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Ruim baan 
voor maatwerk
en selectie 
Het hoger onderwijs moet
beter inspelen op niveau-
verschillen tussen studenten.
Programma’s en opleidingen
die wat extra’s te bieden
hebben, mogen selectiever en
duurder zijn. Dat adviseert de
commissie ‘Ruim baan voor
talent’.

Selectie aan de poort van het
hoger onderwijs is al jaren een
heet hangijzer in de politiek. Om
de patstelling hierover in de
Tweede Kamer te doorbreken,
werd in 2004 besloten tot experi-
menten met selectie en college-
gelddifferentiatie. Daaraan
mochten alleen opleidingen
meedoen die inhoudelijk of
didactisch uitstegen boven de
middelmaat. Een commissie
onder voorzitterschap van oud-
minister van Justitie Benk
Korthals (VVD) moest deze expe-
rimenten evalueren.
Naast proeven met selectie aan de
poort en hoger collegegeld
kregen twee hogescholen 
-Windesheim en Fontys- groen
licht voor een project waarin
afgehaakte scholieren zonder
diploma aan een hbo-opleiding
konden beginnen. Bovendien
voegde de Tweede Kamer op aan-
dringen van het CDA experi-
menten toe met honours-pro-
gramma’s voor studenten die in
het eerste jaar werden uit-
verkozen. Daarmee konden de
effecten van selectie voor en na
de poort worden vergeleken. 

Te zuinig
Drie jaar later concludeert de
commissie-Korthals dat het
bovenal belangrijk is dat het
hoger onderwijs meer maatwerk
biedt en dat het kabinet daarvoor
ook de financiële middelen moet
geven. De tien miljoen euro die
het kabinet nu op de begroting

heeft staan voor ‘excellentie en
differentiatie’ zijn te zuinig.
Daarvoor zou minstens het vijf-
voudige nodig zijn. Maatwerk-
opleidingen mogen van de com-
missie bovendien een hoger
collegegeld in rekening brengen.

Motivatie
Dat studenten voor deze maat-
werkprogramma’s vooraf wor-
den geselecteerd, vindt de com-
missie niet meer dan logisch. Bij
numerus fixus-opleidingen en
university colleges die meteen in
het eerste jaar beginnen, gebeurt
dit ook aan de poort, dus waarom
zou dit elders niet mogen
gebeuren? Daarbij wordt behalve
naar cijferlijsten ook naar de per-
soonlijke kenmerken en moti-
vatie van kandidaten gekeken.
Dat dit oneerlijk zou zijn voor wie
wordt geweigerd, schuift de com-
missie terzijde: bij een numerus
fixus wordt immers ook ‘nee’
verkocht aan potentiële studen-
ten. 
Maar voor massaopleidingen is
het volgens de commissie beter
om pas tijdens of na het eerste
jaar een selectie te maken.
Topstudenten kunnen dan een
zwaarder honours-programma
volgen waarin ze samen met hun
docenten het onderste uit de kan
halen. De overige studenten
zouden in kleinere groepen
sterker betrokken moeten raken
bij hun studie. 

De commissie gaat niet in op de
vraag of het ene selectiemiddel
beter is dan het andere. Korthals
en de zijnen vinden alle instru-
menten nuttig waarmee stu-
denten en opleidingen goed
worden ‘gematcht’. Daarmee
moet volgens hen al een begin
worden gemaakt in het laatste
jaar van het voortgezet onder-
wijs. (HOP)/.

Kerstcursor
Volgende week, op donderdag 20 december, verschijnt de laatste
Cursor van dit jaar. Kopij voor dit kerstnummer kan worden aan-
geleverd tot maandag 17 december. Tot en met morgen, vrijdag 
14 december, kunnen ook nog kerstwensen worden opgegeven via de
button bovenaan de Cursor-homepage (www.tue.nl/cursor). Het eerste
nummer van 2008, Cursor 16, verschijnt op donderdag 10 januari.

Sportkaartvrij sporten 

OOvveerr  hheett  pprreecciieezzee  eeffffeecctt  vvaann  ddee
ssppoorrttkkaaaarrttvvrriijjee  wweeeekk  oopp  ddee
vveerrkkoooopp  vvaann  ssppoorrttkkaaaarrtteenn  wweeeett
CClleemmeennss  RRaammmmeelloooo,,  sseeccrreettaarriiss  vvaann
ddee  EEiinnddhhoovveennssee  SSttuuddeenntteenn  SSppoorrtt
FFeeddeerraattiiee  ((EESSSSFF)),,  nniieett  ddiirreecctt  hhaarrddee
cciijjffeerrss  ttee  ggeevveenn..  ““DDaatt  zzuulllleenn  wwee  nnaa
ddeezzee  wweeeekk  wweell  wweeeerr  bbeesspprreekkeenn  eenn
eevvaalluueerreenn  mmeett  ddee  ddiivveerrssee  ssppoorrtt--
vveerreenniiggiinnggeenn..””  

