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Aanscherping
kamerbeleid
stelt TU/e teleur
De Eindhovense gemeenteraad
heeft dinsdagavond besloten
om een vergunningplicht in te
voeren voor huiseigenaren die
hun pand willen inzetten voor
kamerverhuur. Dit tot onvrede
van het College van Bestuur
van de TU/e. Het CvB deed
begin deze week per brief een
dringend beroep op de raad om
af te zien van de ‘generieke
stadsbrede beperking’.

Het CvB vreest voor ‘ernstige
negatieve gevolgen voor de aan-
trekkelijkheid van Eindhoven als
studentenstad’, door een terug-
lopende beschikbaarheid van
kamers voor studenten. De ge-
meente kan een vergunning-
aanvraag weigeren als het ‘zou
leiden tot een ontoelaatbare
inbreuk op een geordend woon-
en leefmilieu in de omgeving’,
aldus de verordening. Verder kan
het gemeentebestuur sinds
gisteren beslissen om hele
wijken op slot te doen. In zo’n
geval wordt elke vergunning-
aanvraag geweigerd. Deze
maatregel is gisteren, woensdag
5 december, per direct ingevoerd
voor de wijk Woensel-West.
Sinds een aantal jaren was in
Eindhoven geen vergunning
meer nodig om kamers te

verhuren, zolang er in een
woning minder dan vijf kamer-
huurders zijn. Dat heeft ertoe
geleid dat op bepaalde plaatsen
grote concentraties aan ‘kamer-
bewoningpanden’ zijn ontstaan.
Onder die noemer valt bijvoor-
beeld 85 procent van de wonin-
gen in de Wattstraat in Woensel-
West, staat in een nota van de
gemeente; er wonen nog maar
drie gezinnen in die straat. Een
belangrijke oorzaak zou de toe-
stroom van mensen uit Polen en
andere nieuwe EU-lidstaten zijn.
Er zou zelfs sprake zijn van op-
rotpremies voor studenten die
plaatsmaken voor deze huurders.
Wethouder drs. Mary Fiers wilde
de nieuwe vergunningplicht
alleen invoeren in ‘zwakke
wijken’, zoals Woensel-West. De
raad heeft dinsdagavond echter
besloten om de maatregel in heel
Eindhoven in te voeren, omdat er
geluiden zijn dat de kamer-
bewoning ook in andere wijken
toeneemt. 
Het College van Bestuur van de
TU/e is teleurgesteld hierover,
laat CvB-woordvoerder Peter van
Dam weten. “We hopen dat de
gemeente de mogelijkheid om de
vergunning te weigeren zo
beperkt mogelijk gaat gebrui-
ken.”/.

Plaats een kerstwens
in Cursor 

WWiill  jjee  jjee  ccoolllleeggaa  eeeenn  ggooeedd  jjaaaarr  ttooee--
wweennsseenn??  HHeebb  jjee
eeeenn  kkeerrssttwweennss
vvoooorr  jjeezzeellff??  OOff
wwiill  jjee  jjee  ggrroottee
((wweelllliicchhtt  nnoogg
ggeehheeiimmee))  lliieeffddee
uuiittnnooddiiggeenn
vvoooorr  eeeenn
rroommaannttiisscchh
ttrreeffffeenn  oonnddeerr
eeeenn  mmaarreettaakk??
SSttuuuurr  ‘‘mm  nnaaaarr
CCuurrssoorr  eenn  wwiijj
ppllaaaattsseenn  jjee  bbooooddsscchhaapp  iinn  oonnzzee
kkeerrsstteeddiittiiee,,  ddiiee  oopp  ddoonnddeerrddaagg  2200
ddeecceemmbbeerr  vveerrsscchhiijjnntt..  DDee  ddrriiee
lleeuukkssttee  iinnzzeennddiinnggeenn  wwoorrddeenn  eellkk
bbeelloooonndd  mmeett  eeeenn  ddiinneerrbboonn  tteerr
wwaaaarrddee  vvaann  vviijjffttiigg  eeuurroo..
JJee  kkuunntt  jjee  kkeerrssttwweennss  ooppggeevveenn  vviiaa
ddee  wweebbssiittee  vvaann  CCuurrssoorr::
wwwwww..ttuuee..nnll//ccuurrssoorr..  IInnzzeennddeenn  kkaann

ttoott  eenn  mmeett  vvoollggeennddee  wweeeekk  
wwooeennssddaagg,,  
1122  ddeecceemmbbeerr..
AAllllee  bbeerriicchhtteenn
wwoorrddeenn
ggeeppllaaaattsstt,,
bbeehhaallvvee  eerrgg
sscchhuunnnniiggee  ooff
bbeelleeddiiggeennddee
bbooooddsscchhaapp--
ppeenn  nnaattuuuurrlliijjkk
ddiiee  nniieett
ssttrrookkeenn  mmeett
ddee  kkeerrsstt--

ggeeddaacchhttee..  JJee  wweennss  mmaagg  mmaaxxiimmaaaall
hhoonnddeerrddddeerrttiigg  kkaarraakktteerrss  llaanngg  zziijjnn..
DDaatt  lliijjkktt  wweeiinniigg,,  mmaaaarr  ddaaaarriinn  kkuunn
jjee  wweennsseenn  kkwwiijjtt  aallss::  ‘‘IIkk  wweennss  ddaatt  iikk
eeeenn  vvoollddooeennddee  hhaaaall  vvoooorr  CCaallccuulluuss
eenn  ddaatt  PPllaasstteerrkk  ddee  bbaassiissbbeeuurrss
vveerrhhooooggtt  eenn  hheett  ccoolllleeggeeggeelldd
vveerrllaaaaggtt’’  --  eenn  ddaann  hheebb  jjee  nnoogg  ttiieenn
kkaarraakktteerrss  oovveerr..

Proeftuin voor games geopend
IInn  ssoommmmiiggee  bbeejjaaaarrddeennhhuuiizzeenn
sscchhiijjnneenn  ddee  bbeewwoonneerrss  aall  ttee
tteennnniisssseenn  mmeett  ddee  NNiinntteennddoo  WWiiii..
ZZeekkeerr  iiss  ddaatt  bbiijjnnaa  aallllee  kkiinnddeerreenn  eenn
jjoonnggeerreenn  tteeggeennwwoooorrddiigg  wweell  eeeennss
ccoommppuutteerrggaammeess  ssppeelleenn..  MMaaaarr
oovveerr  ddee  bbeelleevviinngg  vvaann  ddee  mmeennss  bbiijj
hheett  ssppeelleenn  vvaann  ‘‘ggaammeess’’  iiss  mmaaaarr
bbaarr  wweeiinniigg  bbeekkeenndd..  TTUU//ee--oonnddeerr--
zzooeekkeerrss  vvaann  ddee  ggrrooeepp  MMeennss--
TTeecchhnniieekk  IInntteerraaccttiiee  vvaann  ddee  ffaaccuull--
tteeiitt  TTeecchhnnoollooggiiee  MMaannaaggeemmeenntt
ggaaaann  ddaaaarr  nnuu  vveerraannddeerriinngg  iinn
bbrreennggeenn..  IInn  hheett  IIPPOO--ggeebboouuww
ooppeennddee  oopp  2299  nnoovveemmbbeerr  hheett  GGaammee
EExxppeerriieennccee  LLaabb  ddee  ddeeuurreenn..  DDaaaarr
mmooeett  oonnddeerrzzooeekk  mmeett  pprrooeeff--
ppeerrssoonneenn  mmeeeerr  dduuiiddeelliijjkk  mmaakkeenn
oovveerr  ddee  bbeelleevviinngg  vvaann  mmeennsseenn  bbiijj
hheett  ssppeelleenn  vvaann  ggaammeess..
IInn  hheett  llaabb  zziijjnn  eeeenn  wwoooonn--  eenn  eeeenn

ssttuuddeeeerrkkaammeerr  zzoo  aaaannggeennaaaamm
mmooggeelliijjkk  iinnggeerriicchhtt,,  oomm  pprrooeeff--
ppeerrssoonneenn  zzoovveeeell  mmooggeelliijjkk  oopp  hhuunn
ggeemmaakk  ttee  sstteelllleenn..  VVaannuuiitt  eeeenn  ccoonn--
ttrroolleerruuiimmttee  ((zziiee  ffoottoo  oonnddeerr))
wwoorrddeenn  ddee  ggaammeerrss  ggeeoobbsseerrvveeeerrdd..
AAaann  ddee  eennee  kkaanntt  mmeetteenn  oonnddeerr--
zzooeekkeerrss  lliicchhaammeelliijjkkee  rreeaaccttiieess  vvaann
ssppeelleennddee  pprrooeeffppeerrssoonneenn..  ““DDaaaarrbbiijj
kkuunn  jjee  ddeennkkeenn  aaaann  ddee  hhaarrttssllaagg  eenn
ddee  eelleekkttrriisscchhee  wweeeerrssttaanndd  vvaann  ddee
hhuuiidd””,,  lleeggtt  uunniivveerrssiittaaiirr  ddoocceenntt  ddrr..
WWiijjnnaanndd  IIJJsssseellsstteeiijjnn  uuiitt..  ““MMaaaarr
ooookk  kkuunnnneenn  wwee  mmeett  ddrruukksseennssoorreenn
mmeetteenn  hhooee  iieemmaanndd  iinn  zziijjnn  ssttooeell  zziitt
eenn  ooff  hhiijj  ggeeffrruussttrreeeerrdd  oopp  hheett  ttooeett--
sseennbboorrdd  rraammtt..””  MMeett  eeeenn  uuiittggeebbrreeii--
ddee  vvrraaggeennlliijjsstt  kkooppppeelleenn  ddee  oonnddeerr--
zzooeekkeerrss  ddeezzee  mmeeeettggeeggeevveennss
vveerrvvoollggeennss  aaaann  ddee  ssuubbjjeeccttiieevvee
rreeaaccttiieess  oopp  eeeenn  ssppeell..

ZZoo  wwoorrddeenn  iinn  hheett  GGaammee  EExxppee--
rriieennccee  LLaabb  nniieeuuwwee  mmaanniieerreenn
oonnttwwiikkkkeelldd  oomm  ddee  bbeelleevviinngg  vvaann
ggeebbrruuiikkeerrss  ttee  mmeetteenn..  DDaaaarrmmeeee
kkuunnnneenn  ddee  pprroodduucceenntteenn  hhuunn
ggaammeess  bbeetteerr  mmaakkeenn..  IIJJsssseellsstteeiijjnn::
““CCoommppuutteerrssppeelllleettjjeess  kkuunnnneenn  zziicchh
iinn  ddee  ttooeekkoommsstt  aaaannppaasssseenn  aaaann  ddee
lliicchhaammeelliijjkkee  rreeaaccttiieess  vvaann  ddee
ssppeelleerr..  ZZiitt  jjee  iinn  eeeenn  ssppeell  vvaasstt  oopp
eeeenn  bbeeppaaaalldd  nniivveeaauu,,  ddaann  kkaann  ddee
ccoommppuutteerr  vvooeelleenn  ooff  jjee  ddee
aaaannddaacchhtt  vveerrlliieesstt  ooff  jjuuiisstt  eexxttrraa
ggeemmoottiivveeeerrdd  rraaaakktt  oomm  hheett
pprroobblleeeemm  oopp  ttee  lloosssseenn..  EEnn  ddaaaarr
ppaasstt  hhiijj  hheett  nniivveeaauu  vvaann  hheett  ssppeell
ddaann  oopp  aaaann..””

FFoottoo’’ss::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee
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De week van/Rick
Rick Coppens is student Technische

Bedrijfskunde en secretaris en
commissaris dagorganisatie van het

IndustriaCongres.

MMaaaannddaagg:: De week begint met het
doornemen van alle ontvangen post en 
e-mails. Dan verneem ik dat we donderdag
niet kunnen beschikken over een aantal
gereserveerde beamers, een flinke tegen-
slag. Het kost me de rest van de dag om
toch genoeg beamers te vinden. Na onze
vergadering ga ik iets eten om vervolgens
een biertje te drinken op de Actieve-leden
Avond van Industria.

DDiinnssddaagg:: ’s Ochtends vertrek ik naar
Helmond om vierhonderd congres-
mappen op te halen. Ik vraag me af of ze
wel in de auto kunnen, maar men heeft
mij verzekerd dat dit geen probleem is. In
Helmond aangekomen blijkt het echter
een hele stapelkunst te zijn om alles in de

toch vrij ruime auto te krijgen. Tot in de
avond ben ik bezig met het vullen van de
mappen en het printen van deelnemer-
badges. Om tien uur zit ik aan mijn
avondeten.

WWooeennssddaagg:: Vandaag hoeven we niet veel
meer te doen. Helaas melden zich 
’s middags nog wat mensen af wegens
ziekte. ’s Avonds zetten we in het Sofitel
Cocagne de laatste dingen klaar. Om twaalf
uur ga ik moe naar bed, zenuwachtig voor
de dag waar we tien maanden naartoe
gewerkt hebben.

DDoonnddeerrddaagg:: Om zeven uur ’s ochtends sta
ik bij het Sofitel om de laatste dingen
gereed te zetten. Ondanks de drukke spits
zijn bijna alle deelnemers en sprekers op
tijd aanwezig. Zelf ben ik de hele ochtend
bezig ervoor te zorgen dat de dag soepel
verloopt. Gelukkig is dit het geval en kan ik
’s middags ook wat van het programma

meepikken. Aan
het eind van de
dag worden we
door veel deel-
nemers en
sprekers
gecompli-
menteerd. Na
het diner met
enkele van onze
sprekers, vieren we dit
succes dan ook tot in de late uurtjes.

VVrriijjddaagg:: Voor het eerst sinds weken kan ik
weer eens uitslapen en daarom ga ik pas 
’s middags naar de TU/e. Daar aange-
komen blijk ik niet de enige van onze com-
missie die er niet helemaal fris bij zit. Na
het lezen van een aantal positieve reacties
op de congresdag, reis ik moe maar
voldaan af naar mijn ouders.

Eerst maar eens dat laatste. Op
het cv van Hannie Keulemans
prijkt een opvallend papiertje:
het slijtersvakdiploma. Niet dat
ze ooit de ambitie heeft gehad
om een slijterij te beginnen.
“Het is puur voor de wijn-
kennis”, vertelt ze. Al sinds
medio jaren zeventig is ze
fervent wijnliefhebber - en niet
alleen theoretisch.

Tienduizenden kilometers aan
wijnreizen heeft ze inmiddels op
de teller staan, samen met haar
man Mario. Zo bezochten ze bij-
voorbeeld de grote wijnprodu-
centen van Australië. Maar de
meeste aandacht kreeg het moe-
derland van de wijn. De Loire, de
Champagne, de Bourgogne, de
Beaujolais, de Rhône, de
Bordeaux; alle wijngebieden van
Frankrijk, van noord naar zuid,
hebben ze de afgelopen dertig
jaar doorkruist. Met op de terug-
weg altijd een voorraad volle
groene flessen bij zich. “Zoveel
als de auto kan dragen, naast de
bagage”, vertelt de vrouw die in
het dagelijks leven ambtelijk
secretaris is van de Dienstraad
van de TU/e. 
Ambtelijk secretaris, dat klinkt
een heel stuk minder bourgon-
disch dan de wijnhobby. Toch is
haar werk zeker niet zo ambte-
lijk als de functietitel doet ver-
moeden. Hannie: “Het werk van
de Dienstraad heeft uiteindelijk
altijd met mensen te maken.”
Mede dat maakt het voor haar

leuk om al een kleine twintig
jaar de ambtelijke steun voor dit
orgaan te leveren. Zij zorgt
onder meer voor de planning, de
notulen en de correspondentie.
De gekozen leden van de raad
zorgen voor de inhoud, bena-
drukt ze. Maar ze kan niet ont-
kennen dat ze achter de scherm-
en mogelijk toch wel wat invloed
heeft op de inhoud, door haar
twee decennia aan ervaring. Wat
reorganisaties betreft bijvoor-
beeld. “Reorganisaties blijven
komen. En zijn in grote lijnen
elke keer hetzelfde.”
Ook haar werk voor de Bestuurs
Commissie Voorzieningen
Gehandicapten (BCVG) is men-
senwerk. Het doel van de com-
missie: alle voorzieningen op de
campus toegankelijk maken
voor mensen met een lichame-
lijke handicap - zonder dat ze
daar hulp bij nodig hebben. Het
hoogste goed is een blauw logo
van een mannetje in een rol-
stoel: het ITS-vignet. Gebouwen
die dit logo dragen, voldoen aan
de eisen. Op de TU/e-campus

prijkt het blauwe plaatje op
vrijwel elk gebouw. Dat zou
zonder de BCVG zeker niet het
geval zijn, denkt Hannie. “Als de
commissie er niet altijd aan had
getrokken, dan was het nooit zo
geweest.” Een voorbeeld:
Vertigo, het gerenoveerde
gebouw van de faculteit Bouw-
kunde. Nota bene dit gebouw
was niet toegankelijk gemaakt
voor gehandicapten. Na veel
getouwtrek en aanpassingen
kreeg het groene gebouw in
2006, als laatste TU/e-gebouw,
het blauwe keurmerk, vertelt de
secretaris van de commissie.
Daarmee lijkt de klus groten-
deels geklaard voor de commis-
sie. Maar aan de horizon dient
de volgende grote kluif zich
alweer aan: het masterplan
Campus 2020, waarin een groot
deel van de TU/e-gebouwen op
de schop gaat.
Vijftien jaren kijkt Hannie
Keulemans al mee met de com-
missie. Niet alleen op papier:
ook zelf trekt ze met checklijsten
gebouwen in om ze te beoor-

delen op hun ‘gehandicapten-
vriendelijkheid’. Je gaat daar-
door wel anders naar je omge-
ving kijken, is haar ervaring. “Je
gaat je niet alleen overal af-
vragen: ‘hoe kom ik hieruit in
noodgevallen?’, maar ook ‘hoe
komt een gehandicapte hier-
uit?’” Nederland heeft zijn
zaakjes wat dat betreft prima
geregeld, vindt ze. “Maar in
Frankrijk is het bijvoorbeeld
vaak veel minder goed geregeld.”
Dat weet ze uit de praktijk. Sinds
2004 hebben de Keulemansen
een vaste uitvalsbasis voor hun
wijntochten. In de Franse
Vaucluse, tussen de Rhône en de
Provence, dichtbij de Mont
Ventoux, hebben ze een huis
laten bouwen. “Het is een ont-
zettend mooi gebied. We hebben
de locatie gekozen vanwege het
klimaat en de ruimte. En het is
ook dicht bij de kust.” 
Nu is het nog hun tweede huis,
maar over niet al te lange tijd
wordt het de enige woning. En
gaan ze bourgondisch leven in
Frankrijk./.

Ivo Jongsma
Foto: Bart van Overbeeke
De verkiezingen aan de

universiteit zijn voorbij, de
Dienstraad kent weer vijf

nieuwe leden. Eén gezicht zit
echter al bijna twintig jaar bij
die raad: ambtelijk secretaris

Hannie Keulemans-
Timmermans (55). Ook in de

Bestuurscommissie
Voorzieningen Gehandicapten

is zij al zo’n vijftien jaar de
stabiele factor. Een gesprek
over mensenwerk, reorgani-

saties en blauwe vignetten. En
over de warmte van Frankrijk

en bourgondisch leven.

