”/

.

Van de bijna twaalfhonderd eerstejaars bij de faculteit
Economie en Management van de Hogeschool Utrecht
haalde ruim negentig procent een onvoldoende bij de
instaptoets rekenen. De mbo-instroom scoorde het
slechtste (zes procent voldoende), maar ook de vwo’ers
presteerden niet best - zo’n driekwart behaalde een cijfer
lager dan zes, op vragen als ‘hoeveel is 23 gedeeld door
1,4’ of ‘wat is de grootste gemene deler van 39, 52 en 65?’
De vrijwillige toets werd dit jaar ingevoerd. De reden: de
afgelopen jaren bleken veel studenten moeite te hebben
met modules waar rekenvaardigheden voor nodig zijn. Om
de kennis bij te spijkeren, heeft de HU een vijfdelige
collegereeks en een spreekuur in het leven geroepen.

Ad Valvas - Vrije Universiteit Amsterdam

VU eist rectificatie in Times-200
De VU wil dat het Britse dagblad The Times de Amster damse universiteit alsnog een plaats geeft in zijn top-200
van universiteiten. Vorig jaar stond de VU op plek 185, dit
jaar eindigde de VU op plaats 304. Volgens VU-beleids adviseur Piet Vingerling zijn er ‘ernstige rekenfouten’
gemaakt bij de berekening, ten nadele van de VU. Het door
The Times gehanteerde cijfer voor de citatie-index zou
niet kloppen -de meeste Nederlandse universiteiten
scoren tussen de zeventig en negentig, de VU heeft een
1,1- en abusievelijk is het personeel van het VU Medisch
Centrum niet meegeteld. Vingerling vreest voor imago schade, vooral bij potentiële studenten in het buitenland.

UT Nieuws - Universiteit Twente

‘Voor psychologie hoef je
niet te leren’

Binnen de masteropleidingen aan de TU/e worden alle colleges in het Engels gegeven. Om te
zorgen dat dit van een voldoende niveau is, gaat het College van Bestuur assessments
invoeren. Daarmee moet worden getoetst of de docenten deze taal goed genoeg beheersen.
Vox Populi stelt: dit werd hoog tijd, want het Engels van de TU/e-docenten is vaak
‘pretty lousy’.

Maik Teurlings
Masterstudent Computer Science & Engineering
Ik ben het er niet helemaal mee eens. Het Engels van docenten
is natuurlijk lang niet altijd perfect. Je hebt er goede en
slechte bij, maar eerlijk gezegd maakt het Engels mij niet
zoveel uit. Het gaat om de stof. Als het lesgeven goed is, neem
ik het matige Engels voor lief. Ik vind dat veel beter dan
andersom: een chaotisch college in prima Engels.

Gijs Hoskam
Masterstudent Biomedische Technologie
Voor een groot deel ben ik het ermee eens. Hoewel een aardig
aantal docenten behoorlijk met het Engels uit de voeten kan,
heeft een aanzienlijk deel ook een beperkte woordenschat. Bij
hen schieten er soms Nederlandse woorden tussendoor. Dat
is voor Nederlandse studenten waarschijnlijk geen probleem,
maar voor buitenlanders wel. Daarbij straalt het matige
Engels ook geen professionaliteit uit. Overigens wordt het
niveau van de colleges nauwelijks door het matige Engels
beïnvloed.

Wilrik de Loose
Masterstudent Computer Science & Engineering
Niet mee eens. Sommige docenten spreken perfect Engels,
een paar zelfs met bekakt Brits accent. Een goede beheersing
van de taal draagt voor mij wel bij aan het enthousiasme voor
het vak. Bij sommige docenten is het Engels goed, maar moet
je even wennen aan het accent. Bij sommigen is het Engels

niet fantastisch, maar praten ze zodanig simpel dat je de
gedachtegang goed kunt volgen. Het is heel belangrijk dat je
de docent kunt begrijpen.
Gisteren had ik een college. Dat was ten eerste al heel slecht
voorbereid. Er waren niet eens sheets! En de docent kwam
soms niet uit zijn woorden, waardoor hij alleen maar zenuw achtiger werd. Ik overweeg serieus om te stoppen met dit vak.
Dat zou dan voor het eerst zijn. Daarom vind ik dat je beter het
lesgeven bij de docenten kunt toetsen en eventueel verbete ren.

Dr. Peter Bobbert
Docent faculteit Technische Natuurkunde
Nee, deze stelling is me te algemeen gesteld. Over het alge meen is het Engels van de docenten hier behoorlijk goed. Er
zijn er die de taal zelfs uitstekend beheersen. Maar ik moet
zeggen dat sommigen denken dat ze goed Engels praten,
maar dat niet doen. Dat is trouwens een typisch Nederlands
probleem.

Paul Kooiman
Bachelorstudent Werktuigbouwkunde
Ik ben het er niet mee eens. In de vakken die ik heb gevolgd,
was het Engels erg goed. Ik denk dat die docenten het assess ment zullen halen. Vermoedelijk zijn er ook docenten die
slecht Engels praten. Aan de ene kant vind ik dat docenten
hun Engels op vrijwillige basis moeten verbeteren. Maar ja,
dan doen ze het waarschijnlijk niet, vanwege de drukte.

Vijf studenten uit de bètahoek van de Universiteit Twente
deden de afgelopen tentamenperiode zonder enige voor bereiding mee aan het tentamen ‘Inleiding Psychologie’.
Dit om aan te tonen dat je dit vak kan halen zonder ook
maar iets te leren of een college te volgen. Student
Technische Bedrijfskunde Rutger Maclean: “Een groot
deel van de vragen kon ik wel beantwoorden, voor de rest
had ik een speciale dobbelsteen meegenomen.” Het
resultaat: het vijftal haalde twee zessen binnen, een vijf
en twee vieren. Verre van uitmuntend, maar genoeg om
professor Ton de Jong, de docent van het vak, te veront rusten. Hij gaat zijn tentamen grondig onder de loep
nemen.
Ook in UT Nieuws: de UT worstelt met haar imago. Een
denktank van vijf UT-profs deed een onderzoek en stelde
vast dat het profiel van de Twentse universiteit ‘onduide lijk, onopvallend, niet onderscheidend, te algemeen en
saai’ is. Bovendien zou de UT meer moeten focussen: zes
onderzoeksinstituten is teveel om toponderzoek te bedrij ven, vindt de denktank. En ook met de studentenaantallen
gaat het niet goed: die blijven alleen op peil door de grote
aanwas uit Duitsland. Daarmee is bittere pil nog niet op:
het vijfmanschap merkt ook nog op dat de onderwijs kwaliteit in Enschede dalende is.

Delta - TU Delft

Kwaliteit kandidaat-promovendi
vaak laag
De kwaliteit van sollicitanten voor een promotieplek is
vaak beneden niveau. En onder druk van subsidievoor waarden worden soms niet-excellente promovendi aan genomen. Dat zijn de conclusies van de Delftse taskforce
promotiebeleid. Volgens de groep zoeken topstudenten
bij voorkeur een baan bij een topuniversiteit. Lees: buiten
Nederland. Om de aantrekkelijkheid van Delft te vergro ten, zou een regelmatige uitwisseling van de wetenschap pelijke staf goed zijn, adviseert de taskforce. De Delftse
rector prof.dr.ir. Jacob Fokkema zet kanttekeningen bij het
rapport. Hij vindt het ‘kort door de bocht’ om te stellen dat
de kwaliteit van sollicitanten tekortschiet. Bovendien
kent hij geen gevallen waarbij mensen zijn aangenomen
omdat anders een subsidietermijn zou verstrijken.
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Het onvoorspelbare effect
van rotatie op turbulentie
Een bekend voorbeeld van turbulentie is
de rook van een brandende sigaret of
schoorsteen op enige afstand: de willekeurig wervelende bewegingen breken
steeds verder op totdat ze uiteindelijk in
warmte worden omgezet. Een ander
voorbeeld is de turbulentie die wordt
opwekt door met een roerstaafje in een
kop koffie te roeren. Turbulentie zorgt
ervoor dat suiker en melk snel met de
koffie vermengen. Van Bokhoven verduidelijkt: “Turbulentie wordt dus gekarakteriseerd door willekeurig gedrag, een hoge
mate van menging, wervels in allerlei
soorten en maten, en kan alleen voortbestaan indien zij voortdurend van
energie wordt voorzien.”
Het onderwerp van het promotieonderzoek van Van Bokhoven is roterende
turbulentie. “Dit betekent dat je de turbulentie onderwerpt aan achtergrondrotatie.
Het kopje koffie waarover ik sprak, zet je
dan als het ware op een draaischijf van
pottenbakkers. Een praktisch voorbeeld
waarbij turbulentie wordt beïnvloed door
rotatie is de gasturbine. Toepassingen van
roterende turbulentie vind je ook binnen
de astrofysica en geofysica. Zo worden de
turbulente stromingen in de aardse
atmosfeer en oceanen voortdurend door
de rotatie van de aarde beïnvloed. Mijn
onderzoeksvraag was: hoe beïnvloedt
achtergrondrotatie turbulentie? Ik zal de
uitkomst vast verklappen: hét antwoord
weet ik na vier jaar onderzoek nog steeds
niet, maar we hebben een uniek experiment opgezet en daarmee een aantal
opmerkelijke waarnemingen gedaan en
enkele fundamentele eigenschappen van
roterende turbulentie experimenteel
bevestigd”, aldus Van Bokhoven.
Van Bokhoven beschrijft het experiment
dat hij deed tijdens zijn onderzoek: “Op
de eerste plaats moest ik in een bak met
vloeistof turbulentie opwekken. De
gebruikelijke manier om dat te doen, is
door een rooster door de vloeistof te
bewegen. Dat wilden we niet. We wilden
de turbulentie zonder enig direct mechanisch contact genereren. Dat kan door
middel van elektromagnetische krachten.
Allereerst hebben we vierkante magneetjes onder de bodemplaat van de bak
geplaatst. Ik legde ze qua polariteit in een
dambordpatroon, en draaide de magneet-