DDeezzee  wweeeekk  vviinnddtt  ddee  eeeerrssttee  vvaann  ddee
ttwweeee  ssppoorrttkkaaaarrttvvrriijjee  wweekkeenn  ppllaaaattss,,
ddiiee  ddee  EESSSSFF  eellkk  ccoolllleeggeejjaaaarr  hhoouuddtt..
DDee  wweekkeenn  zziijjnn  bbeeddooeelldd  oomm  ddee
ssttuuddeenntteenn  vvaann  ddee  TTUU//ee  eenn  FFoonnttyyss
vvrriijjbblliijjvveenndd  ttee  llaatteenn  pprrooeevveenn  vvaann
hheett  ssppoorrttaaaannbboodd  eenn  zzee  zzooddooeennddee
eerrttooee  ttee  bbeewweeggeenn  eeeenn  ssppoorrttkkaaaarrtt
aaaann  ttee  sscchhaaffffeenn..  MMeett  ddee  vveerrkkoooopp
vvaann  ddiiee  kkaaaarrtteenn  ggaaaatt  hheett  oovveerriiggeennss

uuiittsstteekkeenndd  ddiitt  jjaaaarr..  EEnniiggee  wweekkeenn
tteerruugg  mmeellddddee  CCuurrssoorr  aall  ddaatt  eerr  rruuiimm
vviijjff  pprroocceenntt  mmeeeerr  kkaaaarrtteenn  vveerrkkoocchhtt
wwaarreenn  ddaann  hheett  jjaaaarr  ddaaaarrvvoooorr..  DDee
ttwweeeeddee  ssppoorrttkkaaaarrttvvrriijjee  wweeeekk  iiss
ggeeppllaanndd  vvaann  2211  ttoott  eenn  mmeett  2255  aapprriill
22000088..  

FFoottoo::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee

Thêtanen pleiten voor 
Olympische Spelen in Eindhoven
Eindhoven zou een geschikte
locatie kunnen zijn voor de
Olympische Spelen van 2028.
Dat vinden enkele leden van
roeivereniging Thêta, die een
website hebben opgezet waar-
op sympathisanten hun steun
kunnen betuigen. NOC*NSF, de
organisatie die zich bezighoudt
met de Nederlandse deelname
aan de Olympische Spelen,
maakte onlangs bekend dat
men serieus aan de slag gaat
om in 2028 de Spelen naar
Nederland te halen. 

Sinds begin deze week zijn op de
TU/e-campus posters te vinden
met daarop een logo bestaande
uit een combinatie van een olym-
pische vlam en een gloeilamp.
Het onderschrift luidt ‘Eind-
hoven 2028’, gevolgd door
www.eindhoven2028.nl. 
Volgens Joris van der Els, voor-

zitter van roeivereniging Thêta,
is het een initiatief van enkele
leden van zijn vereniging. Die
leden, die zich nu nog niet
bekend willen maken, vragen
hiermee nu al aandacht voor de
mogelijkheid dat ook de stad
Eindhoven in 2028 een belang-
rijke rol kan spelen als het lukt
om dit gigantische sporteve-
nement naar Nederland te halen.
“Het ligt voor de hand dat je bij
zo’n groot evenement direct
denkt aan Amsterdam en
Rotterdam, maar volgens deze
Thêtanen is ook Eindhoven een
zeer geschikte locatie om de
Spelen te houden. Al dan niet in
samenwerking met de twee eer-
dergenoemde steden”, zegt Van
der Els. “Dat het initiatief uit
onze vereniging komt, is ook niet
vreemd. Thêtanen zijn in het
verleden zeer succesvol geweest
bij dit evenement.” 

Op de Engels-
talige website
wordt Eindho-
ven in het kort
omschreven als
een jonge, dyna-
mische stad met

uitstekende sociale en culturele
voorzieningen en voldoende faci-
liteiten, zoals hotels en vergader-
locaties. 