“Het werk van de Dienstraad gaat altijd over mensen”

Hannie Keulemans-Timmermans
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Ach en Wee

Reislustige TU/e in boekvorm
Een kleine zestig bijdragen 
leverden medewerkers
van de universiteit
voor ‘TU/e on
travel’, het boek
dat TU/e’ers
deze maand
krijgen bij hun
kerstpakket.
Het boek,
een bunde-
ling van reis-
tips, vakantie-
verhalen,
reisverslagen, recepten, gedich-
ten en foto’s, werd dinsdag 
4 december in het Hoofdgebouw
gepresenteerd. Drie bijdragen
vielen in de prijzen: Claire
Holthaus (Onderwijs en Studen-
ten Service Centrum) won een
reischeque ter waarde van vijf-
honderd euro voor haar Franse
chocolademousse-recept en het
verhaal erachter, Paul Koenraad
(Technische Natuurkunde) en
zijn vrouw Anne-Marie gingen
aan de haal met een navigatie-

systeem voor in de auto en
de bijdrage van Hetty

de Groot (Studium
Generale) lever-

de haar een
digitale camera
op.
Bij de presen-
tatie van het
boek werd
tevens het

eerste exem-
plaar van de

‘Cubanda’ uit-
gereikt. Deze bijzondere kubus,
speciaal voor de TU/e ontworpen
door vouwkunstenaar Paulo
Taborda Barreto in samen-
werking met de universitaire
Kunstcommissie, is eveneens
één van de cadeautjes in het
kerstpakket van dit jaar.
Tegelijkertijd ging in het
Hoofdgebouw een kleine expo-
sitie van Barreto van start; deze is
nog tot eind januari te be-
zichtigen./.
Illustratie: Selwyn Senatori

Master-plan Plasterk ‘losse flodder’ 
Minister Plasterk denkt erover
om masterstudenten meer 
collegegeld te laten betalen en
hen een lening te geven in
plaats van een beurs.
Universiteitenkoepel VSNU
reageert terughoudend en de
studentenbonden zijn boos.

In een interview met de
Volkskrant liet Plasterk afge-
lopen zaterdag optekenen dat
‘tachtig procent van de bachelors
doorstroomt naar de master,
terwijl je met een bachelor-
diploma prima de arbeidsmarkt
op kunt. Studenten moeten daar
meer over nadenken. De hoogte
van het collegegeld helpt daarbij.
Of voor dat laatste jaar geen
beurs, maar een lening.’ Het geld
dat dit zou opleveren, zou ten
goede komen aan de kwaliteit van
het hoger onderwijs. 
De minister benadrukt in het
interview dat hij een discussie
over de masterbekostiging wil
aangaan. Hij zou niet binnenkort
een besluit willen nemen. Maar

de studentenbonden reageren als
door een wesp gestoken. Zo is het
ISO van mening dat het wo-bach-
elordiploma -anders dan het
meer praktijkgerichte hbo-
diploma- geen goede kwalificatie
is voor de arbeidsmarkt. Dat
Plasterk er toch naar wil kijken,
maakt voor voorzitter Bastiaan
Verweij duidelijk dat de minister
‘niet het beste voor heeft’ met stu-
denten. Hij wil dat de minister
eerst de kwaliteit in de bache-
lorfase aanpakt voordat er iets
gebeurt met de masters. 
En voorzitter Lisa Westerveld van
de LSVb constateert dat iedere
verhoging van het collegegeld in
strijd is met het kabinetsbeleid,
omdat coalitiepartijen PvdA en
CDA in hun verkiezingspro-
gramma’s van vorig jaar beloof-
den het bedrag niet te verhogen. 

Ontwikkelingsland
Universiteitenvereniging VSNU
houdt het in een reactie op een
‘losse flodder’ van Plasterk. “De
minister vindt kennelijk dat we

onze studenten te hoog opleiden.
Opmerkelijk, want diezelfde
minister roept dat Nederland een
wetenschappelijk ontwikke-
lingsland aan het worden is”,
zegt een woordvoerder. “Wij
houden vast aan het idee dat we
zoveel mogelijk mensen zo hoog
mogelijk opleiden in Nederland.
Bij de VSNU krijgen we signalen
dat meer wo-studenten stoppen
na de bachelor. Wat ons betreft is
dat zorgwekkend.”
Bij de hogescholen is een ander
geluid te horen. “We pleiten
natuurlijk al jaren voor de komst
van meer hbo-masters, wat niet
wil zeggen dat je iedere opleiding
moet bekostigen. Zeker in
sectoren waar hoogopgeleiden
goed kunnen verdienen, is het
denkbaar dat de student of een
werkgever de hbo-master betaalt.
Dat dit eventueel ook met de uni-
versitaire masteropleidingen zou
kunnen, vinden we geen gekke
gedachte”, aldus een woord-
voerder. (HOP)/. 

Verkiezingen TU/e: opkomst
hoog, weinig veranderingen
De digitale opkomst bij de ver-
kiezingen voor de universi-
teitsraad, de faculteitsraden
en de dienstraad was dit jaar
weer hoog aan de TU/e. Bij de
verkiezingen voor de student-
leden van de U-raad bracht
vijftig procent van de studen-
ten zijn of haar stem uit. Het
bestaande record uit 2004 van
50,8 procent werd hiermee net
niet verbroken. Aan de zetel-
verdeling veranderde niets:
Groep-één behoudt vijf zetels
in de U-raad en heeft daarmee
één zetel meer dan de PF.

De opluchting bij de aanwezige
leden van Groep-één was groot
maandagmiddag, bij de bekend-
making van de verkiezings-
uitslag. Maar ook dit jaar hoefde
men geen zeteltje te wisselen met
concurrent PF. Als gekeken
wordt naar het absolute aantal
stemmen behaalde Groep-één
een ruime overwinning: 1828

stemmen ten opzichte van 1336
voor de PF. Samen waren deze
stemmen goed voor vijftig
procent van alle TU/e-studenten. 
Voor de personeelsleden van de
U-raad lag de opkomst iets lager:
43,26 procent. Daar waren voor
de negen beschikbare zetels van
de groepering PUR/TU-één tien
kandidaten beschikbaar. De
meeste zittende leden in de per-
soneelsfractie zullen ook volgend
jaar weer in de banken van de U-
raad te vinden zijn. 
De hoogste opkomst werd ge-
noteerd voor de verkiezing van de
studentleden voor de faculteits-
raad van Scheikundige Techno-
logie: ruim 62 procent.
Technologie Management
scoorde met 56,29 procent het
hoogst als het ging om de ver-
kiezing voor de personeelsleden
van de faculteitsraad. Ook de
dienstraad zal uiterst tevreden
zijn met een opkomst van 62
procent. 

Volgens TU/e-beleidsmede-
werker drs. Ben Donders, die de
uitslagen maandagmiddag
bekendmaakte, was ook dit jaar
optimaal gebruik gemaakt van de
twee dagen durende stem-
mingsronde. Donders: “De
eerste stem was woensdag al om
zeven minuten na twaalf uur
binnen en de laatste stem kwam
één minuut voor de afsluiting op
donderdagnacht binnen.” Ook
nu beperkte de stemming zich
niet enkel tot Nederland; uit 36
landen uit alle continenten werd
via de computer gestemd op de
kandidaten.
Bij de faculteit Bouwkunde zal
eind 2008 een tussentijdse ver-
kiezing voor de personeelsleden
van de faculteitsraad moeten
plaatsvinden, omdat men er daar
niet in geslaagd is de benodigde
vijf kandidaten te vinden. De
teller bleef steken op drie
leden./.

Leden van de Lijst TIW waren zo blij met hun twee zetels in de faculteitsraad van Technologie Management, dat ze maandag-
middag na de verkiezingsuitslag een frisse feestduik namen in de Dommel. Foto: Bart van Overbeeke

Werktuigbouw-aio succesvol
bij New Venture
Het ontwerp van ir. Michael Boot, aio bij de TU/e-faculteit
Werktuigbouwkunde, voor een Waste Energy Driven Airconditioning
System (een airconditioningsysteem voor de auto dat wordt aange-
dreven met energie die nu nog verloren gaat) is vrijdag 28 november
als één van de tien winnende ideeën uit de bus gekomen tijdens de
eerste ronde van de innovatieve ondernemerswedstrijd New Venture.
WEDACS bestaat uit een aantal off-the-shelf componenten, welke op
unieke wijze zijn gearrangeerd. De brandstofbesparing kan, afhanke-
lijk van de voertuigspecificaties, oplopen van tien tot meer dan
vijftien procent.

Geen plafond voor reclamebudget
Onderwijsminister Ronald Plasterk wil het reclamebudget van hoge-
scholen en universiteiten niet aan een maximum binden, want veruit
de meeste wervingscampagnes hebben een maatschappelijk aan-
vaardbare vorm. Dat antwoordt hij op kamervragen. Plasterk gaat
ervan uit dat de instellingen zichzelf weten te beheersen en ziet geen
noodzaak voor wetgeving. (HOP)
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Promoties
O.I. Oanea MSc verdedigt op dinsdag 
11 december zijn proefschrift en stellin-
gen tegen de bedenkingen van een com-
missie. Dit gebeurt vanaf 14.00 uur in
zaal 4 van het Auditorium. De titel van
het proefschrift luidt ‘Verification of
Soundness and Other Properties of
Business Processes’. Oanea promoveert
aan de faculteit Wiskunde & Informatica.
De promotor is prof.dr. K.M. van Hee.

Drs. C.J.B.M. Botman verdedigt op dins-
dag 11 december zijn proefschrift en stel-
lingen tegen de bedenkingen van een
commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur
in zaal 4 van het Auditorium. De titel
van het proefschrift luidt ‘Physiological
and Morphological Aspects of Coronary
Revascularisation’. Botman promoveert
aan de faculteit Biomedische Techno-
logie. De promotoren zijn prof.dr. N.H.J.
Pijls en prof.dr.ir. F.N. van de Vosse.

J.C. Jacobs en J.H. van Moll verdedigen
op woensdag 12 december hun proef-
schrift en stellingen tegen de bedenkin-

gen van een commissie. Dit gebeurt
vanaf 15.00 uur in zaal 4 van het Audito-
rium. De titel van het proefschrift luidt
‘Effects of Virtual Product Development
on Product Quality and their Influencing
Factors’. Jacobs en van Moll promoveren
aan de faculteit Technologie Manage-
ment. De promotoren zijn prof.dr. R.J.
Kusters en prof.dr.ir. A.C. Brombacher.

Mw. ir. D.J.M. Havermans-van Beek 
verdedigt op donderdag 13 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 ‘Reversible Networks in Supra-
molecular Polymers’. Havermans-
van Beek promoveert aan de faculteit
Biomedische Technologie. De promo-
toren zijn prof.dr. R.P. Sijbesma en 
prof.dr. E.W. Meijer.

ESMG Quadrivium
Muzikale omlijsting 
Heeft u in de komende tijd een kerst- of
nieuwjaarsborrel en bent u nog op zoek

naar muzikale omlijsting? Dan kan
Quadrivium misschien iets voor u
betekenen. Als dé studentenmuziek-
vereniging van Eindhoven verzorgen 
wij ook muziek voor bij de borrel, zoals
mooie kerstliederen die weerklinken of
de jachtige klanken van een hoorn.
Voor meer informatie over alle mogelijk-
heden: info@esmgquadrivium.nl 

2 PhD-students ‘Micro- and Nano-
fluidics’ (V34.290), the research group
‘Mesoscopic Transport Phenomena’,
department of Applied Physics (1.0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 27 cao Nederlandse universiteiten
bijlage 1 promovendus (2000 t/m 2558
euro).

Technicus Onderwijs en Onderzoek
(V34.296), Lage Temperaturen, faculteit
Technische Natuurkunde (1.0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 9 cao Nederlandse universiteiten
bijlage 1 (2387 t/m 3278 euro).

PhD ‘Camera networks for home-to-

home communication’ (V36.326), depart-
ment of Electrical Engineering (1.0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 27 cao Nederlandse universiteiten
bijlage 1 promovendus (1956 t/m 2502
euro).

Systeembeheerder / Ondersteuner (inter-
ne vacature) (V21.011), dienst ICT (1.0
fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maxi-
maal schaal 9 cao Nederlandse universi-
teiten bijlage 1 (2387 t/m 3278 euro).

Assistant Professor Security (V32.002),
Security, department of Mathematics and
Computer science (1.0 fte). Tijdelijk
dienstverband, salaris maximaal schaal
12 cao Nederlandse universiteiten bijlage
1 (3709 t/m 4761 euro).

PhD student ‘Multi-level Coding in
Optical Access Networks’ (V36.327),
ECO, department of Electrical
Engineering (1.0 fte). Tijdelijk dienst-
verband, salaris maximaal schaal 27 cao
Nederlandse universiteiten bijlage 1
promovendus (1956 t/m 2502 euro).

Hoofd Planning en Control (EU-5057-
MoV), Dienst Financiële en

Economische Zaken (1.0 fte). Tijdelijk
dienstverband.

PhD ‘DeMiR - Design of Micro/Milli-
Reactors for Large Scale Processing’
(V37.625), SCR,  department of Chemical
Engineering and Chemistry (1.0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 27 cao Nederlandse universiteiten
bijlage 1 promovendus (1956 t/m 2502
euro).

Voor meer informatie ga naar:
http://vacatures.tue.nl.
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Mare - Universiteit Leiden
Omstreden islamoloog 
toch niet naar Leiden
DDee  ZZwwiittsseerrssee  iissllaammddeesskkuunnddiiggee  TTaarriiqq  RRaammaaddaann  wwoorrddtt  nniieett
ddee  nniieeuuwwee  pprrooffeessssoorr  IIssllaammiittiisscchhee  TThheeoollooggiiee  iinn  LLeeiiddeenn..  DDee
bbeeooooggddee  aaaannsstteelllliinngg  --LLeeiiddeenn  vvoonndd  RRaammaaddaann  eeeenn  ggeesscchhiikkttee
kkaannddiiddaaaatt--  lleeiiddddee  ttoott  kkaammeerrvvrraaggeenn,,  oonnddeerr  mmeeeerr  vvaann  ddee
PPVVVV  vvaann  GGeeeerrtt  WWiillddeerrss..  DDiitt  oommddaatt  ddee  iissllaammoolloooogg  bbaannddeenn
zzoouu  hheebbbbeenn  mmeett  tteerrrroorriisstteenn  eenn  oommddaatt  hhiijj  ddee  sshhaarriiaa  nniieett
aaffwwiijjsstt..  MMiinniisstteerr  PPllaasstteerrkk  vveerrddeeddiiggddee  ddee  kkeeuuzzee  vvaann  ddee
UUnniivveerrssiitteeiitt  LLeeiiddeenn..  TTeevveerrggeeeeffss,,  wwaanntt  RRaammaaddaann  bbeesslloooott
zzeellff  nniieett  ttee  kkoommeenn  eenn  iinn  OOxxffoorrdd  ttee  bblliijjvveenn,,  wwaaaarr  hhiijj  nnuu
wweerrkktt..  IInn  eeeenn  iinntteerrvviieeww  mmeett  ddee  NNRRCC,,  vvoorriiggee  wweeeekk,,  ggaaaatt  hhiijj
iinn  oopp  zziijjnn  mmoottiieevveenn::  zziijjnn  ggeezziinn  hhaadd  ggeeeenn  zziinn  iinn  ddee  vveerrhhuuii--
zziinngg..  DDee  ‘‘llaasstteerrccaammppaaggnnee’’  tteeggeenn  hheemm  ssppeeeellddee  ggeeeenn  rrooll  iinn
ddee  aaffwweeggiinngg,,  aalldduuss  RRaammaaddaann..  OOookk  zzoouu  hhiijj  aannddeerree  aaaannbbiiee--
ddiinnggeenn  oopp  zzaakk  hheebbbbeenn..

OOookk  iinn  MMaarree::  rreecchhtteennssttuuddeenntteenn  ssnneeuuvveelleenn  bbiijj  bboossjjeess  ddoooorr
hheett  iinn  22000055  aaaannggeesscchheerrppttee  bbiinnddeenndd  ssttuuddiieeaaddvviieess  ((bbssaa));;
3388,,55  pprroocceenntt  vvaann  hheett  ccoohhoorrtt  22000055//22000066  hheeeefftt  iinnmmiiddddeellss
ddee  ssttuuddiiee  vveerrpplliicchhtt  mmooeetteenn  ssttaakkeenn..  WWaatt  ddee  oonnddeerrwwiijjss--
ddiirreecctteeuurr  vvaann  RReecchhtteenn  bbeettrreefftt,,  EErrwwiinn  MMuulllleerr,,  lliiggtt  ddiitt
ppeerrcceennttaaggee  vveeeell  ttee  hhoooogg..  HHiijj  rreekkeennddee  oopp  eeeenn  ddeerrddee  uuiittvvaall,,
nniieett  ‘‘bbiijjnnaa  vveeeerrttiigg  pprroocceenntt’’..  VVoooorraall  ddee  ggrroottee  ggrrooeepp  ddiiee  nniieett
aaaann  ddee  ttwweeeeddee  bbssaa--eeiiss  vvoollddooeett  ((ddee  pprrooppeeddeeuussee  bbeehhaalleenn
bbiinnnneenn  ttwweeee  jjaaaarr)),,  iiss  ooppvvaalllleenndd  ggrroooott::  ttwwiinnttiigg  pprroocceenntt..
DDuuiiddeelliijjkk  iiss  ddaatt  eerr  wwaatt  mmooeett  ggeebbeeuurreenn..  ““AAllss  ddee  uuiittvvaall  zzoo
hhoooogg  bblliijjfftt,,  hheeeefftt  ddaatt  nnaattuuuurrlliijjkk  ggeevvoollggeenn  vvoooorr  ddee  ffiinnaann--
cciiëënn””,,  aalldduuss  MMuulllleerr..

Delta - Technische Universiteit Delft
Bouwplannen bedreigd 
door kortingen
DDoooorr  ddee  kkoorrttiinnggeenn  ddiiee  mmiinniisstteerr  PPllaasstteerrkk  ggaaaatt  iinnvvooeerreenn,,  zzoouu
hheett  wweell  eeeennss  zzoovveerr  kkuunnnneenn  kkoommeenn  ddaatt  ddee  TTUU  iinn  DDeellfftt  bboouuww--
ppllaannnneenn  mmooeett  ggaaaann  sscchhrraappppeenn..  DDiitt  jjaaaarr  kkoommtt  DDeellfftt  uuiitt  oopp
eeeenn  tteekkoorrtt  vvaann  ddiikk  ddeerrttiieenn  mmiilljjooeenn  eeuurroo..  DDee  uunniivveerrssiitteeiitt
kkaann  ddeezzee  tteeggeennvvaalllleerr  ooppvvaannggeenn,,  mmaaaarr  ddee  vvoooorruuiittzziicchhtteenn
zziijjnn  nniieett  rroooosskklleeuurriigg..  IInn  eeeenn  aaaannttaall  ssttaappppeenn  vveerrlliieesstt  ddee  TTUUDD
sstteeeeddss  mmeeeerr  jjaaaarrlliijjkkssee  oonnddeerrzzooeekkssiinnkkoommsstteenn,,  ttoott  1133,,33
mmiilljjooeenn  iinn  22001111..  DDeellfftt  hheeeefftt  nniieeuuwwbboouuwwppllaannnneenn  vvoooorr  oonnddeerr
mmeeeerr  ddee  aaffddeelliinnggeenn  DDeellfftt  CChheemmTTeecchh,,  BBiiooTTeecchhnnoollooggyy  eenn
MMuullttii--SSccaallee  PPhhyyssiiccss,,  mmaaaarr  ddiiee  ppllaannnneenn  lliijjkkeenn  nnuu  oonnzzeekkeerr..
‘‘OOpp  ddiitt  mmoommeenntt  iiss  hheett  nniieett  mmooggeelliijjkk  eeeenn  vveerraannttwwoooorrddee
mmeeeerrjjaarreennrraammiinngg  uuiitt  ttee  wweerrkkeenn’’,,  ssttaaaatt  iinn  ddee  bbeeggrroottiinngg  vvoooorr
22000088..