Turbulentie/Chriz van de Graaf
Foto/Bart van Overbeeke
Turbulentie is onvoorspelbaar en houdt wetenschappers al
eeuwen bezig. Voor de echt nieuwsgierigen onder ons reden
om zich juist aan dit complexe fysische verschijnsel te wagen.
Zo onderzocht dr.ir. Laurens van Bokhoven (27) binnen de
vakgroep Werveldynamica & Turbulentie van de faculteit
Technische Natuurkunde, het effect van rotatie op turbulentie.

jes ten opzichte
van elkaar zodat
er geen symmetrisch patroon
in is te herkennen. Ik
wilde een zo
complex mogelijk magneetveld
hebben.
Vervolgens
moesten we een
stroom opwekken in ongeveer
honderd liter
zoutoplossing.
Dat deden we
door twee elek-

Een sterk licht wordt door de roterende bak met turbulentie
gestuurd. De bewegingen van reflecterende deeltjes
worden door twee camera’s vastgelegd.

trodes in de vloeistof te dompelen
en daarover een
spanningsverschil
aan te brengen. De
stroom gaat dan
door de hele vloeistof lopen, de negatieve ionen de ene,
de positieve ionen
de andere kant op.
Op deze manier
genereren we elektromagnetische
krachten die turbulentie kunnen produceren. De turbulentie ontstaat in de

Student Werktuigbouwkunde Bart van
Wijngaarden komt net terug van Italiaanse
les: “Ineens viel het kwartje dat ik met mijn
opleiding ook kan solliciteren bij bedrijven
als Ferrari en Maserati. En anders zijn er
in Italië nog andere bedrijven in de auto industrie. Dus ben ik vast die cursus gaan
doen.” Van Wijngaarden is zo’n echte, die in
zijn vrije tijd aan auto’s sleutelt. Hij deed
eerst hts autotechniek en kwam toen naar de
TU/e. Afstudeerrichting: verbrandingstech nologie en verbrandingsmotoren. Zijn afstu deren deed hij aan de technische universiteit
van Berlijn. Daar onderzocht hij de HCCImotor. “Dat is een motor met een alternatief
verbrandingsprincipe. Het combineert eigen schappen van diesel- en bezinemotoren. De
ontbranding wordt op gang gebracht door
compressie, zoals bij diesel. Maar de brand stof wordt wel eerst gelijkmatig verdeeld in
de verbrandingskamer, als bij benzine.”
De motor heeft een aantal voordelen. Door de
gelijkmatige verdeling van de brandstof
ontstaan er minder schadelijke NOx. Ook
produceert de motor nauwelijks roet. “In het
ideale geval althans. Het is moeilijk de ont branding goed te timen.” Voor het onderzoek
aan de motor worden speciale onderzoeks brandstoffen gebruikt. “Benzine en diesel
zijn chemisch gezien gecompliceerde

onderste laag van de vloeistof omdat het
magneetveld van de permanente
magneetjes over een zeer korte afstand
afvalt. De bak met turbulentie is vervolgens op een unieke roterende tafel
geplaatst om de achtergrondrotatie aan te
brengen.”
Om te zien wat er in de bak gebeurde,
gebruikte Van Bokhoven de meettechniek
Stereoscopic Particle Image Velocimetry.
Kleine reflecterende deeltjes werden aan
de kleurloze zoutoplossing toegevoegd en
belicht door middel van een horizontaal
lichtvlak van tien bij twaalf centimeter en
een millimeter dik. Omdat de deeltjes
klein zijn, neemt door de vloeistof ze mee
en daardoor wordt de beweging van de
vloeistof waarneembaar. “Om de
bewegingen in de richting loodrecht op
het lichtvlak te kunnen meten, heb ik
gebruikgemaakt van een tweetal digitale
camera’s in zogenoemde Scheimpflugopstelling. De beeldopnames, die net iets
verschillen per camera, tonen hoe de
deeltjes zich verplaatsen. De beeldopnames worden na een experiment met
software verwerkt om de driedimensionale snelheden van de vloeistof in het
lichtvlak af te schatten.”
“Wanneer turbulentie wordt onderworpen aan rotatie neemt de ruimtelijke snelheidscorrelatie toe. Dat wisten we”, zegt
de onderzoeker. “Ik had verwacht dat
wanneer je de snelheid van de rotatie
verder opvoert, de correlatie ook verder
toeneemt. Dit blijkt dus niet het geval te
zijn, wat overigens in simulaties al was
aangetoond. De correlatie neemt juist af
naarmate de achtergrondsnelheid wordt
opgevoerd, en dat is een van de zaken die
ik met mijn experiment voor het eerst heb
gekwantificeerd.” Van Bokhoven is niet
op zoek gegaan naar een omslagpunt, het
moment waarop de correlatie na een
toename overgaat in afname. “Ik heb vastgesteld wat de correlatie is zonder rotatie,
bij lage rotatie en bij sterke rotatie. Maar
het is zeker een interessante vraag voor
een eventueel vervolgonderzoek.”/

.

Van Bokhoven verdedigde zijn proefschrift op
dinsdag 27 november. Op dit moment werkt Van
Bokhoven op de onderzoeksafdeling van ASML.

mengsels. Daarom is gekozen voor twee
chemische componenten, die eenvoudiger te
beschrijven zijn en toch het ontstekings gedrag van benzine en diesel redelijk
benaderen. Voor het onderzoek wordt ook
een vereenvoudigd model van de motor
gebruikt: alleen een verbrandingskamer en
een zuiger.” Een verbrandingsmodel
beschrijft de chemische reacties van de
verbranding. “Het model is geprogrammeerd
door mijn begeleider Bart Somers. Ik heb de
aansturing van het model geprogrammeerd,
de kwaliteit ervan onderzocht en de invloed
van factoren als druk, temperatuur en samen stelling van de brandstof gekwantificeerd. De
uitkomsten van het model heb ik vergeleken
met experimenten van mijn begeleider in
Berlijn.”
Het model bleek lang niet zo goed als
gedacht. Zo waren er aannamen die niet
klopten, bijvoorbeeld dat het warmteverlies
naar de omgeving te verwaarlozen was.
Dankzij het werk van Van Wijngaarden weten
zijn begeleiders nu beter waar zij aan toe zijn.
Had de student niet liever zelf gesleuteld, in
plaats van computerberekeningen te doen?
“Nee, waarom? Dat doe ik in mijn vrije tijd
wel.”
Tekst: Anouck Vrouwe
Foto: Rien Meulman
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PF en Groep-één: van hetzelfde
laken een studentenpak