Out-of-the-box
Thêta-voorzitter Van der Els vindt
het een mooi staaltje out-of-the-
box denken van de betrokken
leden en zegt dat inmiddels ook
met de Eindhovense Studenten
Sport Federatie (ESSF) en met
Wim Koch, directeur van het
Studentensportcentrum, contact
is opgenomen. Van der Els: “Ook
zijn we bezig om een gesprek te
regelen met wethouder Marriët
Mittendorf, die binnen Eind-
hoven verantwoordelijk is voor
sportzaken. De gemeente heeft al
laten weten positief te staan ten
opzichte van dit initiatief. We
willen er nu eerst voor zorgen dat
dit plan gaat leven binnen
Eindhoven, dan gaan we op zoek
naar partners die ons erbij
kunnen helpen. Daarna willen
we contact leggen met
NOC*NSF.” 
Woensdagmiddag 12 december
hadden ruim honderd mensen
de petitie ondertekend./.

Nieuwjaarsreceptie
De nieuwjaarsreceptie voor studenten en medewerkers van de TU/e
vindt plaats op maandag 7 januari 2008. Ing. Amandus Lundqvist,
voorzitter van het College van Bestuur, houdt dan een korte nieuw-
jaarstoespraak. Aanvang 16.00 uur in de Senaatszaal in het
Auditorium. 
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De week van/Willem
Willem Burger is student

Elektrotechniek en medeorganisator van
Thor’s lustrumactiviteiten.

Maandag. Vandaag een tamelijk rustige
dag qua lustrumactiviteiten. Overdag heb
ik college en ’s avonds regel ik het één en
ander om de cantus van morgen in goede
banen te leiden. Ook nog gewerkt.

Dinsdag. Vandaag zijn de laatste dingen
voor de cantus vastgelegd, de liederen-
bundels zijn uitgeprint en de zaal is klaar-
gemaakt. Om acht uur is het zover en kan
de cantus beginnen.  De sfeer zit er gelijk
in en de komst van de Cursor-fotograaf
rond een uurtje of negen maakt het feest
natuurlijk helemaal af. Om twaalf uur
staat iedereen flink beschonken weer
buiten en neem ik samen met mijn
bestuursgenoten thuis nog een afzak-
kertje.

Woensdag. De dag begint met een paar
uur intensief uitbrakken. Om een uurtje of
twaalf weet ik me toch zo langzamerhand
naar de TU/e te slepen om wat van de dag
te maken. Ik bel wat rond om de techni-
sche excursies van de volgende weken te
regelen en zorg er per mail voor dat de
deelnemers van de ski-excursie naar
Bottrop van komende week weten waar ze
aan toe zijn.

Donderdag. Vandaag staat in het teken van
Sinterklaas. Na de colleges snel mijn
sintpak aantrekken en naar het Walhalla.
Ik deel samen met Zwarte Piet aan alle
aanwezigen pepernoten uit en als die op
zijn, komt de Bokma op tafel. Ik sluit de
avond af in De Stunt bij ‘Battle of the
Bars’, waar mijn kostuum veel bekijks
trekt.

Vrijdag. Na eerst hevig met mijn alweer

tweede kater van de
week geworsteld
te hebben, tref
ik de laatste
voorberei-
dingen voor
zowel de
Bottrop-
excursie als de
excursie naar de
Delerium Tremens
brouwerij. 
Om een uurtje of vijf vertrek ik richting
werk, waar ik gedurende werktijd terug-
kijk op een wellicht weinig spectaculaire,
maar wel leuke en nuttige week, waarin ik
naast mijn deelname aan de activiteiten
ook de laatste hand heb gelegd aan de
zaken die in de laatste twee weken van de
lustrumviering plaatsvinden.

Bijna vanuit het niets, op een
doodnormale dag en zonder dat
hij er bewust naar op zoek was,
kreeg ir. Marcoen Cabboret een
ingeving. Een echte ‘aha-
erlebnis’, zoals hij het zelf
beschrijft. “Zoiets als bij
Newton, die later zei dat er een
appel op zijn hoofd was geval-
len.” Diezelfde Newton zou zich
omdraaien in zijn graf als
Cabbolet’s idee voet aan de

grond zou krijgen in de natuur-
wetenschappelijke wereld. Hij
formuleerde een verzameling
elementaire principes, volgens
welke antimateriedeeltjes met
een positieve rustmassa (deeltjes
die kunnen stilstaan ten opzich-
te van een waarnemer) onder
invloed van de zwaartekracht
van de aarde af kunnen bewegen.
“Volgens de geaccepteerde wet
van de zwaartekracht is dit uitge-
sloten. Maar niet alle aspecten
van die wet zijn geverifieerd.”
Cabbolet, in 1991 afgestudeerd
aan de TU/e als fysisch-orga-
nisch chemicus, legde zijn idee
in 1997 voor aan verschillende
wetenschappers die op dit
gebied gespecialiseerd zijn. Zo
ook aan de Oekraïense natuur-
kundige Sergey Sannikov aan
het Kharkov Instituut voor
Fysica en Technologie in de
Oekraïne. Met hem zou hij uit-
eindelijk het leeuwendeel van
zijn onderzoek uitvoeren. Het
vinden van de juiste wiskunde
om zijn natuurkundige theorie