UK - Rijksuniversiteit Groningen

Met fraude nooit cum laude
SSttuuddeenntteenn  PPssyycchhoollooggiiee  iinn  GGrroonniinnggeenn  ddiiee  ffrraauuddeerreenn
kkuunnnneenn  nniieett  mmeeeerr  ccuumm  llaauuddee  aaffssttuuddeerreenn..  DDaatt  kkrreeggeenn  zzee  ppeerr
ee--mmaaiill  ttee  hhoorreenn..  DDee  aaaannlleeiiddiinngg  wwaass  eeeenn  vveerrzzooeekk  oomm  hheett
pprreeddiikkaaaatt  ‘‘ccuumm  llaauuddee’’  vvaann  eeeenn  ssttuuddeenntt  ddiiee  eeeerrddeerr  ffrraauuddee
hhaadd  ggeepplleeeeggdd..  DDaatt  kkaann  eenn  wwííll  ddee  oopplleeiiddiinngg  nniieett,,  zzeeggtt  RRoobb
vvaann  OOuuwweerrkkeerrkk,,  hhooooffdd  vvaann  hheett  oonnddeerrwwiijjssbbuurreeaauu
PPssyycchhoollooggiiee..  ““EEeenn  lliijjsstt  mmeett  aalllleeeenn  cciijjffeerrss  vvaann  zzeevveenn  ooff
hhooggeerr,,  mmeett  ggeemmiiddddeelldd  eeeenn  aacchhtt,,  zzoorrggtt  nniieett  ppeerr  ssee  vvoooorr
ttooeekkeennnniinngg  vvaann  eeeenn  ccuumm  llaauuddee””,,  aalldduuss  VVaann  OOuuwweerrkkeerrkk..
AAaann  eeeenn  ssttuuddeenntt  ddiiee  ppllaaggiiaaaatt  ggeepplleeeeggdd  hheeeefftt,,  ooff  aannddeerrss--
zziinnss  ‘‘wwaannggeeddrraagg’’  vveerrttoooonndd  hheeeefftt,,  wwoorrddtt  nnooooiitt  eeeenn  ccuumm
llaauuddee--bbuull  uuiittggeerreeiikktt..

Folia - Universiteit van Amsterdam
Eerste jazzprofessor
FFoolliiaa  iinntteerrvviieewwddee  vvoorriiggee  wweeeekk  WWaalltteerr  vvaann  ddee  LLeeuurr..  HHiijj  iiss  ddiitt
jjaaaarr  bbeennooeemmdd  ttoott  hhoooogglleerraaaarr  jjaazzzz  eenn  ggeeïïmmpprroovviisseeeerrddee
mmuuzziieekk,,  ddee  eeeerrssttee  iinn  AAmmsstteerrddaamm  eenn  ooookk  iinn  NNeeddeerrllaanndd..
BBiinnnneennkkoorrtt  ggaaaann  zziijjnn  eeeerrssttee  ccoolllleeggeess  vvaann  ssttaarrtt,,  wwaaaarrvvoooorr
aall  vveeeell  aaaannmmeellddiinnggeenn  bbiinnnneenn  zziijjnn..  ““IIkk  bbeeggiinn  hheelleemmaaaall
vvoooorraaaann  eenn  ggaa  zzee  lleerreenn  ttee  lluuiisstteerreenn  nnaaaarr  mmuuzziieekk..  ZZee
dduuiiddeelliijjkk  mmaakkeenn  wwaatt  eerr  iinntteerreessssaanntt  aaaann  iiss..””  OOvveerr  hheett  nnuutt
vvaann  eeeenn  hhoooogglleerraaaarrsscchhaapp  jjaazzzz  zzeeggtt  hhiijj::  ““VVoooorr  ddee  mmaanniieerr
wwaaaarroopp  wwee  mmuuzziieekk  ppoossiittiioonneerreenn  eenn  eerrvvaarreenn,,  iiss  hheett
bbeellaannggrriijjkk  ddaatt  eerr  ooookk  oovveerr  nnaaggeeddaacchhtt  wwoorrddtt..  IIkk  hheebb  nnoogg
nniieemmaanndd  hhoorreenn  zzeeggggeenn  ddaatt  ddee  lleeeerrssttooeell  bbeellaacchheelliijjkk  ooff
oonnnnooddiigg  iiss..  OOvveerr  hheett  aallggeemmeeeenn  wwoorrddtt  eenntthhoouussiiaasstt
ggeerreeaaggeeeerrdd..””

Professor Jan Bussink, senior consultant bij de Polymeer Technologie Groep Eindhoven

‘Schadelijkheid van pvc voor milieu 
is nergens op gebaseerd’
Philips is één van de meest vervuilende elektronica-
bedrijven, berichtte Greenpeace vorige week, onder
meer omdat het bedrijf teveel pvc in zijn producten zou
verwerken. Is pvc werkelijk zo milieubelastend als de
milieuorganisatie beweert?

“Op milieugebied wordt ongelooflijk veel onzin
beweerd”, zegt prof. Jan Bussink, senior consultant bij
de Polymeer Technologie Groep Eindhoven en specialist
op het gebied van pvc . “Zo zouden de loodhoudende
stabilisatoren in pvc schadelijk zijn voor het milieu. Dat
is nergens op gebaseerd, maar onder de druk van de
publieke opinie is op Europees niveau besloten dat 
pvc vanaf 2010 geen lood meer mag bevatten.” 
“Pvc bestaat voor zo’n vijfennegentig procent uit zuiver
theoretisch polyvinylchloride. Er treden echter allerlei
foutjes op tijdens het polymerisatieproces. Tegen het
einde van dit proces zijn er minder monomeren beschik-
baar, waardoor de radicalen (atomen met vrije ongepaar-
de elektronen, red.) aan de uiteinden van de groeiende
keten met  elkaar en met hun eigen keten gaan reageren.
Zo ontstaan ernstige structuurfouten. Het pvc wordt
thermisch instabiel, waardoor ontleding plaatsvindt
tijdens de verwerking van het materiaal onder hoge tem-
peratuur. Hierbij komt waterstofchloride vrij, wat weer
zorgt voor allerlei verdere ongewenste ontledingsreacties
en verkleurde en gecrosslinkte verbindingen. 
Voor de verwerking van pvc zijn stabilisatoren dus nood-
zakelijk. Al tientallen jaren worden hiervoor onder
andere basische loodverbindingen gebruikt die het vrij-
komende zure waterstofchloride neutraliseren. Zo’n
twintig jaar geleden begon de milieubeweging daar
vraagtekens bij te zetten. Vanaf die tijd is uitgebreid
onderzocht of en wanneer dat lood kan vrijkomen. Er
zijn alle mogelijke extractie-experimenten gedaan en er
kwam inderdaad lood vrij. Maar de hoeveelheid was
lager dan de hoeveelheid lood die normaal al in natuur-
water aanwezig is. Maar afijn, het moest toch worden
verwijderd. Er zijn inmiddels loodvrije alternatieve stabi-
lisatorsystemen mogelijk, die ook toegepast worden.”

Is dat de enige reden waarom pvc schadelijk zou zijn?
“Een ander argument was dat er zeer giftige dioxines
zouden vrijkomen bij de recycling van pvc in een ver-
brandingsoven. Ook dat is uitvoerig  onderzocht. Tijdens
de verbranding van afval hebben we pvc toegevoegd en

het gas afgevangen. Er kwam niet meer dioxine vrij dan
anders. Natuurlijk komt er altijd dioxine vrij als je iets
verbrandt in aanwezigheid van een chloorhoudende ver-
binding zoals keukenzout; bij houtverbranding in een
openhaard of een bosbrand bijvoorbeeld. Maar daar hoor
je nooit iemand over. Het is een typisch milieuargument
dat nergens op slaat. 
Inmiddels wordt het pvc-afval dat in ieder verwerkings-
proces ontstaat geheel gerecycled en verder wordt pvc-
afval verzameld ter recyclage. Het grootste probleem
hierbij is om aan dat afval te komen, want er is door de
grote duurzaamheid van pvc in zijn toepassingen heel
weinig beschikbaar.” 

Greenpeace maakt zich dus voor niets druk over pvc?
“Het argument dat Philips vanwege het pvc-gebruik iets
valt te verwijten, is in zijn algemeenheid gewoon kul.
Alles kan verkeerd gebruikt worden, maar dat een
materiaal deskundig bedrijf als Philips dat zou doen, 
is eigenlijk ondenkbaar.”

Wat zijn de voordelen van pvc?
“Pvc bestaat voor een belangrijk deel uit chloor, dat in
grote hoeveelheden beschikbaar is. Het is een polymeer
materiaal dat niet wordt aangevreten door bacteriën.
Bovendien heeft het heel goede mechanische en rede-
lijke thermische eigenschappen. Bijna geen enkel mate-
riaal is daardoor zo geschikt om water te transporteren,
zelfs onder hoge druk. Het is ook een geweldig isolatie-
materiaal voor bijvoorbeeld elektriciteitskabels, vooral
omdat het niet brandt. Het wordt nu minder gebruikt,
omdat er waterstofchloride vrijkomt bij een temperatuur
van tweehonderd graden, bij kortsluiting. Dat veroor-
zaakt roest op de metalen in de binnenkant en kan dus
grote economische schade geven. De ecologische schade
stelt in
dergelijke
incidentele
gevallen
niets voor.”

Foto: Bart van Overbeeke

In memoriam
DDee  lleeddeenn  vvaann  ddee  ffaaccuulltteeiitt  BBoouuwwkkuunnddee  hheebbbbeenn  mmeett
lleeeeddwweezzeenn  kkeennnniissggeennoommeenn  vvaann  hheett  oovveerrlliijjddeenn  vvaann  

pprrooff..  GGeerrrriitt  JJaann  SSllootthhoouubbeerr  ((66  nnoovveemmbbeerr  11991188  --  
2299  nnoovveemmbbeerr  22000077))..  

JJaann  SSllootthhoouubbeerr  hheeeefftt  iinn  eeeenn  ccrruucciiaallee  ppeerriiooddee  vvaann  ddee  jjoonnggee
ffaaccuulltteeiitt  BBoouuwwkkuunnddee  oopp  ggeehheeeell  eeiiggeenn  wwiijjzzee  oonnddeerrwwiijjss  eenn

oonnddeerrzzooeekk  iinn  ddee  vvoorrmmlleeeerr  ggeessttaallttee  ggeeggeevveenn..  ZZiijjnn  vvoooorrnnaammee
eenn  vvrriieennddeelliijjkkee  bbeennaaddeerriinngg  vvaann  hheett  vvaakkggeebbiieedd  hheeeefftt  eeeenn

bbiijjzzoonnddeerree  sstteemmppeell  oopp  ddee  oopplleeiiddiinngg  ggeeddrruukktt..  IInn  vvoorrmmggeevviinngg
eenn  iinn  bbiijjzzoonnddeerree  aattttrriibbuutteenn  vvooeelltt  mmeenn  nnoogg  sstteeeeddss  ddee  iinnvvllooeedd

vvaann  eeeenn  iinnssppiirreerreenndd  oonnttwweerrppeerr  eenn  ddoocceenntt..
WWiijj  wweennsseenn  ddee  ffaammiilliiee  vveeeell  sstteerrkkttee  ttooee..

NNaammeennss  hheett  bbeessttuuuurr  vvaann  ddee  ffaaccuulltteeiitt  BBoouuwwkkuunnddee,,
pprrooff..iirr..  JJaann  WWeessttrraa,,  ddeeccaaaann

Constructeursprijs voor 
alumnus Werktuigbouwkunde 
De jaarlijkse ‘Wim van der Hoek Constructeursprijs’, die
vorige week werd uitgereikt tijdens de Precisiebeurs 2007
in congrescentrum De Koningshof, was dit jaar voor ir. Rob
van Haendel, alumnus van de TU/e-faculteit Werktuig-
bouwkunde. De jury beoordeelde zijn afstudeerscriptie
‘Design of a flexure based active mirror support for large
optical telescopes’ als zijnde een voortreffelijk stuk werk.
Van Haendel voerde zijn onderzoek ervoor uit bij TNO
Industrie en Techniek te Delft. De prijs bestond uit een
oorkonde, een trofee en een geldbedrag van duizend euro,
die aan Van Haendel werden overhandigd door de naam-
gever aan de prijs, emeritus TU/e-hoogleraar Wim van der
Hoek.

Terpstra zegt ‘nee’ tegen Wilders
Redelijke mensen moeten zich verzetten tegen de kwade
boodschap van Geert Wilders, schreef Doekle Terpstra
vrijdag 30 november in dagblad Trouw. De voorzitter van
de HBO-raad heeft genoeg van de polariserende praatjes
van het kamerlid en schrijft -op persoonlijke titel- tot op het
bot te zijn getergd door Wilders. Aanleiding is de film die
Wilders maakt, waarin de islam wordt neergezet als een
fascistische religie. ‘En dat doet een man die zegt dat hij
het beste met Nederland voorheeft’, terwijl hij telkens
opnieuw ‘over de ruggen van de moslims een podium voor
zichzelf creëert’ en aanstuurt op polarisering van de
samenleving, aldus Terpstra. (HOP)

Tbk-alumna wint scriptieprijs NVC
Alumna ir. Mariska van
Stipdonk, afgestudeerd bij
Technische Bedrijfskunde,
heeft de afstudeercompetitie
van het Nederlands Verpak-
kingscentrum (NVC)
gewonnen en daarvoor een
prijs van vijfhonderd euro
ontvangen. Ze kreeg de
prijs voor haar werk bij

Metro Nederland -vooral
bekend van de Makro- op
het gebied van logistiek-
vriendelijk ontwerpen van
verpakkingen. Van Stip-
donk schreef haar scriptie
in het kader van de master-
opleiding Operations
Management and Logis-
tics.

In ‘t kort



6 december 2007 Cursor
6/ Onderzoek

De industrie als laboratorium
De naam voor het project is uitstekend
gekozen. Het tangram is een Chinese
puzzel, waarmee je met slechts zeven
geometrische vormen praktisch oneindig
veel ontwerpen kunt maken. Het is een
analogie voor de apparaten van ASML, die
net als andere hightech producten steeds
ingewikkelder worden. “Gaat een nieuwe
ASML-machine twee keer zoveel compo-
nenten bevatten, dan krijg je vier keer
zoveel interacties tussen die verschillende
componenten”, legt dr.ir. Jan Tretmans,
onderzoeker van ESI, uit. Soms zijn die
interacties zo ontworpen, maar soms zijn
ze ongewenst. Wordt op de ene plek bij-
voorbeeld een onderdeel verwarmd, dan
kan het goed zijn dat een component een
stukje verderop daar eigenlijk helemaal
niet tegen kan. Het integreren en testen
van componenten in hightech systemen
zal dus meer en meer tijd in beslag gaan
nemen; in sommige gevallen tot wel
vijftig procent van alle tijd en kosten bij
de ontwikkeling van een nieuwe
machine. Een nieuwe aanpak voor het
testen was dan ook dringend gewenst.
Hierop richtte het onderzoeksproject
Tangram zich. 
Doel van het vier jaar lopende project was
te onderzoeken of het testen en de inte-
gratie bij de bouw van een nieuwe ASML-
machine beter kunnen met behulp
van modelgebaseerde methodes.
‘Beter’ kan hier verschillende dingen
betekenen. Goedkoper bijvoorbeeld,
of met een hogere kwaliteit als
resultaat. Voor ASML is het vanwege
de hevige competitie met haar
concurrenten juist van levens-
belang om een nieuwe machine
zo snel mogelijk naar de markt te
kunnen brengen. Tangram was
een samenwerking tussen ASML,
het Embedded Systems Institute
(ESI), de TU/e, de TU Delft, de
Universiteit Twente, de Radboud
Universiteit Nijmegen, TNO Science
and Industry en Science and Technology
BV. Binnen het project hebben vijf aio’s -
vier van de TU/e en één uit Delft- hun
promotiewerk gedaan.

In het project fungeer-
de ASML als het laboratorium

voor het wetenschappelijk onderzoek
van de projectmedewerkers. Hiervan

zaten de meesten ook een paar dagen in
de week gestationeerd bij ASML. “Door je
mensen bij ASML neer te zetten, zorg je
dat ze ook echt de probleemstelling gaan

snappen. En de verschillende disciplines
moeten bij elkaar zitten. Zo gaan de
verschillende deelresultaten naadloos op
elkaar aansluiten”, zegt directeur prof.dr.
Ed Brinksma van ESI. De projectmede-
werkers hadden waar nodig voor tests ook
toegang tot delen van ASML-machines.
Maar wat zijn dat nou eigenlijk, model-
gebaseerde methodes? Brinksma legt uit:
“Wanneer klassieke ingenieurs, zoals
architecten of vliegtuigbouwers, iets
maken, bouwen ze eerst een model. Dat
kan een schaalmodel zijn, een wiskundig
model, of een numeriek model. Hiermee
willen ze grote fouten al uit het ontwerp
halen voordat ze het uiteindelijke ding
gaan bouwen. Ben je eenmaal zover, dan
is het vaak moeilijk en duur om de fout

nog te herstellen.” Volgens
Brinksma hadden software-
ontwikkelaars deze gewoonte

lange tijd niet. In het begin van
de computertijd konden pro-
grammeurs hun regels code
nog overzien en snappen wat

het programma zou doen. Maar
dat is sinds eind jaren zestig

eigenlijk al voorbij.
Inmiddels bevatten zelfs
consumentenproducten
als een televisie
software met miljoenen
regels code. Brinksma:
“De software in een
apparaat is regelmatig
zelfs de meest ingewik-

kelde component. Daarom
is het heel zinvol om ook bij het
ontwerpen van software eerst een

model te maken. Dat doet de industrie
nog niet, programmeurs zijn er nog niet
aan gewend. Maar je zult die extra
inspanning zeker terugverdienen.”
Maar het nut van modelgebaseerde
methoden beperkt zich niet alleen tot
software. “Ook de integratie- en test-
processen kun je modelleren”, aldus
Tretmans. “Bij ASML bijvoorbeeld heeft
dat geleid tot een twintig procent kortere
tijd die nodig is voor het testen en inte-
greren van componenten.” De ESI-onder-

Tangram-project/Jim Heirbaut
Een machine van ASML is onvoorstelbaar complex. Om

perfecte chips te kunnen ‘bakken’ met patronen van nano-
meterprecisie moeten de vele tienduizenden onderdelen in

zo’n machine op elkaar worden afgestemd: mechanische
componenten, optische onderdelen, ingewikkelde

elektronica. In het gezamenlijke project Tangram bekeken
ASML, het Embedded Systems Institute (ESI) en verscheidene

kennisinstellingen hoe je meer orde kunt aanbrengen 
in deze puzzel. 

Intelligente omgevingen voor pasgeboren patiëntjes
Een plak-elektrode die niet helemaal
goed zit, een draadje dat losschiet: bij
een te vroeg geboren baby kan de
kleinste verstoring of ingreep aan het
zieke lijfje al van invloed zijn op bij-
voorbeeld de hartslag. Bovendien is
het, vooral voor bezorgde ouders, een
naar gezicht, zo’n minimensje
behangen met medische technologie.
Binnen Industrial Design wordt daarom
onderzoek gedaan naar toepassingen
van ambient intelligence in de kinder-
geneeskunde: het aandachtsgebied van
neonatoloog prof.dr. Sidarto Bambang
Oetomo.

De neonatale intensive care unit (kortweg
NICU) van het Veldhovense Máxima
Medisch Centrum is de dagelijkse werk-
omgeving van Bambang Oetomo. Hier
liggen pasgeboren (veelal te vroeg
geboren) baby’s; van de allerkleinste ‘pre-
maturen’ van zes-, zevenhonderd gram,
geboren na vijfentwintig weken zwanger-
schap, tot voldragen baby’s die bijvoor-
beeld ziek zijn door problemen bij de
geboorte. 
Op deze afdeling startte Bambang
Oetomo onder meer een onderzoek naar
de ontwikkeling van de hersenfunctie bij
pasgeborenen waarbij, met behulp van
plakelektrodes op het hoofd, de eerste vier
weken wekelijks een hersenfilmpje wordt
gemaakt. “Gebleken is dat veel prema-
turen uiteindelijk toch gehandicapt uit de

strijd komen en later bijvoorbeeld tegen
leer- of opvoedingsproblemen aanlopen.
Om meer grip te krijgen op de oorzaken
hiervoor, hebben we uitvoerig de hersen-
rijping bij een groep gezonde prematuren
in beeld gebracht; dat is onze referentie-
groep. De komende jaren doen we het-
zelfde bij een groep zieke prematuren.”