Stemmen was ooit stukken gemakkelijker. Linkse rakkers stemden op de
Progressieve Studentenfractie en zat je
bij het corps, dan ging je stem naar
Groep-één. Inmiddels zijn de politieke
verschillen niet meer uit te drukken in
termen van ‘links’ of ‘rechts’. “Een jaar
geleden merkte je nog wel dat de PF wat
directer was”, zegt Rafaella Broft,
Bouwkundestudente en lijsttrekker van
Groep-één. “Ze gingen keihard tegen het
College van Bestuur in, terwijl Groep-één
de argumenten op een rij zet voordat we
reageren. Dat verschil zie ik nu niet meer.
Ik zie ook geen verschil in termen van
‘progressief’ of ‘conservatief’.”
De kieslijsten van beide partijen suggereren dat de achterban niet helemaal uitwisselbaar is. Bijna een kwart van de
personen op de lijst van Groep-één is
bestuurlijk actief (geweest) bij het ESC of
SSRE. De PF werft zijn kandidaten wat
vaker bij Demos en bij de studieverenigingen. Maar volgens Alexander Degenkamp, lijsttrekker van de PF en student
Technische Innovatiewetenschappen, kan
dat snel veranderen. “Er zijn golven die je
niet goed kunt voorspellen. Een groot
deel van onze stemmen komt van Demos.
Dat komt doordat we redelijk wat Demosleden op de kieslijst hebben staan. Maar
dat is pas drie jaar geleden begonnen.
Voor hetzelfde geld stemmen er over een
paar jaar veel ESC’ers op ons.”
Ook de kiesprogramma’s vertonen de
nodige overlap. Beide partijen ergeren
zich aan de gebrekkige informatievoorziening aan studenten via de website van
de TU/e. Onder de motto’s ‘Weg met de
bescheidenheid’ (Groep-één) en ‘TU/e op
tv’ (PF) maken beide partijen zich sterk
voor een krachtige profilering van de universiteit in regionale, nationale en internationale media. Ze kijken met argusogen naar de overgang van het collegejaar
verdeeld in zes blokken naar een van vier
blokken en pleiten voor een ‘universele
pas’ waarmee studenten terechtkunnen
bij de bibliotheek, het sportcentrum, de
koffieautomaat, de kantine, De Bunker en
een tentamen. “Dat Groep-één de universele pas ook op het kiesprogramma heeft

Studentenpartijen/Enith Vlooswijk
Foto/Bart van Overbeeke
Nog steeds geen keuze kunnen maken tussen Groep-één en
de PF? Geen wonder, want de verschillen tussen de studentenpartijen in de universiteitsraad van de TU/e zijn minimaal.
Of je nu stemt op de ‘pragmatiek’ van Groep-één, het
‘idealisme’ van de PF of op een bekend gezicht bij één van
beide partijen: het maakt niets uit. Als je maar stemt. Dat kan
vandaag, donderdag 29 november, nog tot 0.00 uur via
www.tue.nl/verkiezingen.
staan, daar zijn we helemaal niet blij
mee”, verzucht Degenkamp. “Daar
hadden we ons graag mee willen profileren. We zijn er al een tijdje mee bezig
en hadden er al een werkgroep voor opgestart.”

Accentverschillen
Natuurlijk zijn niet alle speerpunten van
de partijen gemeenschappelijk. De begeleiding van eerstejaars studenten staat
bijvoorbeeld alleen op het programma
van Groep-één, terwijl de PF pleit voor
meer keuzemogelijkheden tijdens de
studie. Maar geen van deze voornemens
bijten die van de tegenpartij. “Met de
meeste punten van ons verkiezingsprogramma zal de PF het wel eens zijn”,
geeft Broft toe. “Beide partijen komen op
voor de belangen van studenten. Het is
maar net wie bepaalde onderwerpen
oppakt.”
Er zijn accentverschillen. Terwijl de PF
zich beroept op een idealistische inslag,
noemt Groep-één zichzelf ‘pragmatisch’.
“Het heeft geen zin om dingen te doen
waarvan je vantevoren weet dat ze niet
lukken”, legt Broft uit. “Soms ga je wel
een stapje verder, maar we pakken alleen
dingen aan die haalbaar zijn.” Het
idealisme van de PF, legt Degenkamp uit,
zit hem vooral in de korte lijntjes met de
achterban. “Tijdens de lunch vragen we
mensen hoe ze over bepaalde onderwerpen denken. Als blijkt dat mensen die

informatievoorziening en de universele
pas toch niet belangrijk vinden, zullen we
ons op iets anders richten. We proberen
ook duidelijk te maken dat ze stemmen
op een brede club van mensen die allemaal inspraak hebben. Niet op een
eenling.”
Groep-één, vindt Degenkamp, trekt daarentegen graag stemmen met gezichten.
Kijk maar naar de gele posters met de
grote portretten. “Vorig jaar was het
werven van mensen voor de lijst puur een
koppenjacht”, erkent Broft. “Als je een
bekend persoon was en het studentenleven kende, kwam je op de lijst. Dit jaar
is echter veel meer gekeken naar de inhoudelijke bijdrage die mensen leveren
binnen hun faculteit, vereniging of
sportclub. Hebben mensen een mening
waarvoor ze zich willen inzetten?” Aan
die zogenoemde ‘koppenjacht’ maakt ook
de PF zich trouwens schuldig, weet Broft
uit eigen ervaring. “Ik werd door beide
partijen gevraagd om lijsttrekker te zijn.
Ik koos voor Groep-één, omdat die partij
dacht dat ik inhoudelijk sterk was. De PF
vroeg me puur vanwege mijn bekendheid
binnen de vereniging (studievereniging
CHEOPS, red.). Dat verbaasde mij heel
erg.”
Juist vanwege het gebrek aan verschillen
in aanpak, inhoud en achterban zijn
beide partijen zeer gebaat bij bekende
gezichten. Als er verder niets te kiezen
valt, stemmen studenten uiteraard het

liefst op de partij bij wie ze iemand
kennen. “Heel veel mensen doen dat, ja”,
zegt Broft. “Het is dan ook heel belangrijk
hoe je lijst in elkaar zit. Beide fracties
doen hun best een zo breed mogelijke
lijst te hebben.”

Concurrentie
De twee lijsttrekkers beginnen ongemakkelijk op hun stoel schuiven bij de vraag
wat hun partij ‘anders’ maakt dan de
tegenpartij. De één mompelt wat over ‘de
tactiek’, de ander heeft het over ‘de
aanpak’. Op welke wijze die van elkaar
verschillen, blijft onduidelijk. De conclusie is helder: Groep-één of de PF, het is
eigenlijk van hetzelfde laken een pak. Ligt
het dan niet voor de hand de krachten te
bundelen binnen één studentenpartij?
Nee, antwoorden de lijsttrekkers beslist.
Concurrentie houdt de geesten immers
scherp. “Wie een tegenpartij heeft, doet
extra zijn best om studenten te vragen
wat ze willen”, zegt Degenkamp. “Dat
zijn tenslotte potentiële kiezers. Zo blijf
je automatisch beter op de hoogte van wat
er speelt.”
“Als er maar één partij is, vul je die negen
plaatsen in en word je steeds lakser”, zegt
Broft. “Dat zag je in het jaar dat de
Radikalen erbij kwamen (in 2006, inmiddels alweer opgeheven, red.).Toen
werden we even wakker geschud.”
Dát studenten stemmen vindt Degenkamp echter minstens zo belangrijk als
op wie ze hun stem uitbrengen. “Ik hoop
op een hoge opkomst tijdens de verkiezingen, alleen al om te tonen dat Eindhovense studenten betrokken zijn. Ik heb
binnen de fractie gewed dat de opkomst
57 procent wordt, maar dat is misschien
wat te optimistisch.” Bij de verkiezingen
in 2006 was het opkomstpercentage aan
de TU/e 47 procent. Ook Broft zou graag
zien dat dit jaar meer dan de helft van de
TU/e-populatie, en in het bijzonder van
de studenten, zijn stem uitbrengt. “Je
weet dan dat je met negen personen heel
veel mensen vertegenwoordigt. Als je met
je mening tegenover het College van
Bestuur komt te staan, is dat een belangrijk punt.”/

.
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Importance international education
discussed during CHEOPS education week
‘Internationalization is
essential for the growing
process of the TU/e.’
‘English will raise the
academic level.’ These
are just two of the propositions heard during the
debate on Internationalization. This debate,
which was held on
Thursday 22 November,
formed part of the education week organized by
the Structural Engineer
Student Faculty Association CHEOPS.
Under the guidance of
debate leader dr. Lucas
Asselbergs, policy official
at the department of
Industrial Design, a lively
discussion developed in
which light was shed on a
variety of different perspectives. The audience
were allowed to give their
opinion on the different
propositions, whereby it
became evident that the
theme of internationalization is still very much
cherished among the participants.
Patrizia

Cacciapuoti, a Master
student
of
Industrial
Design, about her participation: “I decided to take
part in the discussion
because I think it is the
only real ‘activity’ focusing
on helping students like
me. It was really nice to see
that there are other
students in the same
position as me with the
same problems regarding
integration, language and
exams within the TU/e.”
The position of the international student was the focal
point of the debate,
according to Wouter van
Niel,
secretary
of
CHEOPS: “The degree of
integration of international students influences
education. Integration may
be achieved in the study as
well as outside it. At this
moment neither option is
under
discussion.
A
question that may have to
be answered prior to all of
this is whether the TU/e
should internationalize at
all. During the debate it
was proposed very clearly