mee te formuleren, was aanvan-
kelijk hun grootste probleem.
“Op een dag hadden we een dis-
cussie in een drukke tram in
Kharkov over de formele ver-
schillen tussen een verzameling
en een matrix”, vertelt Cabbolet.
“Sannikov begon daarbij ineens
vergelijkingen te schrijven op
het beslagen raam van de tram.
Ik schreef mijn weerwoord daar-
onder, wat weer werd gevolgd
door repliek van Sannikov, enzo-
voorts. Zodoende werd de basis
van mijn theorie van verzame-
lingenmatrices uitgeschreven op
de beslagen ramen van een
drukke tram voor de ogen van
een hoogst verbaasd publiek.”
De gebeurtenis tekent de inten-
sieve en bijzondere relatie
tussen Cabbolet en Sannikov
tijdens de vele jaren dat ze
samenwerkten. Zijn proefschrift
draagt de promovendus op aan
de inmiddels overleden Oekra-
ïner. “Zonder die samenwerking
was ik überhaupt niet tot dit
resultaat gekomen. Ik heb van

hem geleerd dat je alleen voor-
uitgang kunt boeken in grens-
verleggende wetenschap als je
een echte wetenschapper bént.
Dat betekent dat je het er niet in
de avonduurtjes bij kunt doen; je
moet er volledig in opgaan.”
Cabbolet weet dat zijn theorie op
zijn zachtst gezegd controver-
sieel is. “Het is absoluut uitge-
sloten dat mijn theorie onmid-
dellijk geaccepteerd wordt. Die
noodzaakt namelijk het verwer-
pen van de kwantummechanica.
De gangbare onderzoekspro-
gramma’s die zijn gebaseerd op
kwantummechanica zetten ze
niet zomaar stop. Daar is een
overtuigend experimenteel bewijs
van mijn theorie voor nodig.”
Onderzoek dat zo grondig zaagt
aan de poten van de wetenschap-
pelijke status-quo, is volgens
Cabbolet bijna onmogelijk in het
westen. “Hier overheerst de
gedachte van shut up and calcu-
late. Bij de meeste grote onder-
zoeksprogramma’s wordt
gezocht naar toepassingen van

de kwantummechanica, maar
het fundament wordt niet meer
ter discussie gesteld. In de
Oekraïne is nog wél ruimte voor
echt fundamenteel onderzoek.” 
Het kostte Cabbolet vier jaar en
een ‘bureaucratische veldslag’
om subsidie voor het onderzoek
los te peuteren. Nu al is duidelijk
dat ook vervolgonderzoek niet
makkelijk te verkopen zal zijn
aan subsidieverstrekkers. “Ik
weet hoe de verhoudingen zijn:
als je tegen de draad ingaat, krijg
je het zwaar. Je moet je als een
pitbull vastbijten in een been en
niet meer loslaten.”
Toch is de promovendus vastbe-
sloten zijn theorie de komende
tien tot twintig jaar te veranke-
ren in een model van de werke-
lijkheid dat experimenteel
toetsbaar is. Nu opgeven zou
niet stroken met zijn karakter.
“Vreuger waas ich eine
nondeju”, zegt hij glimlachend.
“Dat is Limburgs voor iemand
met recalcitrant gedrag. Dus ik
ben wel wat gewend.”/. 

Enith Vlooswijk
Foto: Bart van Overbeeke

Hij zou zomaar eens de
Einstein van deze eeuw kunnen

worden. Als hij gelijk krijgt.
Maar voorlopig bokst promo-

vendus Marcoen Cabbolet
(Wiskunde & Informatica) nog
op tegen de gevestigde weten-

schappelijke orde met een
theorie die ingaat tegen zowel

de wet van de kwantum-
mechanica als de algemene

relativiteitstheorie. Half
januari verdedigt hij zijn 

proefschrift.