Ademhalingsproblemen
Voordat hij naar Veldhoven kwam, werkte
Bambang Oetomo (56) zes jaar in het
Academisch Ziekenhuis Groningen, waar
hij onderzoek deed naar ademhalingspro-
blemen bij te vroeg geboren baby’s. Het
resultaat was een nieuwe behandeling,
inmiddels breed toegepast, waarbij
kunstmatig longsurfactant wordt toege-
diend: “Dit is een stofje in de longen,
waarvan te vroeg geboren baby’s te weinig
hebben, dat er tijdens het uitademen voor
zorgt dat de longblaasjes niet dichtklap-
pen”, verduidelijkt de arts. Dankzij de
behandeling daalde het sterftepercentage
binnen deze groep patiëntjes van een
kleine veertig naar vijf à tien procent. 
De technologische kant van zijn vak-
gebied heeft Bambang Oetomo altijd
geboeid en dat was een belangrijke reden
om het hoge noorden in 2003 te verruilen
voor technologieregio Zuidoost-Brabant.
Bovendien slaan de TU/e en het Máxima
Medisch Centrum veelvuldig de handen
ineen op onderzoeksgebied, met name
omtrent de geboorte van baby’s. 

Sinds 1 juni vervult Bambang Oetomo
een deeltijdhoogleraarschap aan de TU/e,
bij de faculteit Industrial Design. Binnen
de groep Designed Intelligence is hij
bezig met het opstarten van verschillende
projecten op het gebied van intelligente
omgevingen in de zorg voor pasgebore-
nen. Centraal hierbij staat het zoeken
naar alternatieven voor de huidige moni-
toring van deze patiëntjes, waarmee bij-
voorbeeld de hartslag, het zuurstofgehalte
in het bloed en de lichaamstemperatuur

worden bewaakt. Op dit moment krijgt
een baby hiervoor elektrodes op het lijfje
geplakt, die met draadjes verbonden
worden met een monitor. Deze werkwijze
kent allerlei beperkingen, aldus Bambang
Oetomo: “We moeten baby’s nu regel-
matig storen omdat bijvoorbeeld een
plakker niet goed zit. Erg vervelend,
omdat de kleinste verstoring al van
invloed kan zijn op bijvoorbeeld de
hartslag van een baby. En voor ouders is
het natuurlijk eng om hun kindje zo te

De
nieuwe apparaten

van ASML worden steeds
ingewikkelder. Het integreren en

testen van componenten neemt daardoor meer en
meer tijd in beslag. Illustratie: ASML

Foto: Bart van Overbeeke
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HHiijj  wweerrkkttee  aall  aacchhtt  jjaaaarr  aallss  ssooffttwwaarree  eennggiinneeeerr,,
mmaaaarr  hheett  kkrriieebbeellddee..  ““IIkk  wwiillddee  ggrraaaagg  oonnddeerr--
zzooeekk  ddooeenn..  MMaaaarr  ssttuuddiieess  vvoooorr  iinn  ddee  aavvoonndd--
uurreenn  hheebb  jjee  bbiijjnnaa  nniieett  iinn  ddee  tteecchhnniisscchhee  wweetteenn--
sscchhaappppeenn..  DDuuss  lliieepp  hheett  wwaatt  uuiitt  ddee  hhaanndd..  IIkk
hheebb  oonnttssllaagg  ggeennoommeenn  eenn  bbeenn  wweeeerr  bbiijj  mmiijjnn
oouuddeerrss  iinnggeettrrookkkkeenn  oomm  BBMMTT  ttee  kkuunnnneenn
ssttuuddeerreenn..””  IInn  hheett  aaffssttuuddeeeerrpprroojjeecctt  vvaann  RRaallpphh
BBrreecchheeiisseenn  kkoommtt  zziijjnn  iicctt--aacchhtteerrggrroonndd  ggooeedd
vvaann  ppaass..  ““WWee  wweerrkkeenn  iinn  ddeezzee  ggrrooeepp  aaaann  33DD--
vviissuuaalliissaattiieemmeetthhooddeenn  vvoooorr  mmeeddiisscchhee  ddaattaa..
TTooeeggeeppaasstt  oonnddeerrzzooeekk,,  wwaaaarrbbiijj  iikk  ooookk  vveeeell
ssooffttwwaarreeoonnttwwiikkkkeelliinngg  ddooee..””  DDee  vvaakkggrrooeepp
BBiioommeeddiisscchh  BBeeeellddaannaallyyssee  wweerrkktt  oopp  ddiitt  ggeebbiieedd
nnaauuww  ssaammeenn  mmeett  hheett  AAccaaddeemmiisscchh  ZZiieekkeennhhuuiiss
MMaaaassttrriicchhtt..  
““MMiijjnn  oonnddeerrzzooeekk  rriicchhtt  zziicchh  oopp  nneeuurroocchhiirruurrggiiee..
EEeenn  nneeuurroocchhiirruurrgg  hheeeefftt  ddee  bbeesscchhiikkkkiinngg  oovveerr
aalllleerrlleeii  33DD--ssccaannss  vvaann  eeeenn  ppaattiiëënntt,,  zzooaallss  MMRRII--
vvoooorr  ddee  zzaacchhttee  wweeeeffsseellss  eenn  CCTT--ssccaannss  vvoooorr  bboott..
MMeett  aannddeerree  mmeetthhooddeenn  zziijjnn  ooookk  ddee  aaccttiieevvee
ggeebbiieeddeenn  vvaann  ddee  hheerrsseenneenn  eenn  ddee  bbllooeeddvvaatteenn
ttee  vviissuuaalliisseerreenn..””  BBiijj  ddee  ppllaannnniinngg  vvaann  eeeenn
ooppeerraattiiee  mmooeett  ddee  aarrttss  aall  ddiiee  iinnffoorrmmaattiiee  ccoomm--
bbiinneerreenn..  ““AAllss  hhiijj  ggaaaatt  ssnniijjddeenn,,  wwiill  hhiijj  ddee
bbeellaannggrriijjkkee  hheerrsseennggeebbiieeddeenn  zzoovveeeell  mmooggeelliijjkk

vveerrmmiijjddeenn..  MMaaaarr  hhiijj  wwiill  ooookk  ddee  zzeennuuwwbbaanneenn
oonnttwwiijjkkeenn,,  eenn  ddee  bbllooeeddvvaatteenn..””  
BBrreecchheeiisseenn  bboouuwwddee  eeeenn  ssyysstteeeemm  wwaaaarrmmeeee  ddee
vveerrsscchhiilllleennddee  ddaattaasseettss  iinn  eeeenn  33DD--bbeeeelldd
wwoorrddeenn  ggeeccoommbbiinneeeerrdd..  DDee  aarrttss  kkrriijjggtt  dduuss  hheett
ttoottaaaallppllaaaattjjee..  ““HHeett  wwaass  ffoorrss  pprrooggrraammmmeeeerr--
wweerrkk  oomm  hheett  ssyysstteeeemm  zzoo  ttee  kkrriijjggeenn  ddaatt  hheett  aall
ddiiee  ddaattaa  aaaannkkoonn,,  zzoonnddeerr  vveeeell  ttee  ttrraaaagg  ttee
wwoorrddeenn..  WWaatt  hheett  ttoocchh  BBMMTT  mmaaaakkttee,,  eenn  nniieett
aalllleeeenn  iinnffoorrmmaattiiccaa,,  wwaass  ddee  mmaanniieerr  wwaaaarroopp  ddee
ddaattaa  wwoorrddeenn  ggeepprreesseenntteeeerrdd..  JJee  kkuunntt  wweell
mmooooiiee  ppllaaaattjjeess  llaatteenn  zziieenn,,  mmaaaarr  hheett  ggaaaatt  eerroomm
ddee  iinnffoorrmmaattiiee  nnaaaarr  vvoorreenn  ttee  hhaalleenn  ddiiee  kklliinniisscchh
rreelleevvaanntt  iiss..  IIkk  hheebb  ddaaaarroomm  eeeerrsstt  uuiittggeebbrreeiidd
mmeett  ddee  cchhiirruurrggeenn  bbeesspprrookkeenn  wwaatt  zzee  eeiiggeennlliijjkk
vveerrwwaacchhtteenn  vvaann  zzoo’’nn  ssyysstteeeemm..””  
HHeett  pprroojjeecctt  mmaaaakkttee  ddeeeell  uuiitt  vvaann  eeeenn  ggrrootteerr
oonnddeerrzzooeekkssttrraajjeecctt  nnaaaarr  bbeeeellddggeelleeiiddee  cchhiirruurr--
ggiiee..  EErr  wweerrkkeenn  mmoommeenntteeeell  vviieerr  mmeennsseenn  aaaann,,
iieeddeerr  oopp  zziijjnn  eeiiggeenn  ggeebbiieedd..  BBoovveennddiieenn  zziijjnn  eerr
aall  ttwweeee  aaffssttuuddeeeerrddeerrss  kkllaaaarr..  ““HHeett  bbeevvaalltt  mmee
hhiieerr  uuiittsstteekkeenndd..  IIkk  ggaa  aallss  pprroommoovveenndduuss
vveerrddeerr..””

TTeekksstt::  AAnnoouucckk  VVrroouuwwee
FFoottoo//iilllluussttrraattiiee::  RRiieenn  MMeeuullmmaann

zien liggen, met al die technologie aan
zijn lijfje.” 
Alle plakkers en draadjes vormen
daarmee letterlijk en figuurlijk een ver-
velende barrière tussen ouder en kind,
terwijl direct lichaamscontact tussen
beiden (zeker in het prille begin) zo
belangrijk is, benadrukt Bambang
Oetomo. “We willen daarom proberen
een omgeving te scheppen die zo aan-
genaam mogelijk is, waarin family
centered care voorop staat. Dit betekent
vooral dat we de ouders zoveel mogelijk
willen betrekken bij de dagelijkse ver-
zorging van hun kindje, maar al die elek-
trodes en draadjes maken dat nu vaak
lastig. Veel ouders zijn, als de eerste
blijdschap omslaat in bezorgdheid,
geneigd op afstand te blijven en te
zeggen: ‘Doen júllie het maar’. Van dat
gevoel willen we af.”

Slim textiel
De groep Designed Intelligence doet
daarom (onder andere) onderzoek naar
draadloze technologie die wordt geïnte-
greerd in de omgeving van de patiëntjes,
bijvoorbeeld in het matrasje waarop een
baby ligt of in een vestje dat een kindje
aan krijgt. De arts, die benadrukt dat het
onderzoek nog in de allereerste fase van
ideevorming verkeert, wijst op de moge-
lijkheden van zogenoemde smart textiles:
“Je zou kunnen denken aan een jasje met
daarin een element dat de lichaamstem-
peratuur van de drager registreert, of een
onderdeel dat reageert op verandering in

de ademhaling. In hetzelfde jasje of vestje
zit dan ook een zendertje dat de ver-
kregen informatie draadloos doorseint
naar een monitor. Maar je kunt ook
denken aan een monitoringssysteem dat
veranderingen in de gezichtsuitdrukking
constateert, die er bijvoorbeeld op
kunnen duiden dat een kindje pijn heeft.
Hiervoor zou technologie kunnen
worden toegepast die vergelijkbaar is met
de systemen die nu bijvoorbeeld al
worden gebruikt in voetbalstadions om
mensen met een stadionverbod te
kunnen herkennen.”

Een ander project waarmee ID-studenten
aan de slag gaan, is ‘Rhythm of life’, een
apparaatje dat kan worden ingezet bij
reanimaties. Bambang Oetomo: “Bij
reanimeren geldt een bepaald schema
van zoveel keer hartmassage, zoveel keer
beademen. ‘Rhythm of life’ levert daarbij
feedback en geeft bijvoorbeeld aan of de
gegeven hartmassages diep genoeg zijn.”
Overigens verkeert ook dit project nog in
de oriëntatiefase, benadrukt de arts.
Verpleegkundigen van het ziekenhuis
zijn betrokken bij de supervisie op de
studieprojecten.
Bambang Oetomo verwacht dat de eerste
prototypen van bijvoorbeeld een ‘intel-
ligent vestje’ voor pasgeborenen binnen
een paar jaar klaar zijn. Met enkele
bedrijven worden verkennende ge-
sprekken gevoerd over de mogelijkheden,
“maar daarover kan ik nu nog niet veel
kwijt.”/.

Onderzoek in het kort

Prijs voor optimaal kunstgenot
EEeenn  tteeaamm  mmeett  oonnddeerrzzooeekkeerrss  vvaann  ddee  TTUU//ee--ffaaccuulltteeiitt  WWiisskkuunnddee  eenn
IInnffoorrmmaattiiccaa  hheeeefftt  hhaallff  nnoovveemmbbeerr  iinn  BBuussaann,,  ZZuuiidd--KKoorreeaa,,  ddee  ddeerrddee  pprriijjss
ggeewwoonnnneenn  bbiijj  ddee  IInntteerrnnaattiioonnaall  SSeemmaannttiicc  WWeebb  CChhaalllleennggee..  LLoorraa  AArrooyyoo,,
NNaattaalliiaa  SSttaasshh  eenn  YYiiwweenn  WWaanngg  kkrreeggeenn  ddee  pprriijjss,,  ssaammeenn  mmeett  ccoolllleeggaa’’ss  vvaann
hheett  RRiijjkkssmmuusseeuumm  AAmmsstteerrddaamm  eenn  hheett  TTeelleemmaattiiccaa  IInnssttiittuuuutt,,  vvoooorr  hhuunn  CCHHIIPP--
ddeemmoonnssttrraattoorr  ((CCuullttuurraall  HHeerriittaaggee  IInnffoorrmmaattiioonn  PPeerrssoonnaalliizzaattiioonn))..  MMeett  ddiitt
wweebbggeebbaasseeeerrddee  pprrooggrraammmmaa  ((hhttttpp::////cchhiipp--pprroojjeecctt..oorrgg//ddeemmoo//))  kkuunnnneenn
bbeezzooeekkeerrss  vvaann  eeeenn  mmuusseeuumm  hhuunn  ppeerrssoooonnlliijjkkee  vvoooorrkkeeuurreenn  vvoooorr  kkuunnsstt
tteesstteenn  eenn  vveerrvvoollggeennss  eeeenn  ppeerrssoooonnlliijjkkee  rroonnddlleeiiddiinngg  ddoowwnnllooaaddeenn  oopp  hhuunn
ppddaa..
HHooeewweell  ooookk  ggeennoommiinneeeerrdd  mmeett  iiFFaannzzyy,,  eeeenn  ggeeppeerrssoonnaalliisseeeerrddee  ttvv--ggiiddss,,
vviieelleenn  AArrooyyoo  eenn  hheett  bbeeddrriijjff  SSttoonneerrooooss  hhiieerrmmeeee  iinn  ZZuuiidd--KKoorreeaa  bbuuiitteenn  ddee
pprriijjzzeenn..

Schonere diesels dankzij laserlicht
AAaann  ddee  RRaaddbboouudd  UUnniivveerrssiitteeiitt  NNiijjmmeeggeenn  pprroommoovveeeerrddee  aaffggeellooppeenn
mmaaaannddaagg,,  33  ddeecceemmbbeerr,,  iirr..  BBaass  BBoouuggiiee  oopp  eeeenn  llaasseerrssyysstteeeemm  oomm  ddee
rrooeettoonnttwwiikkkkeelliinngg  iinn  ddiieesseellmmoottoorreenn  ttee  oonnddeerrzzooeekkeenn..  
DDee  kklleeiinneerree  rrooeettddeeeellttjjeess  ddiiee  wwoorrddeenn  ggeevvoorrmmdd,,  zziijjnn  sscchhaaddeelliijjkkeerr  ddaann  ddee
ggrroottee,,  oommddaatt  zzee  nniieett  ddoooorr  eeeenn  rrooeettffiilltteerr  wwoorrddeenn  tteeggeennggeehhoouuddeenn..  OOmm
sscchhoonneerree  ddiieesseellmmoottoorreenn  ttee  kkuunnnneenn  oonnttwwiikkkkeelleenn,,  mmooeett  rrooeettvvoorrmmiinngg
ddaaaarroomm  zzoovveeeell  mmooggeelliijjkk  bbiijj  ddee  bbrroonn  wwoorrddeenn  aaaannggeeppaakktt..  DDee  ddoooorr  BBoouuggiiee
oonnttwwiikkkkeellddee  tteecchhnniieekk  LLaasseerr  IInndduucceedd  IInnccaannddeesscceennccee  ((LLIIII))  llaaaatt  pprreecciieess  
zziieenn  wwaaaarr  iinn  ddee  mmoottoorr  rrooeett  oonnttssttaaaatt..  CCoolllleeggaa--oonnddeerrzzooeekkeerrss  kkuunnnneenn  ddee
tteecchhnniieekk  ggeebbrruuiikkeenn  oomm  sscchhoonneerree  ddiieesseellss  ttee  oonnttwwiikkkkeelleenn..

zoekers gebruikten een meer model-
gebaseerde aanpak om de verschillende
problemen te ordenen, die zich bij het
testen voordoen. Het liefste los je name-
lijk meteen de belangrijkste foutmeldin-
gen op, in plaats van eerst tijd te verspil-
len aan kleinere problemen en dán nog
eens tegen grote fouten aan te lopen. Zo
werd een testplan opgesteld, waarmee de
volgorde van testen werd geoptimali-
seerd. Tijdwinst: twintig procent. 

Honderd keer sneller
ASML werkt met een zogeheten ‘zachte
overgang’ van product naar klant. Dat wil
zeggen dat het bedrijf een apparaat kort
na de productie al bij een klant neerzet en
het ter plekke gaat afstellen en inregelen.
Tretmans: “Deed zich voorheen een groot
probleem voor, dan kon het wel dagen
duren voordat de ‘service engineers’ het
hadden gevonden. De machine vertoonde
bepaalde symptomen en op basis van
kennis en ervaring gingen zij op zoek
naar het euvel. De modellen die we in
Tangram hebben gemaakt, kunnen op
basis van een paar metingen in de
machine terugrekenen wat er mis is.”
Door de modelmatige aanpak kan men
problemen in een nieuwe machine nu tot
honderd keer sneller opsporen.
Brinksma: “Hoe lang het vervangen van
het betreffende onderdeel of printplaat
duurt, is nu voortaan de beperkende

factor.” Voor ASML pure tijdwinst, zodat
de mensen weer op andere opstart-
problemen kunnen worden ingezet.
Het Tangram-project loopt eind decem-
ber af; de laatste aio’s promoveren begin
volgend jaar. Samen met de vaste mensen
van ESI hebben ze aangetoond dat met de
modelgebaseerde benadering grote winst
te behalen valt. Bij ASML zijn interne
medewerkers nu bezig de ‘tools’ te
optimaliseren en verder in te voeren.
Met Tangram heeft ESI al een belangrijke
stap gezet, maar in de toekomst wordt het
allemaal nog interessanter. De capaciteit
van hardware groeit al decennialang
explosief. Volgens de bekende -en nog
steeds geldige- Wet van Moore verdub-
belen belangrijke kentallen als geheugen
en aantallen transistoren per vierkante
millimeter elke twee jaar. “De mens heeft
de natuurlijke neiging om die extra
capaciteit te willen benutten”, aldus
Brinksma. “Maar daarbij nemen we aan
dat we daarbij ook voldoende goede en
betrouwbare software kunnen ontwik-
kelen. En dat valt tegen. De software-
productie groeit namelijk niet exponen-
tieel, want die is gebaseerd op menselijke
inspanningen. Nog wel. We denken nu
namelijk na over het ontwerpen van
software op basis van modellen. Daarbij
gaan computers uiteindelijk het schrijven
van de regels code van de mens
overnemen.”/.