The debate on Internationalization. Photo: Bart van Overbeeke

that this is of the essence,
in the area of education,
but especially in the area of
research.”
At the end of the debate it
became obvious that the
participants thought that
more integration had to
be attained. Far more
knowledge
may
be
gathered from foreign

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

Symposium sheds light on
emergency relief issue

Every year hundreds of thousands of people
fall victim to war or other disasters. Often it
takes a long time for relief efforts to get off
the ground and victims are forced to live in
emergency shelters under poor conditions
for many years. Research proposals aimed
at changing this situation were discussed
during ‘Innovative Sheltering’, a three-day
symposium of the Red Cross in cooperation
with the TU/e, which was held on the TU/e
campus from Wednesday 21 thru Friday 23
November.
During the lectures and workshops both in ternational companies and idealistic organi zations came together. On the first and only
public day of the symposium they could
inform themselves about new ideas for
emergency relief during a series of lectures.
In talks among the participants attention
was devoted to the improvement of the ma terial side and the way in which emergency
relief is organized. New initiatives varied
from innovative material for emergency

shelters to the organization of emergency
relief by regions located nearby. Now this is
often arranged centrally from the West.
According to symposium director dr.ir. Peter
Erkelens the three-day meeting was
successful: “We have brought together a
number of parties that can complement each
other well.” Garrett Connelly, an American
participant who introduced an innovative
material consisting of cement and biological
fibers, is also enthusiastic about ‘Innovative
Sheltering’. “The mere fact that a sympo sium is organized about the issue of
emergency relief is of major importance.
We have to realize that there are more
people who are destitute than people living
in fortunate material circumstances like you
and I.”
Presentations of the lectures during
‘Innovative Sheltering’ can be read on
www.innovativeshelter.tue.nl.
Photo: Bart van Overbeeke

students, which, according
to participants in the discussion, is not being done
at present.
How this should be done
was a point that was left
aside during the discussion. Leader of the
debate Asselbergs: “Are we
offering a full Englishlanguage program, or just a

few subjects? Are we involving exchange students
in all aspects of student
life, or are we leaving them
alone to find their own way
as a group of foreign
students?
These
are
questions that have not yet
been elucidated by far.”/

.

International students
difficult target group
for Recruitment Days
The organization wants
more participation from
international students
during the Recruitment
Days. This event, which
helps students find
internships or jobs, is
getting sufficient interest: at earlier editions of
the event many Dutch
and international
students registered for
the various activities.
Unfortunately only a
handful of the latter
group actually showed
up.
Why the international
students cry off, is
unknown. Steffie Peters, a
member of the day committee of the Recruitment
Days and a Bachelor
student of Biomedical
Engineering: “Perhaps the
threshold is still too high
for international students?
Or they are setting different priorities and forgetting that they have
registered? We have no
idea, but we do find it a
great pity.”
The committee member
does think that the
Recruitment Days have
enough to offer for international students. They
comprise three different
events: the Training Days,
the Enterprises Day and
the Discussion Days.
During the Training Days,
from 17 thru 20 December,
the lecture on Monday is
presented in English, and
if necessary the lecture on

Thursday will be in English
also if participants so indicate. Moreover, every
day, except for Tuesday,
there is at least one
English-language workshop.
In order to enthuse international students for the
event, the committee is
focusing on this group in
particular. Peters: “Prior to
this
edition
of
the
Recruitment Days we
talked to people on campus
about the event. In this
effort we tried to approach
international students in
particular.”
This year, students who
have registered will for the
first time receive a
reminder for the workshop
by SMS. Whether this SMS
will help to increase the
number of actual participants remains to be seen;
thus, it is not necessary to
state one’s telephone
number during the registration./

.

Information and program of the
Recruitment Days can be found
through the site:
www.wervingsdagen.nl.
Registration is possible on the
site, the registration period
closes on 9 December.
Training Days: 17 thru 20
December 2007
Enterprises Day: 19 February
2008
Discussion Days: 14 thru 18 April
2008

The world is full of strange
phenomena that cannot be
explained by the laws of logic
or science. The Dutch obsession with bicycles, for instance.
There are a lot of bikes in
Netherlands. In fact, there are
as many bikes as people. They
are called ‘fiets’ in Dutch,
probably because that’s what
you use to power them. A
typical Dutch bike has a
standard tubular frame,
straight handlebars and full
fenders. It also has defunct
brakes, a dynamo that doesn’t
work, a luggage rack and the
liberally used fiets-bell. The
luggage rack -and I use the
term ‘luggage’ loosely hereis a flat strong narrow plate
above the rear fender. It is
used to transport a wide range
of cargo, from groceries and
crates of Heineken to grandmas and children. Unfortunately, pianos and cupboards
don’t fit on the rack, necessitating the use of two bikes
driving side by side to
transport those.
In most countries, riding
double with another rider is
usually reserved for circus
acts, but in Netherlands it is a
common sight. Dutch mothers
are especially adept at this,
their talent on full display
when pedaling in skirts and
stilettos, with an infant on the
handlebar seat, bags of groceries on the handlebars, one
hand holding the umbrella and
a second child on the luggage
rack. Optionally, you may also
see the family dog, tied to the
bike and running behind.
To drive like a Dutchman
requires confidence. Sit
upright on the bike and
pretend to pedal effortlessly,
while ignoring traffic lights,
cars and pedestrians. The
world is your fietspad. To spice
things up a bit you could
always play the Knockout
game. It’s quite simple. First
select a target pedestrian.
Then stealthily cycle towards
him at breakneck speed on a
collision course, preferably
from the rear. Exactly three
seconds before impact, ring
your bell just one time (only
amateurs ring it more than
once). Then swerve randomly
to the left or right and observe
the hapless victim jump for his
life. Scoring is simple: +3
points for every near death
experience, +2 bonus if the
victim falls to his knees to
thank god that he is still alive.
And, of course, +10 if your
victim’s a tourist.

Huzaifa Das is a student of
Chemical Engineering and
Chemistry. Every other week a
column written by him will be
published on the English
page.

Cursor 29 november 2007
Cultuur /9

Voetbal en cultuur met een tikkeltje zuur
‘Johan Derksen, voetbal- en tvpersoonlijkheid, rookt eens
een sigaartje, draait een
plaatje, runt een blaadje en dat
allemaal voor ons’, jubelt de
fanclub op zijn site. Op de
tribunes van menig Nederlands
voetbalstadion wordt echter
aanzienlijk minder gejubeld als
de voetbalcommentator, in een
column of op tv, weer eens zijn
vaak zure zegje heeft gedaan.
Donderdag 6 december is hij te
gast aan de TU/e.
De verwensingen en zelfs
bedreigingen aan zijn adres zijn
haast een vast onderdeel van zijn
dagelijkse bestaan geworden.
Zonder bodyguards een voetbalwedstrijd bezoeken is er dan ook
niet meer bij, zo bekende de
sportjournalist een paar
maanden terug in ‘RTL
Boulevard’. Oud-voetballer en
Voetbal International-hoofdredacteur Derksen, vooral
bekend van het tv-programma
‘Voetbal Insite’ en als vaste analyticus bij eredivisiewedstrijden,
staat dan ook bekend als één van
de grootste critici in de
Nederlandse sportjournalistiek.
“Als hoofdredacteur van VI een
machtig man in de zwaar opgefokte voetbaljungle, weet hij er
met grote regelmaat in te slagen
met Jan en alleman voor het
leven gebrouilleerd te raken. In
z’n ongebreidelde arrogantie
mag hij schofferen wie hij wil en
is voorts hogelijk verbaasd als
een bonte optocht van tot in het
diepst van hun ziel gekrenkte
prooien zich kokhalzend van
hem afkeert”, omschreef

/Ladies Night

Volkskrant-columnist Frans
Muthert Derksen eens.

Dames die je ontroeren, rocken of
laten bouncen: dat is, zo belooft
Studium Generale, wat bezoekers
van het Gaslab donderdagavond
29 november kunnen verwachten.
Vanaf 20.30 uur zijn er optredens
van de Eindhovense singer-song writer Goodweatherdaughter,
Elle Bandita en het Berlijnse
dj-duo Sick Girls.