”Je moet je als een pitbull vastbijten en niet meer loslaten” 

Marcoen Cabbolet
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Ach en Wee

Geen zuur, maar vuur

SSiiggaarreennrrooookk  iinn  hheett  GGaassllaabb  oopp  ddoonn--
ddeerrddaaggaavvoonndd  66  ddeecceemmbbeerr..  DDaaaarr
wwaass  nnaammeelliijjkk  vvooeettbbaallccrriittiiccuuss,,
mmuuzziieekklliieeffhheebbbbeerr  eenn  pprrooffeessssiioo--
nneellee  zzuuuurrpprruuiimm  JJoohhaann  DDeerrkksseenn  ttee
ggaasstt..  HHiijj  wweerrdd  ggeeïïnntteerrvviieewwdd  ddoooorr
SSGG--mmeeddeewweerrkkeerr  DDaavviidd  EErrnnsstt  eenn
oouudd--ssttuuddeenntt  JJaaaapp  BBoosscchh..  
MMeett  ddee  --ddoooorr  ssoommmmiiggeenn  wweelllliicchhtt
vveerrwwaacchhttee--  zzuuuurrggrraaaadd  vvaann  hheett
iinntteerrvviieeww  vviieell  hheett  rreeuuzzee  mmeeee..

DDeerrkksseenn  bblleeeekk  ooookk  iinn  hheett  GGaassllaabb
eeeenn  mmaakkkkeelliijjkkee  pprraatteerr,,  ddiiee  zzeellffss
rreeggeellmmaattiigg  eeeenn  llaacchh  oonnttllookkttee  aaaann
ddee  kklleeiinnee  hhoonnddeerrdd  ttooeehhoooorrddeerrss..
CCeennttrraaaall  ssttoonnddeenn  ttwweeee  oonnddeerr--
wweerrppeenn::  vvooeettbbaall  eenn  mmuuzziieekk..
DDeerrkksseenn  aaggeeeerrddee  iinn  hheett  ggeesspprreekk
oonnddeerr  mmeeeerr  vvuurriigg  tteeggeenn  ddee  ssoommss
sscchhaannddeelliijjkkee  sspprreeeekkkkoorreenn  ddiiee  iinn
ddee  ssttaaddiioonnss  ttee  bbeelluuiisstteerreenn  zziijjnn..
OOookk  uuiittttee  hhiijj  zziijjnn  vveerrbbaazziinngg  oovveerr  ddee

bbeellaacchheelliijjkkee  bbeeddrraaggeenn  ddiiee  ttooppvvooeett--
bbaalllleerrss  tteeggeennwwoooorrddiigg  vveerrddiieenneenn..
MMaaaarr  DDeerrkksseennss  eecchhttee  ppaassssiiee  bblleeeekk
ddiiee  vvoooorr  mmuuzziieekk  --  AAmmeerriikkaaaannssee
mmuuzziieekk  wweelltteevveerrssttaaaann..  DDee  vvoooorr--
mmaalliiggee  mmaannaaggeerr  vvaann  CCuubbyy  aanndd  tthhee
BBlliizzzzaarrddss  vveerrtteellddee  ddaatt  hhiijj  iieeddeerr
jjaaaarr  aaffrreeiisstt  nnaaaarr  ddee  VVeerreenniiggddee
SSttaatteenn  oomm  ddiicchhtteerr  bbiijj  ddee  oooorrsspprroonngg
vvaann  ddee  bblluueess  ttee  zziijjnn..  
FFoottoo::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee

Verhuizing GTD in januari
De Gemeenschappelijke
Technische Dienst (GTD)
verhuist in januari naar het
TNO-gebouw, tegenover 
W-hoog. De echte verhuizing
begint op woensdag 16 januari,
maar de eerste apparatuur
wordt al een week eerder, op 
9 januari, losgekoppeld.
Klanten van de GTD kunnen
vanaf die datum tot begin
februari hinder ondervinden
van de verhuizing.

Momenteel zijn aannemers
bezig de ruimtes aan te passen
die de TU/e gaat huren van TNO.
Het bouwkundige werk is al bijna
klaar, de installaties zullen medio
januari klaar zijn. TNO en de
TU/e delen de kosten van de ver-
bouwing. 
De verhuizing betekent dat 45
TU/e-werknemers een andere
werkplek krijgen. Die gaan ze
delen met vijf TNO’ers. Ook de
apparatuur wordt gedeeld met
TNO. De twee organisaties
zetten hun beste apparatuur bij
elkaar, laat GTD-hoofd ir. Wim
Peters weten. Daardoor gaat zo’n
twintig procent van de oude
GTD-machines niet mee. Deze
heeft de GTD aangeboden aan de
faculteiten. Wat overblijft, wordt
verkocht aan opkopers. De