Over ESI 
HHeett  TTaannggrraamm--pprroojjeecctt  iiss  sslleecchhttss  éééénn  vvaann  ddee
nneeggeenn  pprroojjeecctteenn  wwaaaarraaaann  EESSII--oonnddeerrzzooeekkeerrss
oopp  ddiitt  mmoommeenntt  wweerrkkeenn..  HHeett  EEmmbbeeddddeedd
SSyysstteemmss  IInnssttiittuuttee  wweerrkktt  aallss  eeeenn  nneettwweerrkk--
iinnssttiittuuuutt..  DDaatt  hhoouuddtt  iinn  ddaatt  ddee  mmeeddeewweerrkkeerrss
vveerrsspprreeiidd  oovveerr  vveerrsscchhiilllleennddee  iinnsstteelllliinnggeenn
zziitttteenn..  TTaacchhttiigg  pprroocceenntt  wweerrkktt  aaaann  ddee  ddrriiee
tteecchhnniisscchhee  uunniivveerrssiitteeiitteenn..  
EESSII  bbaasseeeerrtt  pprroojjeecctteenn  mmeeeessttaall  oopp  vvrraaggeenn  uuiitt
hheett  bbeeddrriijjffsslleevveenn..  ““VVaaaakk  zziijjnn  bbeellaannggrriijjkkee
pprroobblleemmeenn  uuiitt  ddee  iinndduussttrriiëëllee  pprraakkttiijjkk  ddee
aaaannlleeiiddiinngg  ttoott  eeeenn  oonnddeerrzzooeekksspprroojjeecctt””,,
vveerrtteelltt  EESSII--ddiirreecctteeuurr  pprrooff..ddrr..  EEdd  BBrriinnkkssmmaa..
““HHeett  ooppzzeetttteenn  ddaaaarrvvaann  nneeeemmtt  vveeeell  ttiijjdd  iinn
bbeessllaagg..  IInn  oonnggeevveeeerr  eeeenn  hhaallff  jjaaaarr  bbrreennggeenn

wwee  ddee  pprroobblleemmeenn  pprreecciieess  iinn  kkaaaarrtt..  WWee
vvrraaggeenn  oonnss  aaff  ooff  oonnzzee  eexxppeerrttiissee  eeiiggeennlliijjkk  wweell
bbiijj  hheett  pprroobblleeeemm  ppaasstt..  EEnn  zziijjnn  ddee  oopplloossssiinn--
ggeenn  ddiiee  wwee  vveerrwwaacchhtteenn  ttee  kkuunnnneenn  lleevveerreenn,,
nnaa  ddee  llooooppttiijjdd  vvaann  hheett  pprroojjeecctt  ((ddrriiee  ttoott  vviijjff
jjaaaarr))  nnoogg  wweell  rreelleevvaanntt??””  
IInn  hheett  ttwweeeeddee  hhaallff  jjaaaarr  vvoorrmmtt  zziicchh  hheett
ccoonnssoorrttiiuumm  vvaann  ppaarrttiijjeenn  vvoooorr  hheett  pprroojjeecctt..
SSuubbssiiddiieess  wwoorrddeenn  aaaannggeevvrraaaaggdd  eenn  ddee
bbeellaannggrriijjkkee  eerrvvaarreenn  mmeennsseenn  uuiitt  hheett  bbeeddrriijjff
wwoorrddeenn  bbiijj  hheett  pprroojjeecctt  bbeettrrookkkkeenn..  BBrriinnkkssmmaa::
““DDiitt  iiss  eeeenn  llaassttiiggee  ssttaapp,,  wwaanntt  ddiiee  mmeennsseenn
zziijjnn  nnaattuuuurrlliijjkk  hheeeell  ddrruukk..  MMaaaarr  hheett  iiss  wweell
ccrruucciiaaaall  vvoooorr  ddee  rreelleevvaannttiiee  vvaann  oonnss  wweerrkk  ddaatt
zziijj  mmeeeeddooeenn..””
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In short
Green Design
The environment and
building(s): in many re-
spects, it is not a good
combination. Hence, here
lies a tremendous
challenge for designers
and the industry to find
opportunities for sus-
tainable design. Dr. Ken
Yeang, one of the most in-
fluential architects in so-
called environmental
design, will discuss this
subject on Wednesday 12
December during the
conference ‘Tectonics:
making meaning’. His
lecture entitled ‘Green
Design’ will begin at 11.45
hours in the Blauwe Zaal
of the Auditorium.

Rescue Dawn
Dieter Dengler, who
wanted to become a pilot
all of his life, ends up in
the American army during
the Vietnam war. When
his plane is shot down
above enemy territory, he
is imprisoned in a POW
camp, where he stages an
escape together with some
fellow prisoners. Their
infernal journey forms the
heart of ‘Rescue Dawn’ by
director Werner Herzog,
featuring Christian Bale in
the leading part.
To be seen in De Zwarte
Doos on Thursday 6,
Tuesday 11 and Wednesday
12 December, always from
20.00 hours.

Islamic thinker
rejects
Leiden chair
The Swiss Islamics pro-
fessor Tariq Ramadan has
informed Leiden Uni-
versity that he is not
accepting a chair there.
The political turmoil sur-
rounding his possible
advent is alleged to have
nothing to do with his
decision. For Leiden
University Ramadan was
the chief candidate for the
chair in Islamic studies.
Nevertheless a spokesman
explains that it was never
certain he would actually
come. “We were still dis-
cussing this with him
when the press announ-
ced his coming as a fact “,
he tells us when asked. 
The report was followed
by political turmoil.
According to the PVV of
Wilders, Ramadan is con-
nected with Al Qaida and
promotes the destruction
of the State of Israel.
GroenLinks, on the other
hand, mentions Ramadan
precisely for his convic-
tion that Islam and demo-
cracy can exist side by side
without any problem.
Minister Plasterk refused
to react to all the rumors
in the Lower House and
said that he has nothing to
do with the human re-
sources policy pursued by
Leiden University. (HOP)

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

Staff Association in need 
of international colleague
The membership of the
TU/e Staff Association
(PV) does not properly
reflect the staffing. Out
of fifteen hundred
members only a ‘handful’
are of international
descent, says the new
chairman ir. Ruud van
Vliet. It is a missed
chance, both for the Staff
Association and for the
international co-workers.
Therefore the chairman is
calling on international
colleagues to come
forward. For them suf-
ficient interesting acti-
vities are organized as
well, he assures us.

Ruud van Vliet mentions a
number of PV activities:
“We organize various
courses, such as digital
photography. Every month
a number of activities take
place. In addition, there are
many sports and hobby
clubs within the Staff
Association, like bad-
minton or flower arran-
gement. If international
colleagues indicate that
they would like other acti-
vities, we shall naturally
look into the options for or-
ganizing them.”
Unfortunately at this
moment there are merely a

few international members
among us. Van Vliet
admits that the PV
presents itself as an organi-
zation for Dutch co-
workers in particular, but is
of the opinion that this
needs to be changed soon
indeed. “Through the
accession of international
co-workers, we are also
rejuvenating our club.
Besides, a Staff
Association should be a
good reflection of the
workforce, which it is not
now.”

Chicken and egg
How come that there are so
few international col-
leagues? “It is a bit of a
chicken-and-egg story”,
says Van Vliet. “As there is
little interest on the part of
international colleagues in
the Staff Association, few
activities and courses are
organized in English. The
reverse also applies: since
few events are organized in
English, there are few in-
ternational workers inte-
rested.” Still, according to
the chairman it is quite
easy to speak English
during most of the acti-
vities: “I teach a course of
digital photography. If I
really devote myself to this,

I can easily teach that
course in English. It is a
pity, though, that if I have
devoted a couple of hours
to translate the course
there are only Dutch
people showing up. You
should not forget either
that the Staff Association
comes down to volunteers.
It just ripples on without
really spreading its wings.” 
The chairman is deve-
loping a number of ini-
tiatives to get more col-
leagues interested in the
Staff Association. Thus, at
present he is working on an
English translation of the
website. “At the moment
there is only a booklet
available in English, which
may be downloaded via the
site.” Through this, Van
Vliet hopes that he can
draw more attention to the
PV among international
colleagues./.

More information about the Staff
Association can be found on
http://www.tue.nl/pv/. The site
is in Dutch. On the homepage
under the heading ‘Brochures’ it
is possible to download the
English booklet by clicking on
the link ‘information booklet’.

International student competi-
tion Industrial Engineering and
Management Science
Before long, TU/e students of Industrial Engineering
and Management Science can compete for the title
‘Best IEM students of the year 2008’. On Thursday 13
December Interactie, the international sub-asso-
ciation of student faculty association Industria, will
hold the TIMES (Tournament In Management and
Engineering Skills) Local Qualification. The winners
will go on to the semi-final in Novi Sad (Serbia) from
22 thru 25 February. The final is scheduled for early
in April in Karlsruhe, Germany. 

International meeting IT committee BEST in Eindhoven
Their stay in Eindhoven
was anything but a
holiday; the IT committee
members of BEST
Internationaal had to put
their shoulders to the
wheel. During their stay
from 30 November to 6
December these sixteen
members, who hail from
various European
countries, worked on the
digital facilities of the 
international student
faculty association. In
between their activities
there was some time for
entertainment during the
‘international evening’.

The IT committee of BEST
organizes three to four
meetings every year which
take place all over Europe,
explains co-organizer Nick
van der Veeken. Last week
Eindhoven functioned as
host city for the meeting.
Prior to this the members
had had three months to
work on a specific problem
of the BEST website.
During the meeting in
Eindhoven the preliminary
results were presented. 
The digital facilities of
BEST Internationaal
consist of three com-
ponents: a business site,
with which the members
themselves are hardly in-
volved, a mailing list, and
intraweb, where members
can register for various
courses. One of the
subjects under scrutiny

last week was the chat
function. Also, members
tried to find a way to allow
users to log in on the
various systems with one
and the same login name. 

Catalyst
“The meeting is the first
opportunity for a test of the
solutions, whereupon the
other members can give
feedback straight away.

This works better than
mailing reactions, whilst
being more stimulating as
well. In a way, then, such a
meeting works like a ca-
talyst”, says Van der
Veeken. 
BEST member Maja
Siljanoska from Mace-
donia concurs: “We’re
doing a lot of work here:
meetings like this are very
efficient. I’m looking

forward to finishing the
feature I’ve been working
on.”
During the meetings and
courses of BEST there is
also time for cultural
exchange. This usually
involves sampling each
other’s culinary specialties
during an ‘international
evening’. In Eindhoven
such an international
evening had been planned

in de Bunker, but unfortu-
nately the culinary offer
remained limited to some
ready-made snacks. Van
der Veeken: “I regret to say
that the gas in our room
was laid on only two days
ago; it meant that we could
not guarantee our
members that they would
be able to cook during the
night in question.”/.

Photo: Bart van Overbeeke

Interactie is organizing
the contest for the fif-
teenth time this year.
Rémon te Voert, secretary
of the sub-association:
“The setup of the contest is
identical every year.
Participants are given a
case in which a problem
from the business com-
munity is presented. In an
enjoyable and instructive
way students can put into
practice the knowledge
that they have gathered
during their studies.”
The contest is open to
Dutch and international
TU/e students of
Industrial Engineering
and Management Science.
Both the case and the pre-
sentation will be in
English. After the case has
been laid before them,
each group will have three

and a half hours to work on
a solution, which they
then have to present to the
jury. At the end of the day
it will be announced
which participants can go
to Serbia./.

Groups must consist of four
participants. The registration
period will close on 11 Decem-
ber or once the maximum
number of ten teams has been
reached. Registration is
possible by sending an e-mail to
interactie@tm.tue.nl stating
the names of the participants.
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/Brein in beeld
DDaannkkzziijj  tteecchhnnoollooggiieeëënn  aallss  MMRRII
wweetteenn  wwee  sstteeeeddss  mmeeeerr  vvaann  oonnzzee
hheerrsseenneenn  eenn  kkuunnnneenn  wwee  sstteeeeddss
mmeeeerr  iinn  bbeeeelldd  bbrreennggeenn..  DDee  aaccttuueellee
ssttaanndd  vvaann  zzaakkeenn  eenn  ddee  ttooeekkoommsstt--
ppeerrssppeeccttiieevveenn  oopp  ddiitt  ggeebbiieedd  ssttaaaann
cceennttrraaaall  ttiijjddeennss  hheett  SScciieennccee  CCaafféé
‘‘HHeett  bbrreeiinn  iinn  bbeeeelldd’’  oopp  ddiinnssddaagg--
aavvoonndd  1111  ddeecceemmbbeerr..  EEeenn  ppssyycchhoo--
lloooogg  vvaann  ddee  RRaaddbboouudd  UUnniivveerrssiitteeiitt
NNiijjmmeeggeenn  ggaaaatt  iinn  oopp  ddee  wweerrkkiinngg  vvaann
ddee  hheerrsseenneenn,,  eeeenn  nneeuurroobbiioolloooogg  vvaann
hheett  VVUU  MMeeddiisscchh  CCeennttrruumm  AAmmsstteerr--
ddaamm  bbeesspprreeeekktt  hhooee  tteerrmmeenn  aallss
‘‘bbeewwuussttzziijjnn’’  eenn  ‘‘ddee  ggeeeesstt’’  ddoooorr
tteecchhnnoollooggiiee  vvaann  kkaarraakktteerr  vveerraannddee--
rreenn..  VVaannaaff  2200..0000  uuuurr  iinn  GGrraanndd  CCaafféé
CCeennttrraaaall  aaaann  ddee  MMaarrkktt..

/Bimbo’s 
en brulapen
OOpp  GGooooggllee  lleevveerrtt  zziijjnn  nnaaaamm  iinnmmiidd--
ddeellss  hhoonnddeerrdddduuiizzeennddeenn  ttrreeffffeerrss  oopp..
BBookkiittoo  hhaaaallddee  aaffggeellooppeenn  vvoooorrjjaaaarr
uuiittggeebbrreeiidd  hheett  nniieeuuwwss  ttooeenn  hhiijj  oonntt--
ssnnaappttee  uuiitt  zziijjnn  vveerrbblliijjff  iinn  DDiieerrggaaaarr--
ddee  BBlliijjddoorrpp  eenn  eeeenn  bbeezzooeekksstteerr  vveerr--
wwoonnddddee,,  ddiiee  ddee  ggoorriillllaa  vveeeellvvuullddiigg
bbeezzoocchhtt  eenn  ccoonnttaacctt  pprroobbeeeerrddee  ttee
lleeggggeenn..  DDee  bbaanndd  ttuusssseenn  vvrroouuww  eenn
aaaapp  ((ddiiee  cceennttrraaaall  ssttaaaatt  iinn  ddiivveerrssee
ffiillmmss  eenn  rroommaannss))  iiss  oopp  wwooeennssddaagg  
1122  ddeecceemmbbeerr  hheett  oonnddeerrwweerrpp  vvaann  ddee
lleezziinngg  vvaann  ffiilloossooooff  eenn  lliitteerraattuuuurr--
wweetteennsscchhaappppeerr  SSttiinnee  JJeennsseenn,,  ddiiee
oonnddeerr  aannddeerree  hheett  bbooeekk  ‘‘WWaaaarroomm
vvrroouuwweenn  vvaann  aappeenn  hhoouuddeenn’’  sscchhrreeeeff..
‘‘BBiimmbboo’’ss  eenn  bbrruullaappeenn’’,,  vvaannaaff  1111..4455
uuuurr  iinn  ccoolllleeggeezzaaaall  55  iinn  hheett  AAuuddiittoorriiuumm..

/Green Design
HHeett  mmiilliieeuu  eenn  ((ggee))bboouuwweenn::  iinn  vveeeell
ooppzziicchhtteenn  ggeeeenn  bbeessttee  ccoommbbiinnaattiiee..
VVoooorr  oonnttwweerrppeerrss  eenn  ddee  iinndduussttrriiee
lliiggtt  eerr  ddaann  ooookk  eeeenn  ggrroottee  uuiittddaaggiinngg
iinn  hheett  zzooeekkeenn  nnaaaarr  mmooggeelliijjkkhheeddeenn
ttoott  dduuuurrzzaaaamm  oonnttwweerrppeenn..  DDrr..  KKeenn
YYeeaanngg,,  éééénn  vvaann  ddee  mmeeeesstt  iinnvvllooeedd--
rriijjkkee  aarrcchhiitteecctteenn  iinn  zzooggeennooeemmdd
eennvviirroonnmmeennttaall  ddeessiiggnn,,  sspprreeeekktt
hhiieerroovveerr  oopp  wwooeennssddaagg  1122  ddeecceemmbbeerr
ttiijjddeennss  ddee  ccoonnffeerreennttiiee  ‘‘TTeeccttoonniiccss::
mmaakkiinngg  mmeeaanniinngg’’..  ZZiijjnn  lleezziinngg
‘‘GGrreeeenn  DDeessiiggnn’’  bbeeggiinntt  oomm  1111..4455  uuuurr
iinn  ddee  BBllaauuwwee  ZZaaaall  vvaann  hheett  AAuuddiittoo--
rriiuumm..

/Viri in TAC
VVeerrrraasssseennddee,,  vveerrnniieeuuwweennddee  eenn
eexxppeerriimmeenntteellee  aaccttss  vvoooorr  eeeenn  zzaacchhtt
pprriijjssjjee::  ddaatt  iiss  VViirrii,,  hheett  mmiinniiffeessttiivvaall
ddaatt  zzaatteerrddaagg  88  ddeecceemmbbeerr  wweeeerr
ppllaaaattssvviinnddtt  iinn  hheett  TTeemmppoorraarryy  AArrtt
CCeenntteerr  ((TTAACC))  aaaann  ddee  VVoonnddeerrwweegg..  OOpp
hheett  pprrooggrraammmmaa  ssttaaaann  oonnddeerr  aannddeerree
ddee  bbaannddss  OOppeerraattiiee  ZZaanndd  eenn  HHiijjooss  ddee
MMaayyoo,,  eelleekkttrrooggeezzeellsscchhaapp  WWee  lloovvee
ppeeooppllee  iinn  BBeeaarrssuuiittss  eenn  vveerrhhaalleenn--
vveerrtteelllleerr  PPaauull  SStteekkeelleennbbuurrgg..  OOookk  iiss
wweerrkk  ttee  zziieenn  vvaann  ‘‘EEiinnddhhoovveennss  jjoonngg--
ssttee  ffoottooggrraaffiieettaalleenntt’’  EEeellccoo  RRooeellssmmaa
eenn  ddee  NNiijjmmeeeeggssee  kkuunnsstteennaaaarr
RRaayymmoonn  vvaann  VVuugghhtt..  AAaannvvaanngg  
2200..3300  uuuurr,,  eennttrreeee  zzeess  eeuurroo..  ZZiiee
hhttttpp::////vviirrii..vviirruuss..nnll..

/The Gasoline
Brothers
AAllttppoopprroocckkssppaacceeaammeerriiccaannaa..  OOooiitt
vvaann  ddiiee  tteerrmm  ggeehhoooorrdd??  HHiijj  iiss
oonnttssttaaaann  iinn  UUttrreecchhtt,,  hheett  tthhuuiissffrroonntt
vvaann  TThhee  GGaassoolliinnee  BBrrootthheerrss..
MMoorrggeenn,,  vvrriijjddaagg  77  ddeecceemmbbeerr,,  ssppeeeelltt
ddee  bbaanndd  vvaannaaff  2233..0000  uuuurr  iinn  hheett  ccaafféé
vvaann  ddee  EEffffeennaaaarr  mmeett  vvoooorrmmaalliiggee
lleeddeenn  vvaann  bbaannddss  aallss  TThhee  YYeeaarrlliinnggss,,
GGlloorriicczz  JJiimm,,  PPaappeerr  MMoooonn  eenn
SSaanndduusskkyy  iinn  EEiinnddhhoovveenn..  GGrraattiiss
eennttrreeee..

Cabaret in het Gaslab
De trefzekere, zelfspottende
slimmerik en de romanticus,
die met piano en gitaar zijn
verhaal doet. Dat zijn, kort door
de bocht omschreven, Daniël
Arends en Thijs Maas. Beide
jonge cabarettalenten staan
donderdagavond 13 december
op de planken van het Gaslab.