Muziekliefhebber
Minder bekend is dat Derksen
groot muziekliefhebber is. Zo
was hij in het verleden manager
van bluesband Cuby and the
Blizzards en presenteert hij
wekelijks ‘Muziek voor volwassenen’ bij Radio Rijnmond.
Derksen richt zich hiermee op
‘oudere jongeren die de ontwikkeling van de popmuziek vanaf
het begin meemaakten’, voor
wie hij draait uit eigen kast: van
The Beatles, James Brown en
Cliff Richard tot Roy Orbison,
Elvis Presley en Johnny Lion and
the Jumping Jewels. Want tegenwoordig ‘stuit je vooral op schijtlollige diskjockeys die een
vermogen verdienen en je toespreken alsof ze het tegen een
kleuter hebben’, stelt Derksen.
In het Gaslab komen voetbal en
cultuur op donderdag 6 december samen, als SG-medewerker
David Ernst met Derksen praat
over muziek, maar natuurlijk
ook over voetbal. Onder meer
fragmenten uit de documentaires ‘Daar hoorden zij engelen
zingen’ en ‘Johan Cruijff: en un
momento dado’ komen ter
sprake, evenals Derksens eigen
optredens als voetbalcommentator in de media. Maar, zegt
Ernst: “We hopen vooral zijn
passie voor muziek naar boven
te brengen, zodat mensen naar
huis gaan met een iets ander
beeld dan dat van die norse man
van tv. En vooruit, hopelijk
pikken we ook nog een paar
scoops uit de voetbalwereld op.”

/Stom paard

Een intieme, sobere en poëtische
muziekvoorstelling, een tikkeltje
absurd met een vleugje mysterie
en een mengeling van kinderlijke
ernst en humor. Zo laat ‘Stom
paard’ van Walpurgis zich
volgens Plaza Futura het best
omschrijven. Het Vlaamse gezel schap brengt de voorstelling
vanavond, donderdag 29 novem ber, op de planken van het
Eindhovense theater aan de
Leenderweg. Vanaf half negen,
kaarten kosten twaalf euro (met
PlazaPas tien euro). Ook te zien
op vrijdagavond 30 november. Zie
www.plazafutura.nl.

/Lang en
gelukkig
Ook te gast in het Gaslab is oudvoetballer Björn van der Doelen
(onder andere PSV, FC Twente
en NEC), die optreedt met ‘de
rest van het orkest’. Volgens
Studium Generale zingt Van der
Doelen als een ronkende bluesman, schuwt hij de hartverscheurende smartlap niet en

.

weet hij ook de feestelijke kant
van het leven goed te raken./

Johan Derksen en Björn van der Doelen,
donderdag 6 december vanaf 20.30 uur
in het Gaslab op het TU/e-terrein.
De entree is gratis.

De hoogleraar, de kunst en het geld
Trends en actualiteiten binnen
de wereld van kunst en cultuur
staan centraal tijdens ‘Op
Spraak’, zondagmiddag 2
december in Plaza Futura. Eén
van de gasten is dit keer TU/ehoogleraar prof.dr. Bert Meijer,
die als sidekick van gespreksleider Luk Sponselee samen
met verschillende gasten het
onderwerp kunst en geld te lijf
gaat.
Het praatprogramma ‘Op
Spraak’ doet een beetje denken
aan de talkshow ‘Spam!’ (in het
verleden in grand café Berlage,
tegenwoordig in het Muziekcentrum Frits Philips), met
gasten uit de wereld van kunst,
cultuur, politiek en media.
Gieske Bienert, bij Plaza Futura
medeverantwoordelijk voor de

Campingdisco
Muziek van nu, hitjes van toen,
Duitse elektro en Franse hiphop van
dj’s Lustige Lola en Weltschmerz en dat alles in een sfeer van under ground bingo, pingpong, camping meubilair en andersoortige kneu terige Hollandse gezelligheid. Dat is
in een notendop Campingdisco, op
zaterdag 1 december in de Effenaar.
Het feestje is georganiseerd door
Eenheids-worst, een gezelschap van
vijf Brabantse vrouwen die een ver nieuwend alternatief willen bieden
voor het uitgaanspubliek. Camping disco duurt van 23.00 tot 04.00 uur,
de entree bedraagt zeven euro.

programmering, begrijpt de
vergelijking, maar stelt: “Spam!
is wat vlakker en breder, wij
hopen met Op Spraak iets meer
de diepte in te gaan.”
In de aankomende tweede editie
van Op Spraak staat de financiële kant van de kunsten
centraal. “Een heel specifiek
onderwerp, maar het gesprek
moet niet teveel ‘inside’
worden”, aldus Bienert. Reden
om dit keer TU/e-hoogleraar
Bert Meijer uit te nodigen als
tafelheer. “Hij praat vlot, is geïnteresseerd in kunst en cultuur,
maar staat er toch iets verder
vanaf dan onze andere gasten.
Vanuit een soort naïviteit weet
hij daardoor hopelijk iets
andere, verrassende vragen te
stellen en verwoordt hij daarmee
de stem van het publiek.”

Zondagmiddag schuift onder
andere Theatergroep Alaska aan,
die samen met een marketingbureau een nieuw voorstellingsconcept heeft uitgedokterd om
theater gratis te kunnen aanbieden aan het publiek.
“Bedrijven kunnen bijvoorbeeld
een deel van het decor kopen,
waarop logootjes van alle deelnemende bedrijven staan, of ze
‘kopen’ een acteur die halverwege de voorstelling een keer
hun merknaam noemt”, legt
Bienert uit.
Verder zijn er gesprekken met
de oprichters van het nieuwe
theatergezelschap Afslag Eindhoven en met kunstenaar Rik
van Iersel, die het respectievelijk
met en zonder overheidssubsidie moeten doen. Bienert: “De
overkoepelende vraag zal zijn:

de overheid stuurt erop aan dat
de kunstenaar meer een ondernemer moet worden, maar is dat
wel wenselijk?”
Tot slot gaan beleidsmakers van
verschillende gemeentes in
gesprek over de voors en tegens
van specialiseren of ‘de breedte’.
Bienert: “Arnhem profileert zich
bijvoorbeeld als modestad,
Eindhoven afficheert zich vooral
met technologie, terwijl Tilburg
juist voor de breedte van de
kunst kiest.”
Na afloop is er muziek van C.I.B.
en Woody & Paul./

.

Op Spraak, zondag 2 december vanaf
14.00 uur in Plaza Futura. De entree is
gratis, reserveren gewenst (tel. 0402946848). De volgende edities zijn op 3
februari en 9 maart.

Wie in het Parktheater ‘Lang en
gelukkig’ van het ro theater
bezoekt, wacht een warme lap pendeken van slapstick, confe rence, sing-a-long en magische
transformaties, zo belooft de
theaterbrochure. De komische
revue (voor alle leeftijden) vertelt
het sprookje van Assepoester,
maar dan net even anders. Met
onder anderen Arjan Ederveen en
Alex Klaassen. Te zien op vrijdag
30 november en zaterdag 1
december vanaf 19.00 uur,
kaarten vanaf negentien euro.
Zie www.parktheater.nl.

/Van Velzen
in Effenaar

Wie kan ‘Baby get higher’ niet
meeblèren? Ook zijn andere hits
‘Burn’ en ‘Deep’ zijn niet van de
radio weg te slaan. Zaterdag 1
december treedt pianist en
zanger Roel van Velzen met zijn
band op in de Effenaar. Het
publiek wacht daar meteen een
fijn extraatje met de vrolijke band
Leaf, bekend van de top-40-hit
‘Wonderwoman’. Vanaf 20.00
uur, entree veertien euro.
Zie www.effenaar.nl.

/Te zwaar
geen bezwaar?

Overgewicht staat centraal
tijdens de lezing ‘Te zwaar geen
bezwaar?’, maandagavond 3
december in De Zwarte Doos.
Prof.dr. Jaap Seidell, hoogleraar
voeding en gezondheid aan de
Amsterdamse VU, gaat vanuit
verschillende invalshoeken in op
de aanpak van het probleem van
overgewicht en op vragen als wie
hiervoor (mede)verantwoordelijk
is en of de overheid wellicht
maatregelen moet nemen. Na de
lezing is de documentaire ‘Super
Size Me’ te zien, waarvoor
regisseur Morgan Spurlock dertig
dagen lang drie maal daags bij
McDonald’s at. Vanaf 19.30 uur.
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Tegenvallend aantal TU/einschrijvingen Batavierenrace
In Eindhoven hebben zich
momenteel 23 teams ingeschreven voor de
komende Batavierenrace.
Vorig jaar waren dat er
ruim 10 meer en daarmee
valt het aantal aanmeldingen de ESSF ‘een
beetje tegen’.
Op zaterdag 26 april 2008
wordt voor de 36ste keer de
Batavierenrace gelopen, de
grootste estafetteloop ter
wereld waarbij in totaal 185
kilometers moeten worden
afgelegd. Jaarlijks doen
ruim 7.500 studentatleten
mee aan het evenement.
De inschrijving voor de
komende
editie
sluit
morgen, vrijdag 30 november. Met 23 ingeschreven
teams, waarvan er 5 nog
moeten bevestigen, valt het
Eindhovense aandeel dit
jaar wat tegen, aldus de
Eindhovense Studenten
Sport Federatie (ESSF).