samenwerking houdt hiermee
niet op. TNO en de GTD ver-
wachten in de toekomst samen te
werken aan projecten en samen
te investeren in apparatuur.
Alle afdelingen van de GTD
zullen minimaal een aantal
dagen uit de lucht zijn door de
verhuizing. De glasblazerij bij-
voorbeeld zal een aantal weken
dicht zijn - in die periode kan de
GTD dus geen glasinstrumenten
maken. Vanaf begin februari
hoopt de dienst weer vrijwel
volledig operationeel te zijn. 
Eind januari zal de nieuwe locatie
officieel geopend worden.
Halverwege februari staat een
open dag op de agenda.
Geïnteresseerde TU/e’ers en
klanten kunnen dan een rond-
leiding krijgen.
Ook Cursor -na de verhuizing
van de GTD de laatste bewoner
van de W-hal- zal naar ver-
wachting in januari of februari
verhuizen. Er wordt nog gezocht
naar een nieuwe locatie voor de
redactie./.
Op de GTD-website:
http://w3.tue.nl/nl/diensten/gtd/
nieuws/verhuizing/ staat een uitleg
waar de nieuwe locatie precies te 
vinden is.

Mogelijk ook negatief
studieadvies voor ouderejaars
Opleidingen mogen in de
toekomst wellicht ook trage
ouderejaars studenten weg-
sturen. Momenteel kan een
student alleen een negatief
bindend studieadvies krijgen
als hij niet op tijd zijn eerste-
jaars vakken haalt. 

Dit idee uit de strategische
agenda van minister Plasterk
ontlokte studentenverbond ISO
een grimmig persbericht:
‘Minister blokkeert studie-
succes’. Maar het ligt iets
genuanceerder, want de minister
schrapt tegelijkertijd het
verhoogde collegegeld voor
langzame studenten.
In de plannen van Mark Rutte,
partijleider van de VVD en voor-
heen staatssecretaris van hoger
onderwijs, stond dat studenten
na twee jaar uitloop een kosten-
dekkend collegegeld moesten
gaan betalen. PvdA-bewindsman
Plasterk zet daar een streep
doorheen om de uitval van trage
studenten te verlagen en dus het
studiesucces te vergroten.
Om te voorkomen dat onge-

schikte studenten dankzij de
lagere collegegeldtarieven einde-
loos blijven treuzelen, krijgen de
opleidingen misschien de moge-
lijkheid om hen in latere jaren
een ‘bsa’ te geven. Maar ze
mogen hun ouderejaars pas weg-
sturen als ‘aantoonbare inzet’
ontbreekt, zegt de minister. 
“Het is de logische consequentie
van het systeem, maar het blijft
vooral een theoretische kwestie”,
zegt Norbert Verbraak, bestuurs-
voorzitter van Fontys Hoge-
scholen. “Met het wegsturen van
ouderejaars houden we ons
minder bezig. We willen vooral
zorgen dat minder studenten na
het eerste studiejaar uitvallen.”
Enkele studieadviseurs lijken
desgevraagd geen voorstander
van de nieuwe maatregel. “Als
een student zijn eerste studiejaar
haalt, is hij in principe geschikt
voor de opleiding”, vindt bij-
voorbeeld Jannie Verdonk,
studentendecaan van de econo-
mische opleidingen aan de
Hogeschool Rotterdam. “Ver-
traging in latere jaren heeft
meestal niets met het talent van

de student te maken, maar met
persoonlijke problemen, slechte
begeleiding of financiële nood.
En dan moet je hem niet weg-
sturen, maar helpen.”

Versoepeld
Aan de Hogeschool Utrecht
wordt het ‘bsa’ zelfs versoepeld.
Voorheen moesten studenten in
hun eerste studiejaar voldoende
punten halen en de overgebleven
eerstejaarsvakken in hun tweede
jaar afronden. Vanaf volgend stu-
diejaar is het voldoende om je bsa
in het eerste jaar te halen. Nadien
worden studenten niet meer ge-
dwongen te vertrekken, ook al
halen ze hun eerstejaars vakken
niet op tijd. Studentendecaan
Petra van Benschop: “Het eerste
jaar is bedoeld om te selecteren
en te verwijzen, daarna moet de
student in principe geschikt zijn
bevonden. Dan heb je geen stok
achter de deur meer nodig.”
(HOP)/.

Adviseur vervangt ziek CvB-lid Verhaegen
Dr. Frank van Eijkern gaat voor
de periode van een half jaar aan
de slag als adviseur van het
College van Bestuur van de
TU/e. Hij vervangt het zieke
derde collegelid prof.dr. Paul
Verhaegen. 
Onder de verantwoordelijkheid
van collegevoorzitter ing.
Amandus Lundqvist zal Van
Eijkern worden belast met de
uitvoering van een aantal nog
te bepalen bestuurlijke pro-
jecten. 