Hij was de overtuigende win-
naar van de jury- en publieks-
prijs van Camaretten 2006:
Daniël Arends, als late puber

verslaafd aan van-alles-en-nog-
wat, die het licht zag tijdens een
avondje bankhangen met oude
theaterrot Freek de Jonge op tv.
Het theater en de roem lonkten,
dat wilde Arends ook. Hij stu-
deerde aan de hoofdstedelijke
Academie voor Kleinkunst en
maakt sinds vier jaar deel uit van
de Comedytrain. Een NRC-
recensent bestempelde de caba-
retier als een talent met flair,
trefzeker in alles, dat met groot
gemak op het podium staat.

Romanticus Thijs Maas, even-
eens pupil van de Amsterdamse
Kleinkunstacademie, wordt
gezien als het wonderkind met
de blues en vooral geprezen om
zijn muzikaliteit en zangstem.
Maas (afgelopen seizoen de
grote winnaar van het Amster-
dams Kleinkunstfestival) laat
grove grappen en zware thema’s
(vooralsnog) links liggen en doet
zijn eigen verhaal met piano en
gitaar, subtiel en aandoenlijk.
Hij vertelt over chaos, de liefde

en de wondermens, onderwer-
pen die ook terugkomen in het
eerste avondvullende program-
ma waaraan hij werkt./.
De cabaretavond met optredens van
Arends en Maas in het Gaslab begint
donderdag 13 december om 20.30 uur
(na aanvang geen toegang meer).
Gratis kaartjes voor de voorstelling
(maximaal vier per persoon) kunnen
vanaf maandag 10 december worden 
afgehaald bij het bureau Studium
Generale in het Auditorium.

Vietnam-film Herzog voegt niet veel meer toe 
Christian Bale lijkt een patent
te hebben op rollen waar hij
stevig voor moet afvallen. In
‘The Machinist’ uit 2004 kon de
bioscoopbezoeker zijn ribben
al tellen en ook in de Vietnam-
film ‘Rescue Dawn’ van Werner
Herzog belandt Bale in erbar-
melijke omstandigheden. Maar
voegt deze film, die gebaseerd
is op de ervaringen van de
Duits/Amerikaanse straal-
jagerpiloot Dieter Dengler, nog
veel toe aan de al zeer omvang-
rijke berg Vietnam-films? 

Tien jaar geleden maakte
Herzog de documentaire ‘Little
Dieter Needs to Fly’ en dit jaar
verscheen de daarop gebaseerde
speelfilm ‘Rescue Dawn’. De
film gaat over het leven van
Dieter Dengler, die in de Tweede
Wereldoorlog in Duitsland op
vijfjarige leeftijd de vliegtuigen

van de geallieerden ziet over-
schieten en dan besluit dat hij
ook piloot wil worden. Dat lukt
uiteindelijk in de Amerikaanse
luchtmacht en Herzog begint
het verhaal op het moment dat
de VS in de jaren zestig steeds
meer bij het Vietnam-conflict
betrokken raken. Wanneer
Dengler tijdens een geheime
missie wordt neergehaald, wordt
hij al snel opgepakt door de
Noord-Vietnamezen en gevan-
gengezet in een klein gevange-
nenkamp middenin de jungle,
waar hij met enkele medegevan-
genen een ontsnapping op touw
zet. 
Als bezoeker blijf je zitten met
de vraag wat Herzog bezield
heeft om in de eenentwintigste
eeuw nog een film over Vietnam
te maken. Oké, hij is natuurlijk
stukken beter en aangrijpender
dan de machofilms die bijvoor-

beeld Sylvester Stallone en
Chuck Norris erover gemaakt
hebben, maar hij haalt het niet
bij een film als ‘The Deer
Hunter’ van Michael Cimino uit
1978 met Robert de Niro en
Christopher Walken. /.

Kaartverkoop StuKaFest en StuKafeest 14 januari van start
De kaartverkoop voor de eerste
Eindhovense editie van het
Studentenkamerfestival
(StuKaFest) begint op maandag
14 januari. De programmering
voor het festival, dat
plaatsvindt op 27 februari, is
vrijwel rond. Alleen voor het
slotfeest, het StuKafeest,
werkt organisator Virus nog
aan de acts.

Het festival wordt gehouden in
veertien studentenkamers; het
slotfeest speelt zich af in Club
Rembrandt. In elk van de
kamers treedt één act op,
driemaal die avond. Je kunt dus

maximaal drie van de volgende
artiesten zien op 27 februari. 
Hoofdact Ewout & Etienne (‘het
hilarische hoogtepunt’ van het
Groninger Studenten Cabaret
Festival’, aldus organisator
Virus), Michiel (‘hilarische
liedjes en mooie teksten’), Burn
the Iris (‘metalcore op een stu-
dentenkamer’), Mr. Love and the
Stallions (‘avontuurlijke rock-
muziek), Oscar Kocken (‘lite-
ratuur, gevoelige en humoris-
tische teksten’), Ted Griffioen
(‘pakkende stand-up comedy’),
Che (hele rauwe tot zeer melo-
dieuze hiphop’), Leonard en
Jeroen (‘korte film/performance,

Tilburgse absurdisten’), Eefje
Wentelteefje (‘poppenkast-
theater’), Sneakerfreak (‘ori-
ginele akoestische liedjes met
ontroerende teksten’), ONS
(‘mooie Nederlandstalige pop-
nummers’), Marlies Somers
(‘stemkunstenares, zangeres,
songwriter en dichteres’), Dead
Elvis & his one man Grave (one-
manband van ‘Elvis’ met zom-
biemasker) en Odems (‘inter-
actieve theatervoorstelling met
een vleugje dans’).
Het bijwonen van een enkel op-
treden gaat 3,50 euro kosten. Dat
kost ook de entree tot het
slotfeest, waar onder meer

Perestroika Soundsystem
(‘swingende balkanbeats’) en
Longmen voor de muziek gaan
zorgen. Een StuKaFest-passe-
partout kost elf euro. Daarmee
kun je drie optredens bezoeken
en het afsluitende feest in Club
Rembrandt. 
Kaarten zijn vanaf maandag 14
januari te koop bij Virus, in de
Bunker, dagelijks van 11.00 tot
17.00 uur. De organisatie weet
nog niet precies hoeveel kaarten
er beschikbaar zullen zijn. Wel
schat Virus in dat er in totaal
driehonderd tot driehonderd-
vijftig bezoekers in de veertien
studentenkamers passen./.

BBaallllaaddss  ssttoonnddeenn  ddiinnssddaaggaavvoonndd  
44  ddeecceemmbbeerr  cceennttrraaaall  iinn  hheett
GGaassllaabb..  DDaaaarr  bbrraacchhtt  ssttuuddeenntteenn--
bbiiggbbaanndd  SSttuuddeennttpprrooooff  vvoooorr  eeeenn
kklleeiinnee  vveeeerrttiigg  ttooeehhoooorrddeerrss  ‘‘TThhee
bbaallllaadd  ssttyyllee  ooff……’’,,  mmeett  rruussttiiggee
kkllaassssiieekkeerrss  aallss  ‘‘MMyy  FFuunnnnyy
VVaalleennttiinnee’’,,  ‘‘II  RReemmeemmbbeerr  CClliiffffoorrdd’’
eenn  ‘‘DDeeaarr  OOlldd  SSttoocckkhhoollmm’’..  ““MMaaaarr
bbiijj  eeeenn  hheellee  aavvoonndd  bbaallllaaddss  vvaalllleenn
mmeennsseenn  mmiisssscchhiieenn  iinn  ssllaaaapp,,  dduuss
wwee  hheebbbbeenn  ttuusssseennddoooorr  ooookk  wwaatt
uupp--tteemmppoo  nnuummmmeerrss  ggeessppeeeelldd””,,
aalldduuss  eeeenn  llaacchheennddee  TThhoommaass
HHeerrmmaannss,,  sseeccrreettaarriiss  vvaann  ddee  vveerr--
eenniiggiinngg  ddiiee  zzeellff  eeeerrssttee  ttrroommbboonnee
ssppeeeelltt..  
IInn  hheett  GGaassllaabb  ssttoonnddeenn  ddiinnssddaagg--
aavvoonndd  eeeenneennttwwiinnttiigg  mmuuzziikkaanntteenn
oopp  ddee  ppllaannkkeenn..  HHooooggtteeppuunntt  vvaann
hheett  ooppttrreeddeenn  vvoooorr  HHeerrmmaannss  wwaass
‘‘OOnnee  MMiinntt  JJuulleepp’’  vvaann  RRaayy  CChhaarrlleess..
““DDaatt  iiss  eeeenn  hheeeell  vvrriijj  nnuummmmeerr  mmeett
fflliinnkk  wwaatt  rruuiimmttee  vvoooorr  iimmpprroovviissaattiiee,,
wwaaaarrbbiijj  oonnzzee  ddiirriiggeenntt  sstteeeeddss

iieemmaanndd  aannddeerrss  aaaannwwiijjsstt  vvoooorr  eeeenn
oonnvveerrwwaacchhttee  ssoolloo..””  VVoooorr  ddee  bbaanndd  iiss
eeeenn  ggeemmiiddddeelldd  ooppttrreeddeenn  eeiiggeennlliijjkk
ssoowwiieessoo  éééénn  ggrroottee  vveerrrraassssiinngg,,
vveerrtteelltt  ddee  sseeccrreettaarriiss..  ““WWee  hheebbbbeenn

eeeenn  mmaapp  mmeett  ttwweeeehhoonnddeerrdd
nnuummmmeerrss  eenn  vvaann  tteevvoorreenn  ssttaaaatt
nnooooiitt  vvaasstt  wweellkkee  wwee  ggaaaann  ssppeelleenn..
CChhaarrlleeyy  --CChhaarrlleess  GGrreeeenn,,  aall  rruuiimm
vviijjffttiieenn  jjaaaarr  ddee  vvaassttee  ddiirriiggeenntt  vvaann

SSttuuddeennttpprrooooff,,  rreedd..--  kkiieesstt  ddee
nnuummmmeerrss  eenn  ssppeeeelltt  ddaaaarrbbiijj  iinn  oopp
hhooee  hheett  ppuubblliieekk  rreeaaggeeeerrtt..  TTeerrwwiijjll
wwiijj  hheett  vvoollggeennddee  nnuummmmeerr  ooppzzooee--
kkeenn  iinn  oonnzzee  mmaapp,,  vveerrtteelltt  hhiijj  vvaaaakk
iieettss  oovveerr  ddaatt  nnuummmmeerr  ooff  ddee  ccoomm--
ppoonniisstt..  OOff  hhiijj  ssppeeeelltt  zzeellff  aallvvaasstt
eeeenn  iinnttrroo  oopp  zziijjnn  ttrroommppeett..””
VVoooorr  kkoommeenndd  jjaaaarr  ssttaaaatt  oonnddeerr
aannddeerree  eeeenn  mmeeeerrddaaaaggss  bbeezzooeekk
aaaann  FFiinnllaanndd  oopp  hheett  pprrooggrraammmmaa
vvaann  SSttuuddeennttpprrooooff..  IInn  hheett  kkaaddeerr
vvaann  eeeenn  mmuuzziikkaallee  uuiittwwiisssseelliinngg
oonnttmmooeett  ddee  bbaanndd  ddaaaarr  hhaaaarr  ccooll--
lleeggaa’’ss  vvaann  bbiiggbbaanndd  TToorrvviikkooppllaa,,
ddiiee  eeeerrddeerr  aall  oopp  bbeezzooeekk  wwaarreenn  iinn
EEiinnddhhoovveenn..  VVeerrddeerr  hhoooopptt
SSttuuddeennttpprrooooff  iinn  ffeebbrruuaarrii  eeeenn  jjaazzzz--
iimmpprroovviissaattiieeccuurrssuuss  ttee  ssttaarrtteenn  eenn
mmiikktt  ddee  bbaanndd  oopp  ddee  oopprriicchhttiinngg  vvaann

eeeenn  ttwweeeeddee  oorrkkeesstt,,  oomm  mmeeeerr  mmuuzzii--
kkaanntteenn  --ooookk  ddiiee  mmeett  iieettss  mmiinnddeerr
mmuuzziikkaallee  eerrvvaarriinngg--  eeeenn  ppooddiiuumm  ttee
kkuunnnneenn  bbiieeddeenn..  
FFoottoo::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee

JazzJazzbbaall laladdss in hetin het GGaasslablab

Te zien in De Zwarte Doos op 
donderdag 6, dinsdag 11 en woensdag
12 december, steeds vanaf 20.00 uur.
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En hoe is het in Odense?

Ik zit inmiddels alweer
drie maanden in Dene-
marken; sinds eind
augustus studeer ik hier
voor een semester aan de
Syddansk Universitet in
Odense. Op het eerste
gezicht lijkt Odense wel

een beetje op Eindhoven,
iets minder inwoners,
veel studenten, plat,
overal fietsen en net iets
kouder, maar even nat.
Het inburgeren gaat me
goed af, ik eet al fladbrød
en drink Odense Øl. Het
studentenleven is hier
prima, je kunt goed
stappen en de biertjes
zijn verrassend goedkoop;
niet wat je van Denemar-
ken zou verwachten,
maar mij hoor je niet
klagen. 

Veel contact met Deense
studenten heb ik niet; de
lessen die ik volg, zijn
speciaal voor Erasmus-
studenten. Mijn mede-
studenten bestaan voor-
namelijk uit Oost-Euro-
peanen; ik ken meer
Poolse dan Deense

woorden op dit moment.
Maar dit komt ook door
mijn huisgenoten die ook
uit Polen komen en met
wie ik regelmatig een
zelfgestookt glaasje
wodka drink. 

Doordeweeks heb ik volle
dagen college, die soms al
om kwart over acht 
‘s ochtends beginnen De
lessen zijn altijd opge-
bouwd rond een case die
je binnen de vier uur
durende colleges in
groepen moet oplossen.
Op dinsdag ga ik sporten,
donderdagavond is hier
ook wel een studenten-
avond, maar op vrijdag-
middag gaat de bar aan de
faculteit open, ongeveer
hetzelfde als de vereni-
gingsborrels in Eind-
hoven - met het verschil

dat ze hier tot na midder-
nacht open zijn. Dit is een
goede manier om onder
het genot van een biertje
en het weekend in te
luiden, met het voordeel
dat je de volgende dag
geen les hebt.

Deze week ga ik samen
met de Nederlanders hier
nog Sinterklaas vieren
met surprises en uiter-
aard gedichtjes Wat in
contrast staat met de
Deense kerstcultuur; de
kerstsfeer begint hier al
half oktober. Het hoogte-
punt was de lancering van
het kerstbier op de eerste
vrijdag van november,
waarbij vrachtauto’s van
de brouwerij gratis bier
uitdeelden. Kijk, dat is
nou een kerstgedachte! 
Daarnaast ben ik druk

bezig mijn project af te
ronden dat eind decem-
ber af moet zijn. Vrijdag
heb ik een excursie naar
een bedrijf dat wind-
molens maakt, waar we
gaan kijken naar nieuwe
compositiematerialen.
Daarna nog één weekje

en dan alweer terug naar
Nederland. Skôl!

Jasper Pieterse, 
student Industrial Design

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.

Klein blijft fijn, vinden studenten
De hoogst gewaardeerde
universitaire opleidingen
zijn de university
colleges. Op ruime
afstand volgen aard-
wetenschappen, kleine
talenopleidingen, wis-
kunde, scheikunde en
theologie. Dat staat in de
pas verschenen Keuze-
gids Hoger Onderwijs.  

De university colleges
scoren een 7,6. De andere
krijgen een 7,3 of een 7,2.

De rapportcijfers zijn ge-
baseerd op de database
Studie Keuze Informatie
2007, waarin de oordelen
zijn verzameld van bijna
zeventienduizend univer-
sitaire studenten die
tussen 2005 en 2007 zijn
ondervraagd. In de toplijst
staan dezelfde klein-
schalige studies als vorig
jaar. 
De instroom van university
colleges wordt bewust
beperkt gehouden. De

andere opleidingen
trekken vanzelf minder
eerstejaars dan massale
studies als rechten en psy-
chologie. Daardoor kun-
nen ze persoonlijker bege-
leiding bieden - wat niet
wegneemt dat ook de
programma’s en docenten
hoge ogen gooien.
Een stuk minder en-
thousiast zijn de studenten
over tandheelkunde, die
helemaal onderaan in de
pikorde staat en een 6,6

krijgt. Dat ligt vooral aan de
gezamenlijke Amster-
damse opleiding ACTA. De
studenten van de Vrije
Universiteit geven er een
magere 6,3 voor, terwijl
UvA- studenten nog iets
negatiever oordelen: een
6,2. Misschien hebben de
UvA-studenten iets andere
verwachtingen; het kan
ook aan de onzeker-
heidsmarge van de
enquête liggen, die onge-
veer 0,2 punt bedraagt.

Hoe dan ook vinden de
ACTA-studenten de keuze-
ruimte beperkt, kan de
communicatie vanuit de
opleiding beter en is
studievertraging volgens
hen haast onvermijdelijk.
Er klinkt ook weinig
applaus voor bouwkunde,
politicologie, pedagogiek,
sociologie, bedrijfskunde
en economie. Die studies
krijgen een 6,8 of 6,9. Ook
hier geldt dat er veel
variatie in de scores is. Zo

steekt de Maastrichtse eco-
nomieopleiding met een
7,1 ver boven de anderen
uit, terwijl Groningen
(6,6) de hekkensluiter is.
Toch stuurt de Keuzegids
scholieren niet auto-
matisch naar het zuiden.
Ze moeten zich vooral af-
vragen welk aspect van de
economie ze interessant
vinden, adviseert de redac-
tie. (HOP)/.

Vijftigjarig Japie viert week lang feest

Creatief bier tot je nemen
Dit is niet wat het lijkt.
Twee leden van Thor zijn
hier doende met de uit-
voering van een ‘ludieke
opdracht’. Dit in het kader
van een jaarlijks terug-
kerend ritueel bij studie-
vereniging Thor: de cantus.
Alleen is de aanleiding
voor het drinkfestijn, dins-
dagavond 4 december in
café De Oude St. Joris, dit
jaar net iets specialer dan
andere jaren: de elektrover-
eniging bestaat vijftig jaar. 
Onder begeleiding van
onder anderen een zang-
meester en een strafmees-
ter leegden de aanwezige
Thorleden al zingend en
ludieke opdrachten uitvoe-
rend hun glazen. Het
aantal? “Het minimale
aantal is een glas of zes, het
maximum is wat je aan-
kunt”, vertelt Thor-presi-
dent Joost Greunsven.
Gelukkig krijgen de deel-
nemers een weekje om bij
te komen voordat de
volgende lustrumactiviteit
aan de orde is: skiën in de
skihal van het Duitse
Bottrop. In no-time waren
de vijftig busplaatsen voor
het uitstapje gevuld, aldus
de president. 
Ook de andere feestelijk-
heden trokken genoeg
belangstellenden. De af-
trap was vorige week
woensdag, toen het
bestuur in Potentiaal drie-

honderdtwintig stukken
vlaai uitdeelde aan geïnte-
resseerden en passanten.
Op donderdag 29 novem-
ber bleef elektrokroeg Het
Walhalla, onderin het
gebouw, tot 22.00 uur
open en stond er een
frietkraam voor de deur. En

eerder al, in september,
hield Thor samen met de
studieverenigingen Japie
en Simon Stevin een feest
in de Effenaar. Een luxe
diner met gala, in kasteel
Maurick in Vught, vormt
op 21 december de afsluiter
van het jubileum./.