Vice-voorzitter
Melvin
Nolet verwacht dat zich
deze week hooguit nog één
of twee ploegen zullen
melden, maar daarmee
blijft het aantal nog altijd
flink achter bij de 34 teams
van vorig jaar. Nolet ziet
een verklaring in het feit
dat de komende Batavierenrace
in
een
tentamenweek valt, “wat
voor veel studenten een
drempel is om deel te
nemen.”
Bijkomend probleem voor
het Eindhovense universiteitsteam, waarvoor traditiegetrouw de snelste
lopers bij elkaar worden
gezocht, is dat studentenatletiekvereniging Asterix
haar sterkste wapens in de
strijd komend jaar waarschijnlijk spaart voor de
eerste
competitie-baanwedstrijd, die in hetzelfde
weekend valt als de
Batavierenrace. “Dit zal

Eindhoven een kleinere
kans op de overwinning
geven, maar we blijven optimistisch en gaan gewoon
voor de winst”, aldus Nolet.
Volgens
de
ESSFbestuurder is het universiteitsteam
voor
goede
atleten bovendien niet
alleen afhankelijk van
Asterix, maar hebben ook
de verenigingen Squadra
Veloce (triatlon/wielrennen) en All Terrain (outdoorsport) prima lopers in
huis. Daarbij is ook de jaarlijkse Dommelloop over
het TU/e-terrein, in maart,
een belangrijke graadmeter voor potentiële
lopers voor het universiteitsteam voor de ‘Bata’. En
de definitieve samenstelling daarvan hoeft pas
twee dagen ná de Dommelloop aan de organisatie te
worden
doorgegeven,
aldus Nolet./

.

Voel en met j e v oet en
“Het is net een stofzuiger”,
zegt een student over één van
de auto’s waarin hij zojuist
een proefritje heeft gemaakt.
Op dinsdagmiddag 27
november probeerden 24
studenten van de master
Automotive Engineering 8
auto’s met verschillende
soorten aandrijvingen uit. Dit
jaarlijks terugkerende evene ment dient om de studenten
eens met de voeten de ver schillen te laten voelen
tussen het rijgedrag van bij voorbeeld een gewone auto en eentje met
continu variabele transmissie. “We leren
hierover veel theorie en het is dan heel
nuttig om al die getalletjes te onderbouwen
met wat gevoel”, zegt Automotive-student
Robin Meesters. “Het is ook gewoon leuk om
in al die verschillende auto’s te rijden”, valt
een medestudent hem bij.
De proefrit voert over de Kennedylaan, de
A50 op, tot Veghel en dan weer terug. Lang
genoeg om te merken dat een auto met naast
de benzinemotor een elektromotor -zoals in
de aanwezige Toyota Prius- weliswaar snel
optrekt, maar bij hogere snelheden weinig
extra power kan opbrengen. Dat is wel

GEWIS-representant in carnavalszaken

Prins Joey 1 op het podium in het Gaslab. Foto: Rien Meulman

Studievereniging GEWIS
heeft sinds vorige week
woensdag haar eerste
Prins Carnaval. Eerstejaars
student Joey Claessen uit
Echt -prins Joey 1- is tot en
met carnavalsdinsdag de
representant van GEWIS
in carnavalszaken. Joey
werd in het Gaslab geïnaugureerd, tijdens een heuse
carnavalszitting, georganiseerd door het Limburgse dispuut GELIMBO.
Echt druk was het met
veertig betalende bezoekers niet, vorige week
woensdag in het Gaslab.

Maar het twintigkoppig
Eindhovense dweilorkest
De Hurkers, dat zich op het
laatste
moment
aanmeldde, maakte de zaal
‘toch redelijk gevuld’,
aldus Rob Ritzen van
GELIMBO. Hij denkt dat
veel studenten zijn weggebleven omdat ze bang
waren dat alles in het
Limburgs zou gaan. Een
foute aanname: het enige
Limburgs zat in een paar
liedjes en die hadden de
nijvere
GELIMBO’ers
voorzien van Nederlandstalige boventitels. De rest

van de acts waren voor elke
Nederlander te verstaan.
Ritzen laat zich er niet door
uit het veld slaan - volgend
jaar komt er weer een
zitting, voorspelt hij.
Joey hoeft in de tussentijd
niet veel te doen. Pas met
carnaval moet hij echt aan
de bak. Op carnavalszondag de receptie bij de
Eindhovense carnavalsfederatie, ‘s maandags naar
Maastricht en vervolgens
de carnavalsborrels van de
andere studieverenigingen
bezoeken. Als die er zijn,
laat Ritzen weten./

.

Boksen en kickboksen bij nieuwe sportclub

anders bij de speciaal geprepareerde
Volkswagen New Beetle die onderzoeks instituut TNO voor een middag uitleende.
Die loopt altijd op een elektromotor, die zo
nu en dan wordt opgeladen met een beschei den dieselmotortje. De forse elektromotor
zorgt ervoor dat de Kever in zeven seconden
op honderd kilometer per uur zit. En door de
220 pk’s heeft-ie zelfs dan nog flink wat
reserves over. Meesters: “Als ik moest
kiezen, zou ik deze wagen kopen. Het is de
sportiefste die erbij zit en toch is-ie nog een
stuk zuiniger dan de normale dieselversie.”
Foto: Bart van Overbeeke

Eindhoven heeft er binnenkort een studentensportvereniging
bij:
Impact. De club, die zich
gaat bezighouden met
boksen en kickboksen,
hoopt in februari de eerste
algemene ledenvergadering
te houden. De aspirantledenlijst telt momenteel
zo’n dertig namen, laat
voorzitter Johan Aders
weten.
Kickbokstrainingen zijn er
al op het Studentensportcentrum (SSC), net als
bokstrainingen. En volgens
de voorzitter trekken die
ruim voldoende studenten.
Aders schat dat de begin-

nerstraining op dinsdagavond wekelijks zo’n
twintig man trekt en de
gevorderdenavond
-op
vrijdag- trekt tussen de vijf
en vijftien kickboksers. De
bokstrainingen
zouden
een nog hogere opkomst
kennen.
Een van de doelen van de
oprichting van een club is
het niveau van de twee
sporten op het SSC omhoog te trekken. Volgens
Aders, die tevens assistenttrainer kickboksen is bij
het SSC, lopen er zo’n tien
goede kickboksers rond bij
de SSC-trainingen, waarvan er drie zeer getalen-

teerd zijn. Aders wil met
deze mensen aan wedstrijden en toernooien gaan
meedoen, zoals het Nederlands studentenkampioenschap.
De trainingen op het SSC
blijven zoals ze zijn, maar
er is nog geen website,
clubhonk of borrelavond.
Dat komt later aan de orde.
“Impact moet een léuke
vereniging worden, vergelijkbaar met de andere
sportverenigingen. Kickboksen heeft een negatieve
naam. Maar het is helemaal
geen
nare
of
agressieve sport.”/

.

En hoe is het in Milaan?

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.

Sinds begin september
ben ik in Italië om als
Erasmus-student voor
één semester aan de
Politecnico di Milano te
studeren. Het studiejaar

is hier pas in oktober
begonnen, waardoor ik de
tijd heb gehad om eerst
een intensieve cursus
Italiaans te volgen in
Como. Geen overbodige
luxe, want de Italiaanse
studenten spreken geen
Engels. Naast driemaal
per week Italiaanse taalles
heb ik mijn vakken toch
zo kunnen kiezen dat ik
ze allemaal in het Engels
kan volgen - al moet ik
hiervoor wel vaak naar het
vijftig kilometer verderop
gelegen Lecco reizen.
Deze plaats ligt in de
bergen aan het Comomeer. Dit is wel een
prettige afwisseling met
het drukke Milaan. Ik heb
daar de kans wat frisse
lucht te tanken.