Van Eijkern (1946) heeft brede
ervaring als manager in de onder-
wijssector. Zo vervulde hij
directiefuncties bij de Rijks-
universiteit Groningen, de
VSNU en de Cito-Groep. Bij de
VSNU, de overkoepelende ver-
eniging van Nederlandse univer-
siteiten, was hij verantwoordelijk
voor het opbouwen van de orga-
nisatie. Bij het Cito was hij als
algemeen directeur verantwoor-
delijk voor de overgang van een
publiek naar een privaat instituut

en voor de modernisering van
structuur, cultuur en bedrijfspro-
cessen. Hij voerde een succes-
volle reorganisatie en heroriën-
tatie door om de slag naar de
markt te kunnen maken. 
Sinds 2003 werkt Van Eijkern als
interim-manager. Hij was onder
meer een tijd interim-directeur bij
onderzoeksfinancier NWO. Van
Eijkern is fysicus en promo-
veerde in 1976 in de experi-
mentele natuurkunde aan de
Universiteit Utrecht./.

‘Meer geld nodig voor apparatuur’
Er is meer geld nodig voor grote onderzoeksfaciliteiten, anders zullen
wetenschappers naar het buitenland vertrekken. Dat stelt NWO-
directeur Peter Nijkamp. “Straks hebben we wel beurzen voor goede
mensen, maar geen goede spullen voor hen”, zegt hij in een interview
met de Volkskrant. “Dan zijn ze in een mum van tijd uit Nederland
verdwenen. Je wilt die onderzoekers toch niet opvoeden om ze dan
naar het buitenland te zien vertrekken?” In landen als Duitsland,
Frankrijk en Engeland steken ze honderden miljoenen in groot-
schalige onderzoeksfaciliteiten. Op de Nederlandse begroting staat
22,8 miljoen voor 2008 en 10,2 miljoen voor 2009. (HOP)
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VOX - Radboud Universiteit Nijmegen
Werkstraffen geëist
vanwege gijzeling
HHeett  ooppeennbbaaaarr  mmiinniisstteerriiee  hheeeefftt  wweerrkkssttrraaffffeenn  vvaann  hhoonnddeerrdd--
ttaacchhttiigg  uuuurr  ((wwaaaarrvvaann  zzeessttiigg  vvoooorrwwaaaarrddeelliijjkk))  ooff  nneeggeennttiigg
ddaaggeenn  hheecchhtteenniiss  ggeeëëiisstt  tteeggeenn  ttwweeee  lleeddeenn  vvaann  ddee
NNiijjmmeeeeggssee  ssttuuddeenntteennvveerreenniiggiinngg  CCaarroolluuss  MMaaggnnuuss..  HHeett
ttwweeeettaall  hhiieelldd  iinn  nnoovveemmbbeerr  vvoorriigg  jjaaaarr  zzeevveenn  uuuurr  llaanngg  ddee
ttooeennmmaalliiggee  sseeccrreettaarriiss  vvaann  ssttuuddeenntteennvveerreenniiggiinngg  OOvvuumm
NNoovvuumm  vvaasstt  iinn  ddee  kkeellddeerr  vvaann  ddee  ssoocciiëëtteeiitt..  ZZee  zzoouu
mmeeeerrmmaaaallss  tteeggeennggeehhoouuddeenn  zziijjnn  ddoooorr  hheett  ttwweeeettaall..  SSaaiillllaanntt
ddeettaaiill::  zzee  hhaadd  ttoott  vvllaakk  vvoooorr  hheett  iinncciiddeenntt  eeeenn  sseekkssuueellee
rreellaattiiee  mmeett  éééénn  vvaann  ddee  ttwweeee  hheerreenn..  DDiiee  vvoooorr  ddee  rreecchhtteerr  iinn
hhuunn  vveerrddeeddiiggiinngg  aaaannvvooeerrddeenn  ddaatt  zzee  aall  ddiiee  ttiijjdd  vvrriijj  wwaass  oomm
ttee  ggaaaann..  HHuunn  aaddvvooccaaaatt  lliieett  wweetteenn  ddaatt  eeeenn  vveerroooorrddeelliinngg  ddee
ddooooddsstteeeekk  zzoouu  zziijjnn  vvoooorr  ddee  ccaarrrriièèrree  vvaann  ddee  ttwweeee..  
DDee  rreecchhtteerr  ddooeett  oopp  1177  ddeecceemmbbeerr  uuiittsspprraaaakk..