FFoottoo::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee

DDiikk  hhoonnddeerrdd  bbllaauuwwee  eenn
ggoouuddeenn  bbaalllloonnnneenn  ggiinnggeenn
mmaaaannddaaggmmiiddddaagg  33  ddeecceemm--
bbeerr  vvoooorr  ddee  iinnggaanngg  vvaann  HHeelliixx
ddee  lluucchhtt  iinn..  BBllaauuww  iiss  ddee  kklleeuurr
vvaann  ssttuuddiieevveerreenniiggiinngg  JJaappiiee
vvaann  SScchheeiikkuunnddiiggee  TTeecchhnnoo--
llooggiiee,,  ggoouudd  ssttoonndd  vvoooorr  hheett
ffeeiitt  ddaatt  ddiiee  cclluubb  ddeezzee  wweeeekk
zziijjnn  vviijjffttiiggjjaarriigg  bbeessttaaaann
vviieerrtt..  AAaann  eellkkee  bbaalllloonn  hhiinngg
eeeenn  eettiikkeettjjee  mmeett  ddee  nnaaaamm
vvaann  eeeenn  lliidd  vvaann  ddee  vveerreennii--
ggiinngg..  DDee  bbaalllloonn  ddiiee  hheett
vveerrssttee  wweegg  kkoommtt  --eenn
wwaaaarrvvaann  ddee  vviinnddeerr  ddee  mmooeeiittee
nneeeemmtt  oomm  hheett  eettiikkeettjjee  ooookk
tteerruugg  ttee  ssttuurreenn--  lleevveerrtt  ddee
eeiiggeennaaaarr  eeeenn  mmooooiiee  pprriijjss  oopp..
WWaatt  ddaatt  iiss,,  wweeeett  vvoooorrzziitttteerr

EElliinnee  HHeerrmmeennss  nnoogg  nniieett..
LLaacchheenndd  zzeeggtt  zzee::  ““DDaatt  lliiggtt
eerraaaann  hhooeevveeeell  ggeelldd  wwee  nnaa
ddeezzee  lluussttrruummwweeeekk  nnoogg  oovveerr
hheebbbbeenn..””  
DDee  lluussttrruummwweeeekk  zziitt  pprrooppvvooll
ffeeeesstteelliijjkkee  aaccttiivviitteeiitteenn..
EEeerrddeerr  ddiiee  mmaaaannddaagg  ooppeennddee
JJaappiiee  ddee  wweeeekk  ddoooorr  ttaaaarrtt  uuiitt
ttee  ddeelleenn  aaaann  lleeddeenn  vvaann  ddee
vveerreenniiggiinngg..  DDiinnssddaagg  kkoonnddeenn
ddee  lleeddeenn  zziicchh  wwaaggeenn  aaaann  eeeenn
ppoottjjee  bbooeerreennggoollff,,  wwaaaarrnnaa  zzee
hhuunn  ddoorrsstt  ’’ss  aavvoonnddss  kkoonnddeenn
wweeggddrriinnkkeenn  ttiijjddeennss  eeeenn
ccaannttuuss..  VVaannoocchhtteenndd,,  ddoonn--
ddeerrddaagg  66  ddeecceemmbbeerr,,  vviinnddtt
oomm  eellff  uuuurr  ddee  118844ee  aallggeemmeennee
lleeddeennvveerrggaaddeerriinngg  ppllaaaattss..
AAaannsslluuiitteenndd  wwoorrddtt  hheett

lluussttrruummbbooeekk  ggeepprreesseenn--
tteeeerrdd,,  ddaatt  tteerruuggbblliikktt  oopp  
ddee  aaffggeellooppeenn  vviijjff  jjaaaarr..
VVaannaavvoonndd  ggaaaann  zzoo’’nn  zzeevveenn--
ttiigg  lleeddeenn  ddaann  oopp  wweegg  nnaaaarr
MMaaaassttrriicchhtt,,  wwaaaarr  zzee  bbiijj  hheett
ssttaannddbbeeeelldd  vvaann  ddee  nnaaaamm--
ggeevveerr  vvaann  ddee  vveerreenniiggiinngg,,  JJaann
PPiieetteerr  MMiinncckkeelleerrss,,  hheett
vveerreenniiggiinnggsslliieedd  zzuulllleenn  aaaann--
hheeffffeenn..  IInn  MMaaaassttrriicchhtt  ggaaaann
zzee  vveerrvvoollggeennss  eeeenn  aaaannttaall
ccaaffééss  aaff  mmeett  BBrraanndd  oopp  ddee
ttaapp;;  eeeenn  kkrrooeeggeennttoocchhtt  ddiiee  iinn
JJaappiiee--jjaarrggoonn  eeeenn  ‘‘BBrraanndd--
ssllaanngg’’  wwoorrddtt  ggeennooeemmdd..
VVrriijjddaagg  sslluuiitt  eeeenn  lluussttrruumm--
rreecceeppttiiee  ddee  lluussttrruummwweeeekk  aaff..  

FFoottoo::  BBeerrtt  JJaannsseenn



VVrriendeniendengrgroep oep vvierier tt vverjerjaaraarddaag metg met ssnelnellle sere serie skie sketetcchehess
DDee  ooppeenniinnggsssskkeettcchh  vvaann  hheett
lluussttrruummccaabbaarreett  vvaann  SSSSRREE--
ddiissppuuuutt  LLaatteenntt  TTaalleenntt,,  ddiinnss--
ddaaggaavvoonndd  44  ddeecceemmbbeerr  iinn  eeeenn
vvoollllee  BBllaauuwwee  ZZaaaall::  eeeenn  ggrrooeepp
mmaannnneenn  kknnuuppppeelltt  eeeenn  rrooeeddeell
zzeeeehhoonnddjjeess  ddoooodd..  HHeett  tthheemmaa
vvaann  ddee  vviijjffeennddeerrttiigg  sskkeettcchheess
tteelllleennddee  vvoooorrsstteelllliinngg::  ‘‘ZZoo
bboonntt  hheebbbbeenn  wwee  hheett  nnoogg
nnooooiitt  ggeemmaaaakktt’’..
IInn  ttwweeee  uuuurr  ttiijjdd  kkwwaammeenn
aacchhttttiieenn  vvaann  ddee  nneeggeennttiieenn
ddiissppuuuuttlleeddeenn  --nnuummmmeerr
nneeggeennttiieenn  iiss  oopp  ssttaaggee--
mmeeeerrmmaaaallss  oopp  hheett  ppooddiiuumm
oomm  ddee  lliieeddjjeess,,  ddaannssjjeess  eenn
ccaabbaarreettssttuukkjjeess  oopp  ttee  vvooeerreenn..
EEeenn  vveerrzzaammeelliinngg  ssttuukkjjeess
zzoonnddeerr  eenniiggee  rrooddee  ddrraaaadd,,
vveerrtteelltt  ddiissppuuuuttsslliidd  aannnneexx
‘‘ddiirreeccttoorr’’  NNiieekk  SStteevveennss..
BBiijjvvoooorrbbeeeelldd  eeeenn  ppaarrooddiiee  oopp

hheett  AAVVRROO--ttvv--pprrooggrraammmmaa
‘‘NNeeddeerrllaanndd  iinn  BBeewweeggiinngg’’::
BBooeerrkkaa’’ss  iinn  bbeewweeggiinngg..  MMeett
ddaaaarriinn  bbeewweeggiinnggsseexxeerrcciittiieess
vvoooorr  bbooeerrkkaa--ddrraaggeennddee
ddaammeess,,  zzooaallss  ddee  ooeeffeenniinngg
‘‘ggeeeenn  hhaanndd  ggeevveenn’’..  OOff  eeeenn
ssttuukk  wwaaaarriinn  ddee  ‘‘SSmmaaaakk--
ppoolliittiiee’’  --ooookk  eeeenn  ttvv--pprrooggrraamm--
mmaa--  ddee  vvuuiilliigghheeiidd  iinn  eeeenn  ccoorr--
ppoorraaaall  ssttuuddeenntteennhhuuiiss  oonnddeerr
ddee  llooeepp  nneeeemmtt..  ““DDaatt  ssttuukk  vviieell
ggooeedd  iinn  ddee  ssmmaaaakk  bbiijj  hheett
ppuubblliieekk””,,  iiss  ddee  iinnddrruukk  vvaann
SStteevveennss,,  ddiiee  zzeellff  éééénn  vvaann  ddee
ccoorrppoorraallee  ssttuuddeenntteenn  ssppeeeell--
ddee..
HHeett  pprrooggrraammmmaa,,  ddaatt  hheett
ddiissppuuuutt  iinn  ttiieenn  wweekkeenn  ttiijjdd
mmeett  ddee  hhuullpp  vvaann  eeeenn  pprrooffeess--
ssiioonneellee  rreeggiisssseeuurr  iinn  eellkkaaaarr
ddrraaaaiiddee,,  wwaass  ddiitt  jjaaaarr  eexxttrraa
uuiittggeebbrreeiidd  vvaannwweeggee  hheett

ttwwiinnttiiggjjaarriigg  bbeessttaaaann  vvaann
LLaatteenntt  TTaalleenntt..  EEeenn  hheellee
ooppggaavvee,,  aallss  jjee  bbeeddeennkktt  ddaatt
ggeeeenn  vvaann  ddee  lleeddeenn  zzeellff
ttoonneeeell  ssppeeeelltt  ooff  iieettss  mmeett
tthheeaatteerr  ddooeett..  SStteevveennss::  ““WWee
zziijjnn  nniieett  aannddeerrss  ddaann  aannddeerree
SSSSRREE--ddiissppuutteenn::  eeeenn  vvrriieenn--
ddeennggrrooeepp  ddiiee  vveeeell  ssaammeenn
ddooeett..  WWaatt  oonnss  oonnddeerrsscchheeiiddtt,,
iiss  ddaatt  wwee  eeeennss  ppeerr  jjaaaarr  eeeenn
ccaabbaarreett  oorrggaanniisseerreenn..””
HHeett  ccaabbaarreett  iiss  bbeeddooeelldd  vvoooorr
SSSSRREE--lleeddeenn,,  rreeüünniisstteenn,,
oouuddeerrss  eenn  vvrriieennddeenn..  SSaammeenn
wwaarreenn  ddiiee  ggrrooeeppeenn  ggooeedd
vvoooorr  eeeenn  vvoollllee  BBllaauuwwee  ZZaaaall
ggiisstteerreenn,,  vveerrtteelltt  ddiirreeccttoorr
SStteevveennss  --  eerr  mmooeesstteenn  zzeellffss
ssttooeelleenn  bbiijj  ggeezzeett  wwoorrddeenn..

FFoottoo::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee
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DDee  vviieerr  pprroommoovveennddii  zziijjnn  hheett
eerr  iinn  eeeerrssttee  iinnssttaannttiiee  oovveerr
eeeennss  ddaatt  hheett  eeeenn  vvrroouuwweenn--
kkaammeerr  iiss,,  ggeettuuiiggee  hheett  bbeedd,,  ddee
kknnuuffffeellss  oopp  hheett  bbeedd  eenn  ddee
ffoottoo’’ss  aaaann  ddee  mmuuuurr..  HHeett  iiss
eeeenn  vvrriijj  rroommmmeelliiggee  kkaammeerr,,  oopp
bbaassiiss  ddaaaarrvvaann  sslluuiitteenn  zzee  uuiitt
ddaatt  zzee  eeeenn  bbeeddrriijjffsskkuunnddiiggee
iiss..  DDee  ppiiaannoo  ggeeeefftt  eeeenn  hhiinntt
ddaatt  hheett  eeeenn  aarrttiissttiieekk  ppeerrssoooonn
iiss..  ZZee  hheeeefftt  vveeeell  bbooeekkeenn,,
wwaaaarroonnddeerr  eeeenn  ccaallccuulluuss--
bbooeekk..  IInnffoorrmmaattiiccaassttuuddeenntteenn
kkrriijjggeenn  ggeeeenn  ccaallccuulluuss..  HHeett  iiss
ooookk  ggeeeenn  ssttuuddeennttee  IInndduussttrriiaall
DDeessiiggnn,,  wwaanntt  ddaann  hhaaddddeenn  ddee
aannaallyyttiiccii  mmeeeerr  uuiittiinnggeenn  vvaann
ddeessiiggnn  eenn  zzeekkeerr  ggeeeenn  IIkkeeaa--
llaammpp  vveerrwwaacchhtt..  ZZee  oonnttddeekk--
kkeenn  nnoogg  eeeenn  CC--hhaannddbbooeekk  eenn
eeeenn  bbooeekk  oovveerr  ccoommppuutteerrnneett--
wweerrkkeenn..  EElleekkttrrootteecchhnniieekk
wwoorrddtt  ggeeooppppeerrdd,,  mmaaaarr  eerr  zziijjnn
wweeiinniigg  vvrroouuwweenn  ddiiee  EElleekkttrroo--
tteecchhnniieekk  ssttuuddeerreenn..  ZZee  hheeeefftt
bbooeekkeenn  vvaann  vveeeell  vveerrsscchhiill--
lleennddee  ddeeeellggeebbiieeddeenn,,  dduuss  hheett
zzoouu  TTIIWW  kkuunnnneenn  zziijjnn,,  mmaaaarr
ddaatt  ppaasstt  nniieett  bbiijj  ddee  kkaammeerr..  ZZee
hhoouuddeenn  hheett  uuiitteeiinnddeelliijjkk,,
‘‘aaggaaiinnsstt  tthhee  ooddddss’’,,  ttoocchh  oopp
EElleekkttrrootteecchhnniieekk..  
DDee  llaappttoopp  ddiiee  oopp  ddee  ffoottoo  ttee
zziieenn  iiss,,  iiss  eerr  éééénn  vvaann  ddee  ggeennee--
rraattiieess  22000022  eenn  22000033,,  mmaaaarr
vvoooorr  eeeenn  vviijjffddeejjaaaarrss  iiss  ddee
bbooeekkeennppllaannkk  nnoogg  vvrriijj  lleeeegg..

ZZee  sscchhaatttteenn  hhaaaarr  iinn  aallss  vviieerr--
ddeejjaaaarrss  ssttuuddeenntt..  HHaaaarr
hhoobbbbyy’’ss  zziijjnn  ppiiaannoossppeelleenn,,
ffrruuiitt  eetteenn  eenn  ppookkeerreenn  ((ddaaaarrbbiijj
ggeebbrruuiikktt  zzee  ddee  kkaaaarrtteenn--
sscchhuuddmmaacchhiinnee  ddiiee  oopp  ddee  ffoottoo
ttee  zziieenn  iiss))..  EErr  oonnttssttaaaatt  ttwwiijjffeell
ooff  hheett  wweell  eeeenn  vvrroouuww  iiss,,  wwaanntt
eerr  zziijjnn  nniieett  zzoovveeeell  vvrroouuwweenn
ddiiee  ppookkeerreenn..  ZZee  iiss  ooookk  aaccttiieeff
bbiijj  eeeenn  vveerreenniiggiinngg,,  mmiiss--
sscchhiieenn  QQuuaaddrriivviiuumm  ooff  eeeenn
ssttuuddiieevveerreenniiggiinngg,,  mmaaaarr  ggeeeenn
ssttuuddeenntteennvveerreenniiggiinngg..  IInn  hhaaaarr
kkooeellkkaasstt  vviinnddeenn  wwee  nniieett  vveeeell
bbiieerr,,  mmaaaarr  vvoooorraall  rreeddeelliijjkk
ggeezzoonnddee  pprroodduucctteenn  eenn  eeeenn
fflleess  rroosséé..  HHeett  iiss  iieemmaanndd  ddiiee
aallttiijjdd  vvoollddooeennddee  vvooeeddsseell  iinn
hhuuiiss  hheeeefftt..  

MMaarriieekkee  eenn  JJaann  zziieenn  oopp  éééénn
vvaann  ddee  ffoottoo’’ss  aaaann  ddee  mmuuuurr
eeeenn  vvrroouuww  ssttaaaann..  DDaatt  iiss  ddee
bbeewwoooonnsstteerr  vvaann  ddee  kkaammeerr..
OOookk  ddee  vveerrzzaammeelliinngg  kknnuuff--
ffeellttjjeess  dduuiiddtt  oopp  vvrroouuwweelliijjkk
tteerrrreeiinn..  DDee  llaappttoopp  oopp  hheett
bbuurreeaauu  wwoorrddtt  ooookk  hhiieerr  iinn  ddee
aannaallyyssee  mmeeeeggeennoommeenn;;  zzee  iiss
vviijjffddeejjaaaarrss..  OOpp  hheett  bbuurreeaauu
lliiggggeenn  ppaappiieerreenn  mmeett  llaannggee
zziinnnneenn  eerroopp..  HHeett  zziieett  eerr  iinn
iieeddeerr  ggeevvaall  nniieett  uuiitt  aallss  ssoomm--
mmeettjjeess..  ZZee  ccoonncclluuddeerreenn
ddaaaarruuiitt  ddaatt  zzee  BBeeddrriijjffsskkuunnddee
ssttuuddeeeerrtt..  EEéénn  vvaann  hhaaaarr
hhoobbbbyy’’ss  iiss  ppiiaannoossppeelleenn..  ZZee  iiss

ooookk  eecchhtt  eeeenn  ssttaappttyyppee,,  eerr
hhaannggeenn  oovveerraall  ffoottoo’’ss;;  iinn  ddee
kkllookk,,  aaaann  ddee  mmuuuurr,,  oopp  hheett
pprriikkbboorrdd..  MMaaaarr  zzee  iiss  ooookk  vvaaaakk
oopp  ddeezzee  kkaammeerr,,  wwaanntt  eerr  ssttaaaann
nniieett  aalllleeeenn  hheeeell  vveeeell  bbooeekkeenn
iinn  ddeezzee  kkaammeerr,,  zzee  zziijjnn  ooookk
nnoogg  eeeennss  aalllleemmaaaall  bbeekkeekkeenn,,
wwaanntt  eerr  zziitttteenn  oovveerraall  ppaappiieerr--
ttjjeess  ttuusssseenn..  HHeett  sshhiirrtt  ddaatt  oopp
bbeedd  lliiggtt,,  wwaaaarr  ‘‘LLeekkkkeerr  ssttuukk’’
oopp  ssttaaaatt,,  zziieett  eerruuiitt  aallssooff  hheett
vvaann  eeeenn  ssttuuddiieevveerreenniiggiinngg  iiss..
ZZee  iiss  wwaaaarrsscchhiijjnnlliijjkk  wweell
aaccttiieeff  bbiijj  eeeenn  ssttuuddiieevveerreennii--
ggiinngg,,  mmaaaarr  nniieett  bbiijj  eeeenn  ssttuu--
ddeenntteennvveerreenniiggiinngg,,  ddaaaarrvvoooorr
zziieett  ddee  kkaammeerr  eerr  ttee  ‘‘ssttuuddiiee--
aacchhttiigg’’  uuiitt..  OOookk  MMaarriieekkee  eenn
JJaann  oonnttddeekkkkeenn  ddee  kkaaaarrtteenn--
sscchhuuddmmaacchhiinnee  eenn  JJaann  bbeeggiinntt
ddaaaarrddoooorr  ttee  ttwwiijjffeelleenn  ooff  hheett
wweell  eeeenn  mmeeiissjjee  iiss..  MMaarriieekkee
wweerrpptt  hheemm  tteeggeenn  ddaatt  zziijj  zzeellff
ooookk  zzoo’’nn  aappppaarraaaatt  hheeeefftt..
MMaarriieekkee  zziieett  ddaann  eerrggeennss  eeeenn
sscchhooeenneennddooooss  lliiggggeenn  eenn  iiss
eerrvvaann  oovveerrttuuiiggdd  ddaatt  hhiieerr  eeeenn
vvrroouuww  wwoooonntt..  ZZee  zziieenn  ooookk  ddaatt
ddee  ppaappiieerreenn  oopp  hheett  bbuurreeaauu
vvaann  IIEEEEEE  SSttuuddeenntt  BBrraanncchhee
zziijjnn..  EErr  ssttaaaann  ttoocchh  ffoorrmmuulleess
oopp..  MMaaaarr  bbiijj  BBeeddrriijjffsskkuunnddee
kkrriijjggeenn  zzee  ooookk  wweell  ffoorrmmuulleess..
WWaatt  eerr  iinn  ddee  kkooeellkkaasstt  ssttaaaatt,,
iiss  llaassttiigg  ttee  zzeeggggeenn..  EErr  wwoorrddtt
oopp  iiccee--tteeaa  ggeeggookktt..  