In Lecco neem ik onder
andere deel aan een
project waarin het historische stadje Brivio wordt
geanalyseerd. Hierbij
onderzoeken we onder
andere wat er aan historie
nog is terug te vinden,
welke afbraak er op dit
moment aan de gebouwen plaatsvindt en hoe dit
in de toekomst is te voorkomen.
Het echte studentenleven
speelt zich echter af in
Milaan en dit is dan ook
de reden om hier te
wonen. Voor de circa
duizend buitenlandse
studenten worden elke
week negen feesten georganiseerd, waarbij
studenten gratis entree
hebben in de grote clubs

van Milaan. Dit scheelt al
snel twintig euro, maar
deze worden natuurlijk
snel terugbetaald als je
tien euro voor een
drankje moet betalen.
Er zijn echter ook nog
altijd de bars waar je heen
kunt gaan voor een aperitivo. Dit betekent dat je
wat te drinken moet
kopen, maar daarna
zoveel als je wilt mag eten
van het buffet.
Dat Milaan relatief duur
is vergeleken met de rest
van Italië, maakt het aantrekkelijk om in de weekenden de omgeving te
verkennen. De grote
steden in het noorden heb
ik al bezocht en een
bezoek aan Ferrari mag
natuurlijk niet ontbreken.

Het zuiden komt ook nog
aan de beurt, maar dit zal
iets voor de kerstvakantie
worden. Wellicht kan ik
mezelf dan ook opladen
voor februari, want dan
heb ik het nadeel dat de

semesters in Eindhoven
en Milaan overlappen.
Saluti e a presto!
Wout Ruijs, student
Bouwkunde
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Jasje, dasje, wijntje
De Beaujolais Primeur
ligt traditioneel ieder
jaar op de derde donderdag van november in
de winkel. De jongens
van ESC-dispuut Meteoor
hebben al sinds een
jaartje of twintig een
eigen traditie rond de
komst van de jonge wijn:
de Beaujolaisavond.
Afgelopen vrijdagavond
was de huisdrank in ESCsociëteit Ilium daarom
eens iets anders dan bier.
Zo’n honderd tot honderdvijftig ESC-leden en leden
van bevriende disputen
kwamen afgelopen vrijdag
proeven van de nieuwe
Beaujolais, weet Dion
Berghuis, hertog (voorzitter, red.) van dispuut
Meteoor. Kaarslicht, stokbrood, brie en chansons
kleedden de boel aan, de
wijn
deed
de
rest.

Helemaal super was de
wijn niet volgens Berghuis,
maar dat is inherent aan
Beaujolais. “Het is nou
eenmaal niet de lekkerste
wijn die er is”, aldus de
hertog. “Maar dit was wel
een van de betere van de
laatste jaren. En het effect
was wel ‘superbe’, als je
kijkt naar de avond als
geheel.”
Niet gek gezien de consumptie: zo’n honderdvijftig flessen werden vrijdagavond geledigd, ruim
een per bezoeker. En al die
flessen werden vervolgens
traditioneel aan barrels
gegooid, dit keer op een
podium dat was aangekleed met verhuisdozen
en
een
huiskameropstelling
onder
de
noemer ‘Deze pleur moet
er vandeur’ - een verwijzing naar de gehoopte verhuizing van het ESC naar

Het heelal is gewoon
erg slecht georgani seerd

Foto: Bart van Overbeeke

de binnenstad. Gevaarlijk
was dat volgens de hertog
van het ‘Bourgondisch
herendispuut’
niet
- niemand werd geraakt en

niemand maakte brokken.
Dat was vorig jaar wel
anders. Toen stond in de
sociëteit een halve caravan
als decor; de andere helft

-die voor De Bunker stondwerd door een beschonken
Beaujolaisliefhebber in de
hens gezet./

.

Van Lint 2007: sporten, feesten en nepvechten
Dat sportiviteit en gezelligheid
prima te combineren zijn, bewijst de
Van Lint Sportweek elk jaar. Dit jaar
houdt de ESSF, met medewerking
van veel Eindhovense studentensportverenigingen, de week van
maandag 17 tot donderdag 20
december. In totaal zijn er vijftien
sporten waar je je met je studenten team voor kunt inschrijven. Zo kun je

je dit jaar wagen aan kanopolo:
waterpolo, maar dan al peddelend
in een kano. En dankzij de onlangs
heropgerichte frisbeevereniging
Vertigo staat ook frisbee weer op de
kalender. Vertigo zorgt voor een
toernooitje ‘Ultimate Frisbee’, dat ze
omschrijven als ‘rugby, maar dan
zonder de blauwe plekken’.
Daarnaast is de Van Lint Sportweek

bij studenten vooral bekend om de
feestelijkheden na het sporten. Ook
dit jaar is het in de kantine van het
sportcentrum weer alle avonden
feest. Het thema is ‘film’. Dat zal
terugkomen in de aankleding van de
feesten, maar ook de sporthallen
hebben die week namen als ‘MGMstudio’ en ‘Disney-studio’. Binnen
het thema kun je je inschrijven voor

een workshop ‘movie fighting’. Niet
echt vechten dus, maar je leert zo
realistisch mogelijk een vechtscène
neerzetten. Tijdens de week worden
onder deelnemers ook vijf bungee jumps verloot.

Inschrijven kan nog tot 10 december
via www.essf.nl.

Het sleutelgat
Wie woont er in deze kamer? Deze vraag stelt Cursor wekelijks aan een aantal
willekeurige studenten op de campus. Deze week een analyse van Marnix Kasper
(zevendejaars student Bouwkunde), Bellefleur Kramer (vierdejaars student
Bouwkunde en bestuurslid van studievereniging CHEOPS) en Ruud van Ginneken
(zesdejaars student Bouwkunde) en van Mark Pepels (vierdejaars student
Scheikundige Technologie en bestuurslid van studievereniging Japie) en Paul
Gerritsen (zesdejaars student Scheikundige Technologie). Zij bekeken twee foto’s
van deze Eindhovense studentenkamer en gaven commentaar.
Bellefleur vindt het lastig te
zeggen of hier een man of
een vrouw woont. Vanwege
de spellen die op de close-up
foto te zien zijn, neigt ze
ernaar dat het de kamer van
een man is. Ook denkt ze dat
een vrouw meer accessoires
zou hebben, maar ze twijfelt
weer als ze ziet dat de bril
van de wc niet omhoog staat.
Het is niet een ontzettend
creatieve geest, dus ze denkt
dat hij een wat zwaardere
technische studie doet. Hij
heeft een ontzettend grote
kamer, dus hij zal niet de
jongste bewoner van het
huis zijn. Hij is volgens haar
derdejaars. Hobby’s zijn na tuurlijk puzzelen en spelle tjes spelen. De spellen doen
haar denken aan Knights of
the Kitchen Table. Inmiddels
is Marnix te hulp geschoten.
Hij brengt Bellefleur aan het
twijfelen over het geslacht
van de bewoner. Het kozijn
van het dakraam is geverfd,
er liggen allerlei frutsels op
het tafeltje en ook het dek bed lijkt meer vrouwelijk dan
mannelijk. Bellefleur oppert
dat hij misschien een vriendin

heeft die veel invloed op hem
heeft, of misschien zijn het
twee mensen die samen wonen. Uiteindelijk sluit ze
zich toch bij Marnix aan,
vooral vanwege het groene
dingetje aan de muur in de
wc. Over de studie blijven de
meningen verdeeld. Marnix
denkt aan Industrial Design
vanwege het oog voor detail
in de inrichting en het kleur gebruik. Ruud geeft aan dat
het ook Wiskunde of Infor matica zou kunnen zijn, van wege de puzzel en de spelle tjes. De inhoud van de koelkast is niet erg verrassend:
gezonde spullen en een
kant-en-klaar maaltijd.
De omvang van de kamer
doet Mark vermoeden dat
het hier om een ouderejaars
student gaat. Hij gokt op
vierdejaars. De puzzel op de
tafel geeft voor hem aan dat
het iemand is die een wat
zwaardere technische studie
doet. Zowel Mark als Paul
twijfelt er niet aan dat dit een
vrouwenkamer is. Paul
vraagt zich af of het toilet
wel een werkend toilet is.
Misschien is het een creatief

dingetje dat verder nergens
toe dient. Ze verbazen zich
ook over wat onder het toilet
ligt; een stoeptegel of een
boek. De kamer is volgens
Paul te netjes voor iemand
die een zwaar technische
studie doet. De vage lamp
naast de bank wijst op een
creatieve studie. Naast de
bank ligt ook iets wat op een
skippybal lijkt, ook een aan wijzing voor een creatieve
studie. Maar de kamer is ook
weer niet een ontzettende
chaos, dus ze is niet te crea tief. Uiteindelijk worden ze
het erover eens dat het Bouwkunde moet zijn. Ook Mark
en Paul noemen puzzelen en
spelletjes spelen als hobby’s.
Ze houdt er verder van om te
chillen op de zitzak, of om te
lezen. De Knights of the
Kitchen Table worden weder om genoemd als vereniging
waarbinnen deze persoon
actief zou kunnen zijn. Ze
heeft gezond eten, yoghurt
voor de muesli en versgeper ste vruchtensapjes in haar
koelkast. Als ze al alcohol in
huis heeft, dan is dat
moezel.

Hier wonen Maarten van
Zuilichem en Marlou Dirks.
Maarten is zevendejaars
student Werktuigbouw kunde en Marlou studeert
Voeding en Gezondheid in
Wageningen. Ze woont nu
samen met Maarten omdat
ze op stage is in Maas tricht. Ze hebben elkaar
leren kennen tijdens een
basketbal-uitstapje. Ook
uitgaan en koken zijn
gemeenschappelijke
hobby’s. Maarten houdt
van bordspellen, maar hij
zit niet bij de Knights of
the Kitchen Table. De
inhoud van de koelkast is
verrassender dan hier naast beschreven; kaas
voor tosti’s, bier, wijn,
wodka, gember, Thaise
woksaus, aardbeienpepersaus, wortels, melk
en honing. Verder hebben
ze ook een ontzettend uit gebreide collectie kruiden.
Het meest trots zijn ze op
de zitzak en de zelfge verfde wc.

“Eerst zag ik alleen de
mooie kanten van het
ouder worden. Maar ouder
worden, betekent gewoon
keiharde aftakeling!”,
zegt Zineb met grote
verbittering in haar stem.
Ze wijst naar de lichte
trekken om haar mond die
wat dieper worden als ze
lacht. Ik vind haar mooi.
De volgende dag loop ik de
HEMA binnen voor dag crème. Er staan verschil lende potjes crème voor
mensen van verschillende
leeftijden. Zo ook voor 25plussers. ‘Ter voorkoming
van de eerste tekenen van
ouderdom.’ Slik. Het is
echt waar! Het tijdperk dat
ik nog een jonge huid had,
is voorbij. Finito! Een
gelaat lijkend op dat van
een kalkoen is wat mij
rest. Alle potjes crème ten
spijt.
‘s Avonds belt mijn vader.
Hij is bij mijn oom en tante
op bezoek geweest. Ze
wonen in een verzorgings flat met ‘een schitterend
uitzicht over het water’. In
de schuur staan hun
fietsen aan de oplader.
Doembeelden dringen zich
aan me op. Nog even en
dan parkeren ze in de
rollatorstalling naast de
witte-haren-kapper en
leven ze zout- en vetarm
op een pillenontbijt. Mijn
vader vervolgt zijn verhaal
en zegt over zijn broer:
“Hij wordt al echt een
oude man. Opa fietste op
die leeftijd nog zelf.” Op
mijn vraag hoeveel ouder
mijn oom is, antwoordt hij:
“Ik geloof vijftien jaar. Of
was het nou zestien?”
“Maar dat zijn er helemaal
niet zoveel”, zeg ik
peinzend. Het ongenoegen
aan de andere kant van de
lijn neemt plotseling toe.
“Nee Merel, ik weiger
mezelf te zien als een
oude man!”, bromt hij
terug.
Paul verhoeven is dezelfde
avond te gast bij het tele visieprogramma De
Wereld Draait Door. Hij
vertelt met een grijns dat
hij nog best dertig jaar
professioneel had willen
dansen. Helaas is hem dit
niet gegeven. “Het heelal
is gewoon erg slecht geor ganiseerd”, zegt hij
lachend. Dat zal het dan
wel zijn…

Tekst: Monique Hendriks
Foto’s: Bart van Overbeeke

Merel Pit is studente
Bouwkunde

29 november 2007 Cursor
12/ Ruis

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

Leonie Eggen/21/vierdejaars
Bouwkunde
Wat:
M’n handen op de hals van een
gitaar
Wanneer: Ik wissel steeds af
Waarom: “Ik vind het een mooie foto. Zo zit
ik wel vaker te prutsen als ik televisie zit te
kijken op de bank. Ik verzin dan iets om te
spelen. Ik houd van muziek maken en ben
vorig jaar tweede geworden in de finale van de
Nootuitgang, een landelijke studentensingersongwriter-contest. Ik speel nu vier jaar gitaar,
ben autodidact. Jammer genoeg is dit niet mijn
eigen gitaar, maar die van mijn vader. Iemand
anders nam de foto zonder dat ik dat wist. Ik
ben druk bezig met
muziek voor de lol en
ben nu bezig met ‘n
jazz-trio, waarbij ik wil
benadrukken dat we
pas begonnen zijn en
uitbreiding welkom
is.”

Sint zet DIZ-personeel in zonnetje
‘Zie ginds komt de stoomboot uit
Spanje weer aan.’ Onder die
bekende klanken bracht Sinterklaas
op woensdag 28 november een
bezoekje aan de verschillende loca ties waar medewerkers van Dienst
Interne Zaken (DIZ) actief zijn. De
stoomboot had hij, samen met twee
pieten, tijdelijk ingeruild voor een
busje van de TU/e-brandweer.
Sint en pieten bezochten achtereen volgens De Bunker, de TU/ebrandweer, de Berging Bijzondere
Chemicaliën (BBC), Traverse, het
Hoofdgebouw en het Auditorium. Op
iedere plek lieten ze een doos met
presentjes achter en flink wat strooigoed.
D e z e h u l p s i n t e r k l a a s g a f o v e ri g e n s m e t
Limburgse tongval aan blij te zijn dat PSV
eergisteren won, maar een bittere nasmaak te
hebben van de prestaties van landgenoot
Barcelona. Ook bleek hij uitstekend op de hoogte
te zijn van het reilen en zeilen binnen de TU/e. Er
bestaan dan ook sterke vermoedens dat de

Effe zeuren

/Fred Steutel
“In German oder English I know how to count down,
Und I’m learning Chinese!” says Wernher von Braun.

hulpsint goede contacten heeft in de hogere
regionen van deze universiteit.
Sinterklaas was op de TU/e op uitnodiging van
Monique Kuyck, hoofd Services van DIZ. “Onze
dienst zit verspreid over zes gebouwen”, legt ze
uit. “Dan is het goed voor de eenheid om af en
toe een leuke actie te houden.”

Dit zijn de slotregels van Tom Lehrers lied over de Duitse rakettenbouwer Von
Braun. ‘Learning Chinese’, dat is een nieuw thema van onze zwart-roze
regering: Plasterk wil het Nederlands in Europa vervangen door Engels en het
CDA, gevolgd door de overige regeringsfracties, eist van staatssecretaris
Heemskerk (Economische zaken) dat op alle havo/vwo-scholen het Chinees
als keuzevak wordt ingevoerd. Chinees, niet voor de cultuur of voor je plezier,
maar voor de economie. Volgens kamerlid Smeets “zijn we bekend om onze
talen”; hij spreekt zelf blijkbaar steenkolen-Nederlands. De VVD laat weten
tegen de Chinese plannen te zijn: “Laat de kinderen eerst maar eens behoorlijk
Nederlands en Engels leren” - hear, hear! Dit is opmerkelijk van de VVD,
omdat die partij een zwaargewicht in haar gelederen heeft die een aardig
mondje Chinees schijnt te spreken: oud-zwemster en Olympisch medaillewinnares Erica Terpstra. Zij is nog steeds thuis in de topsport, een bedrijfstak
waar VWS-staatssecretaris Bussemaker miljoenen in wil steken. Rode draad:
de Olympische spelen in China, waar ook zaken gedaan moeten worden. Al
met al een wonderlijke ‘vlucht voorwaarts’: we lossen niet de onderwijsproblemen op, maar we maken de blits met Chinees: pinda, pinda, lekka, lekka.
Er zijn in Eindhoven al scholen die Chinees aanbieden; daar komen voornamelijk tweede-generatie
Chinezen op af, die met hun
grootouders willen kunnen
praten. Chinees, hoor ik, is
moeilijk te leren na je zevende
jaar. De grammatica schijnt
nog mee te vallen, het grote
probleem is de uitspraak. Ik
lees in Trouw dat kinderen al
na een paar weken ‘gezellig in
het Chinees met elkaar
kletsen’. Ik geloof daar niets
van. Een collega, die met een
Chinese is getrouwd en in
Taiwan heeft gestudeerd,
klopte onlangs bij een
Chinese gast aan om iets
vriendelijks in haar taal te
zeggen. Zij antwoordde met “I
don’t speak Dutch”. Ik weet
niet of de conversatie daarna
nog is voortgezet en, zo ja, in
welke taal.
Misschien bestaat er zoiets als
steenkolen-Chinees of pidginmandarijn. Dat zou goed bij
‘onze talen’ aansluiten.