DDee  ttwweeee  kkaammeerrttjjeess  wwoorrddeenn
bbeewwoooonndd  ddoooorr  LLeennnnaarrtt
VVeerrhheeiijjeenn..  ZZiijjnn  vvrriieennddiinn
wwoooonntt  iinn  hheettzzeellffddee  ssttuuddeenn--
tteennhhuuiiss..  ZZee  hheeeefftt  wweell  eeeenn
aappaarrttee  kkaammeerr,,  mmaaaarr  zzee
ssllaappeenn  ggeezzaammeennlliijjkk  iinn  éééénn
vvaann  zziijjnn  kkaammeerrss..  LLeennnnaarrtt  iiss
zzeessddeejjaaaarrss  EElleekkttrrootteecchhnniieekk
eenn  ddiitt  jjaaaarr  bbeessttuuuurrssvvoooorr--
zziitttteerr  vvaann  ssttuuddeenntteennttoonneeeell--
vveerreenniiggiinngg  DDooppppiioo..  VVoorriigg
jjaaaarr  wwaass  hhiijj  bbeessttuuuurrsslliidd
vvaann  ddee  IIEEEEEE  SSttuuddeenntt  BBrraanncchh
EEiinnddhhoovveenn..  HHiijj  hheeeefftt  vviiooooll--
lleess  eenn  ggiittaaaarrlleess  ggeehhaadd..
PPiiaannoossppeelleenn  hheeeefftt  hhiijj
zziicchhzzeellff  ggeelleeeerrdd..  IInn  hheett
vveerrlleeddeenn  ssppeeeellddee  hhiijj  ooookk  iinn
eeeenn  bbaannddjjee..  VVeerrddeerr  iiss  hhiijj  lliidd
vvaann  eeeenn  sscchhaaaakkvveerreenniiggiinngg
iinn  DDeenn  BBoosscchh,,  zziijj  hheett  nniieett
aaccttiieeff..  OOookk  hhoouuddtt  hhiijj  eerrvvaann
oomm  uuiittggeebbrreeiidd  ttee  kkookkeenn..  IInn
ddee  kkooeellkkaasstt  vviinnddeenn  wwee  eeeenn
ccoolllleeccttiiee  bbrrooooddbbeelleegg,,
yyoogghhuurrtt,,  mmeellkk,,  rraaddiijjssjjeess,,
eeiieerreenn,,  bbootteerr,,  ccoouurrggeettttee,,
rraauuwwkkoosstt  eenn  ddaaddeellss..  

Het sleutelgat

EEnnggeellss

‘‘HHeett  CCoolllleeggee  vvaann  BBeessttuuuurr
wwiill  eeeenn  aasssseessssmmeenntt  iinnvvooee--
rreenn  oomm  hheett  EEnnggeellss  vvaann
ddoocceenntteenn  ttee  vveerrbbeetteerreenn’’,,
zzoo  mmeellddddee  CCuurrssoorr  vvoorriiggee
wweeeekk..  ZZeellff  bbeenn  iikk  ffeell  tteeggeenn--
ssttaannddeerr  vvaann  ddee  iinnvvooeerriinngg
vvaann  eeeenn  ddeerrggeelliijjkkee  tteesstt..
HHeett  vveerrbbeetteerreenn  vvaann  hheett
EEnnggeellss  vvaann  ddoocceenntteenn  zzaall
oonnvveerrmmiijjddeelliijjkk  lleeiiddeenn  ttoott
eeeenn  vveerrsslleecchhtteerriinngg  vvaann  ddee
kkwwaalliitteeiitt  vvaann  hheett  oonnddeerrwwiijjss..
AAlllleerreeeerrsstt  zzaall  ddee  aammuussee--
mmeennttsswwaaaarrddee  vvaann  ccoolllleeggeess
ddrraassttiisscchh  aaffnneemmeenn..  NNuu
lleevveerreenn  ccoolllleeggeess  nnoogg
mmooooiiee  cciittaatteenn  oopp  vvoooorr
bbooeekkjjeess  aallss  ‘‘II  aallwwaayyss  ggeett
mmyy  ssiinn’’..  ZZoo  wwiillddee  llaaaattsstt
eeeenn  ddoocceenntt  uuiittlleeggggeenn  ddaatt
ddoozzeenn  iinn  mmaaggaazziijjnneenn  vvaaaakk
uuiittppuuiilleenn..  ZZiijjnn  iieettwwaatt  ttee
lleetttteerrlliijjkkee  vveerrttaalliinngg  wwaass::
““IInn  aa  wwaarreehhoouussee  tthhee  bbooxxeess
aarree  oofftteenn  ppiilliinngg  oouutt””..
ZZoonnddeerr  iieettss  ddoooorr  ttee  hheebbbbeenn,,
ggiinngg  hhiijj  vveerrddeerr  mmeett  zziijjnn
vveerrhhaaaall..  
SStteell  ddaatt  ddoocceenntteenn  ssttrraakkss
ggooeedd  EEnnggeellss  ggaaaann  sspprreekkeenn
eenn  ooooiitt,,  vvoooorr  zzoovveerr  mmooggee--
lliijjkk,,  bbeekkwwaaaamm  wwoorrddeenn  iinn
EEnnggeellss  sspprreekkeenn..  DDaann  zzaall  ddee
ddoocceenntt  ‘‘bbuullggee  oouutt’’  iinn  ppllaaaattss
vvaann  ‘‘ppiilliinngg  oouutt’’  ggaaaann
zzeeggggeenn..  NNaaaasstt  hheett  ffeeiitt  ddaatt
hhiieerr  nniieettss  lleeuukkss  mmeeeerr  aaaann
iiss,,  iiss  ddiitt  ooookk  nnoogg  eeeennss
mmiinnddeerr  ggooeedd  ttee  bbeeggrriijjppeenn
vvoooorr  NNeeddeerrllaannddssee  ssttuuddeenn--
tteenn..  CCoolllleeggeess  wwoorrddeenn  dduuss
jjuuiisstt  mmooeeiilliijjkkeerr  ttee  vvoollggeenn!!
DDaaaarrnnaaaasstt  zzuulllleenn  ssttuuddeenn--
tteenn  llaannggeerr  oovveerr  hhuunn  mmaasstteerr
ggaaaann  ddooeenn..  EEeenn  ddeeeell  vvaann
ddee  ddoocceenntteenn  sspprreeeekktt  nnuu
ddeerrmmaattee  llaannggzzaaaamm  EEnnggeellss
ddaatt  zzee  oopp  dduubbbbeellee  ssnneell--
hheeiidd  ooookk  ttee  vvoollggeenn  zziijjnn..
DDaannkkzziijj  ddee  ‘‘ddoouubbllee  ssppeeeedd’’--
ooppttiiee  bbiijj  ddee  vviiddeeooccoolllleeggeess
iiss  hheett  dduuss  mmooggeelliijjkk  oomm  iinn
vviijjffeennvveeeerrttiigg  mmiinnuutteenn  ttiijjdd
ttwweeee  ccoolllleeggeess  ttee  vvoollggeenn..
MMaaaarr  wwaatt  nnoouu  aallss  ddoocceenntteenn
ssttrraakkss  oopp  nnoorrmmaaaall  tteemmppoo
EEnnggeellss  ggaaaann  sspprreekkeenn??  DDaann
mmooeetteenn  aallllee  ccoolllleeggeess  wweeeerr
oopp  nnoorrmmaallee  ssnneellhheeiidd  wwoorr--
ddeenn  aaffggeessppeeeelldd,,  hheettggeeeenn
ddiirreecctt  zzaall  lleeiiddeenn  ttoott  eeeenn
ttooeennaammee  iinn  ssttuuddiieellaasstt!!
SSaammeennvvaatttteenndd  iiss  eerr  mmaaaarr
éééénn  ccoonncclluussiiee  mmooggeelliijjkk::  ddee
ccoommppeetteennttiieess  vvaann  ddoocceenn--
tteenn  zziijjnn  oonnddeerrggeesscchhiikktt  aaaann
ddee  kkwwaalliitteeiitt  vvaann  hheett  oonnddeerr--
wwiijjss  eenn  ddaaaarroomm  mmooeett  eerr
ggeeeenn  aasssseessssmmeenntt  kkoommeenn..
HHeett  CCvvBB  rreesstt  ddaann  ooookk  nniieettss
aannddeerrss  ddaann  ddiitt  ssttaannddppuunntt
oovveerr  ttee  nneemmeenn  oomm  ttee
vvoooorrkkoommeenn  ddaatt  ssttuuddeenntteenn
llaasstt  ggaaaann  oonnddeerrvviinnddeenn  vvaann
ddoocceenntteenn  ddiiee  vvllooeeiieenndd
EEnnggeellss  sspprreekkeenn..  

DDuurraanndd  RReekkkkoo  iiss  ssttuuddeenntt
TTeecchhnniisscchhee  BBeeddrriijjffsskkuunnddee

Tekst: Monique Hendriks
Foto’s: Bart van Overbeeke

Wie woont er in deze kamer? Deze vraag stelt Cursor wekelijks aan een aantal
willekeurige studenten op de campus. Deze week een analyse van Danny Holten,
Dennie Reniers, Hannes Pretorius en Niels Willems (allen promovendi in visuali-
satie bij Technische Informatica) en Marieke de Vries en Jan Verhagen (beiden
tweedejaars Bouwkunde). Zij bekeken twee foto’s van deze Eindhovense
studentenkamer en gaven commentaar. 

Dierenbescherming wil aparte gedragscode voor studenten
De studentengezellig-
heidsverenigingen
reageren positief op het
voorstel van de dieren-
bescherming om
gezamenlijk een
gedragscode ‘student en
dier’ op te stellen.
Studentenorganisatie
ISO zit daar niet op te
wachten. 

Aanleiding voor het voor-
stel is de aanhoudende
berichtgeving over dieren
die worden mishandeld bij
ontgroeningsrituelen. Zo
kwamen er zieke geiten
terecht op de stoep van een
Amsterdams studenten-
huis en werden er levende
goudvissen opgedronken.
Praeses Veerle Rohof van

de Landelijke Kamer van
Verenigingen staat wel-
willend tegenover het
verzoek. “Als het aan ons
ligt, worden er helemaal
geen dieren gebruikt bij
ontgroeningen.” ISO-voor-
zitter Bastiaan Verweij wil
ook best om de tafel met de
inspectie, maar vindt een
aparte gedragscode eigen-

lijk onzin. “Studenten
moeten zich gewoon aan
de wet houden, dus een
aparte code is nergens voor
nodig.” 
Overigens heeft de LKVV al
een gedragscode over ont-
groeningsrituelen. Univer-
siteiten en hogescholen
zien erop toe dat de gezel-
ligheidsverenigingen zich

daar ook aan houden.
Anders kan een instelling
subsidies stopzetten en de
beurzen van bestuurders
bevriezen. Dat gebeurde
dit jaar nog in Delft, waar
‘feuten’ zouden zijn mis-
handeld bij een ontgroe-
ningsritueel van het
Delftsch Studentencorps.
(HOP)/.



Effe zeuren

/Fred Steutel
De technische universiteiten van Europa,waaronder de TU/e, krijgen
‘Europese’ concurrentie: de Europese ‘ministers van economie en 
wetenschap’ bereiden de oprichting voor van een European Institute
of Technology (EIT). Je kunt lachen om dat bericht, maar het is natuur-
lijk treurig. 
Eén dezer dagen verschijnt, misschien, het volgende briefje van mij
over dit onderwerp in NRC Handelsblad. Omdat niet iedereen de NRC
leest, en niet alle NRC-lezers mijn briefjes lezen, een sneak preview. 

‘Europa krijgt eigen instituut voor technologiestudies’, staat met grote letters
op de voorpagina van Economie (23 november): het EIT. Je gelooft je ogen
niet! Vervolgens heet het dat dit federale (Europese) ‘eigen instituut’ analoog
moet worden aan het ‘befaamde Amerikaanse MIT’. 
Om allerlei redenen klinkt het bericht als een grap. Het MIT is helemaal
geen federaal instituut, maar één van de vele lokale Amerikaanse ‘institutes
of technology’. Het MIT is daarvan het bekendst (plaats 10 in de Times top-
200); iets hoger staat Cal Tech (plaats 7); minder bekend en lager op de lijst:
Georgia Tech (97). 
Zouden ze in Brussel niet weten dat Europa al eeuwenlang haar eigen
instituten voor technologiestudies hééft: de École Polytechnique bij Parijs
(28), de ETH in Zürich (42) en de TU Delft (63)?
Een paar getallen. Het EIT krijgt een budget van 306 miljoen euro, ongeveer
dat van de TU/e, en er zullen ‘ongeveer zestig mensen’ gaan werken - aan de
TU/e werken er tweeduizend. Ter vergelijking: het MIT heeft duizend weten-

schappers in dienst en een jaar-
budget van ruim twee miljard
dollar.
Het ziet ernaar uit dat het EIT niet
een ‘institute of technology’ zal
worden, maar een Europees innova-
tieplatform, bedacht (en bemand?)
door ‘ministers van economie en
wetenschap’. Europe’s own waste of
money!

Volgens mij is er in Europa maar
één ‘minister van ‘economie en
wetenschap’: Maria van der
Hoeven. Zij zit/zat in beide hoe-
danigheden in het onvolprezen
Innovatieplatform, als linkerhand
van de hooggeleerde Balkenende,
innovator op het terrein van het
Christelijk Sociaal Denken. Er
gaan zestig goedbetaalde
(Balkenende-norm?) mensen
werken op het EIT. ‘Ons Maria’
wil daar vast wel professor
worden.
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WWiiee:: Erik de Jong/22/vierdejaars Bouwkunde
WWaatt:: Turning Torso van Santiago Calatrava in 

Malmø
WWaannnneeeerr:: Sinds februari
WWaaaarroomm:: Ik heb deze foto gemaakt tijdens een
excursie van studievereniging CHEOPS naar Kopen-
hagen in januari. Het gebouw zelf vind ik indruk-
wekkend en mooi. Het staat in een nieuwbouwwijk
met allemaal laagbouw en dan opeens dit gebouw
van tweehonderd meter hoog. Het draait en is een
baken boven de stad. Je kunt het al vanuit Kopen-
hagen zien. Ironisch dat het mooiste gebouw tijdens
een architectuurreis naar Denemarken aan de over-
kant van de baai in Zweden ligt. De ‘Q’ rechtsboven
is het logo van Quadrivium, de Eindhovense studen-
ten muziekvereniging. Ik
was hier voorzitter van en
de secretaris vroeg welke
bestanden vanuit de
wirwar van iconen op
mijn desktop gebruikt
moesten worden voor
een presentatie. Ik heb ze
toen maar in het licht-
paarse binnenste van de
Q gezet voor hem.”

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.

Sinterwaals veilig door sluiproute
DDee  ggeewwoonnee  SSiinntteerrkkllaaaass  hheeeefftt
mmaaaarr  ggeelluukk..  OOkkéé,,  hhiijj  hheeeefftt
hheett  ddee  aaffggeellooppeenn  ddaaggeenn  wweell--
iisswwaaaarr  rraazzeenndd  ddrruukk  ggeehhaadd
mmeett  hheett  rroonnddbbrreennggeenn  vvaann
ccaaddeeaauuttjjeess  eenn  hheett  ttooeesspprree--
kkeenn  vvaann  kklleeiinnee  ddrreeuummeesseenn..
MMaaaarr  SSiinntteerrwwaaaallss,,  eeeenn  nneeeeff
vvaann  SSiinntteerrkkllaaaass,,  kkaann  iieeddeerr
jjaaaarr  ooppnniieeuuww  nniieett  rruussttiigg  oovveerr
ssttrraaaatt..  OOpp  eellkk  mmoommeenntt  lliiggtt
hheett  ggeevvaaaarr  vvaann  oonnttvvooeerriinngg  oopp
ddee  llooeerr..  DDaatt  iiss  nnaammeelliijjkk  ddee
ttrraaddiittiiee  bbiijj  nnaattuuuurrkkuunnddiiggee
ssttuuddiieevveerreenniiggiinngg  VVaann  ddeerr
WWaaaallss..  
EEllkk  jjaaaarr  vveerrvvuulltt  eeeenn  aannddeerr
pprroommiinneenntt  lliidd  vvaann  ddeezzee
vveerreenniiggiinngg  ddee  rrooll  vvaann
SSiinntteerrwwaaaallss..  WWiiee  hheett  iiss,,
wwoorrddtt  sstteeeevvaasstt  ggeehheeiimm  ggeehhoouuddeenn  ddoooorr  hheett  bbeessttuuuurr..  

VVoooorr  ddee  hheellee  vveerreenniiggiinngg  iiss  ddiitt  ddoooorrggaaaannss  rreeddeenn  oomm  ttee
ggaaaann  ssppeeccuulleerreenn..  EErr  iiss  zzeellffss  eeeenn  hheeuussee  aaaannddeelleenn--
mmaarrkktt  vvoooorr  iinn  hheett  lleevveenn  ggeerrooeeppeenn::  ddee  SSiinntteerrwwaaaallss
EExxcchhaannggee  IInnddeexx  ((SSEEXX))..  EEnn  wwiiee  ddee  jjuuiissttee  ppeerrssoooonn
oonnttvvooeerrtt  eenn  bbiijj  hheett  bbeessttuuuurr  aafflleevveerrtt,,  kkrriijjggtt  eeeenn  pprriijjss..

DDiinnssddaagg  44  ddeecceemmbbeerr
wwaass  ddaaaarroomm  eeeenn  ssppaann--
nneennddee  ddaagg..  DDee  aaaannddeelleenn--
kkooeerrsseenn  wweezzeenn  nnoogg
llaanngg  vveerrsscchhiilllleennddee
sseerriieeuuzzee  ggeeggaaddiiggddeenn
aaaann..  PPaass  oopp  hheett  llaaaattssttee
mmoommeenntt  kkwwaamm  nnaaaarr
vvoorreenn  ddaatt  aaccttiieeff  lliidd
RReennéé  JJoooosstteenn  ddee  rrooll  vvaann
SSiinntteerrwwaaaallss  oopp  zziicchh  zzoouu
nneemmeenn..  MMaaaarr  ttooeenn  wwaass
hheett  aall  ttee  llaaaatt  vvoooorr
ppootteennttiiëëllee  oonnttvvooeerrddeerrss..
HHeett  bbeessttuuuurr  ssllaaaaggddee
eerriinn  hheemm  zzoonnddeerr
pprroobblleemmeenn  NN--llaaaagg
bbiinnnneenn  ttee  ssmmookkkkeelleenn..
DDaaaarrvvoooorr  ggeebbrruuiikkttee  hheett
eeeenn  nnoooodduuiittggaanngg  aaaann

ddee  aacchhtteerrkkaanntt  vvaann  hheett  SSppeeccttrruummggeebboouuww..  ““EEnn  oonnddeerr--
ttuusssseenn  ffiieettsstteenn  aannddeerree  bbeessttuuuurrsslleeddeenn  rroonnddjjeess  oomm  NN--
llaaaagg  tteerr  aafflleeiiddiinngg””,,  vveerrtteelltt  bbeessttuuuurrsslliidd  RRoobb  MMeennssiinnkk
vvaann  VVaann  ddeerr  WWaaaallss..  HHiieerrddoooorr  kkoonn  SSiinntteerrwwaaaallss  oonnggee--
ssttoooorrdd  zziijjnn  ttaabbbbeerrdd  aaaannttrreekkkkeenn  eenn  iinn  ddee  kkaannttiinnee  vvaann
NN--llaaaagg  zzoo’’nn  ddeerrttiigg  ddoollggeelluukkkkiiggee  VVaann  ddeerr  WWaaaallsslleeddeenn
bblliijj  mmaakkeenn  mmeett  ccaaddeeaauuttjjeess..