Ad Valvas - Vrije Universiteit Amsterdam

Nijpend stoelentekort bij Economie
AAaann  ddee  ffaaccuulltteeiitt  EEccoonnoommiiee  vvaann  ddee  VVrriijjee  UUnniivveerrssiitteeiitt
AAmmsstteerrddaamm  iiss  eeeenn  ggrroooott  tteekkoorrtt  aaaann  ssttooeelleenn..  SSttuuddeenntteenn,,
ddoocceenntteenn  eenn  oonnddeerrsstteeuunneenndd  ppeerrssoonneeeell  vveecchhtteenn  oomm  ddee  zziitt--
mmeeuubbeellss..  DDee  oooorrzzaaaakk::  ddee  hhuuiissvveessttiinngg  vvaann  ddee  VVUU  iiss  ttee  kklleeiinn..
DDee  ccaammppuuss  iiss  ooooiitt  aaaannggeelleeggdd  vvoooorr  ttwwaaaallffdduuiizzeenndd  ssttuuddeenn--
tteenn,,  mmaaaarr  hheett  zziijjnn  eerr  iinnmmiiddddeellss  ddiikk  nneeggeennttiieenndduuiizzeenndd..  EEnn
vvaannwweeggee  nnoorrmmeenn  mmooggee  eerr  oopp  bbeeppaaaallddee  ppllaaaattsseenn  nniieett  mmeeeerr
ssttooeelleenn  ssttaaaann  --  mmeett  eeeenn  ‘‘ssttooeelleennoooorrlloogg’’  ttoott  ggeevvoollgg,,  vveerrtteelltt
eeeenn  mmeeddeewweerrkkeerr  vvaann  ddee  VVUU..  ZZee  kkoocchhtt  zzeellffss  ttiiee--wwrraappss  oomm  ddee
ssttooeelleenn  vvaann  hhaaaarr  aaffddeelliinngg  vvaasstt  ttee  zzeetttteenn..  ““IIeeddeerree  kkeeeerr  aallss
iikk  hhiieerr  kkoomm,,  bblliijjkkeenn  eerr  wweeeerr  ssttooeelleenn  uuiitt  ddee  ggaanngg  nnaaaarr  ddee
wweerrkkrruuiimmtteenn  ttee  zziijjnn  vveerrsslleeeepptt..  SSttuuddeenntteenn,,  eenn  ooookk  ddoocceenn--
tteenn,,  hhaalleenn  zzee  zzeellffss  uuiitt  ddee  kkaannttoorreenn..””

Resource - Wageningen Universiteit
Ongeïnteresseerde tiener
bedreiging voor natuur
NNeeddeerrllaannddssee  jjoonnggeerreenn  vviinnddeenn  ddee  NNeeddeerrllaannddssee  nnaattuuuurr  mmaaaarr
ssaaaaii..  ZZee  vviinnddeenn  ssttaaddssppaarrkkeenn  lleeuukkeerr  ddaann  bbiijjvvoooorrbbeeeelldd  vveerr--
rruuiiggddee  vveeeennwweeiiddeeggeebbiieeddeenn..  WWaanntt  iinn  eeeenn  ppaarrkk  kkuunnnneenn  zzee
tteennmmiinnssttee  ssppoorrtteenn  ooff  bbaarrbbeeccuueeëënn..  DDaatt  ccoonncclluuddeeeerrtt  hheett  aaaann
ddee  WWUU  vveerrbboonnddeenn  oonnddeerrzzooeekkssiinnssttiittuuuutt  AAlltteerrrraa  nnaa  oonnddeerr--
zzooeekk..  AAlllloocchhttoonnee  jjoonnggeerreenn  vviinnddeenn  ddee  NNeeddeerrllaannddssee  nnaattuuuurr
nnoogg  mmiinnddeerr  bbooeeiieenndd..  RReeddeenn  ttoott  zzoorrgg,,  vviinnddtt  AAlltteerrrraa,,  wwaanntt
oovveerr  ttwwiinnttiigg  jjaaaarr  bbeessttaaaatt  eeeenn  kkwwaarrtt  vvaann  ddee  NNeeddeerrllaannddssee
bbeevvoollkkiinngg  uuiitt  mmeennsseenn  mmeett  eeeenn  aalllloocchhttoonnee  aaffkkoommsstt..  DDee
oonnddeerrzzooeekkeerrss  ddeennkkeenn  ddaatt  hheett  ttiijj  ttee  kkeerreenn  iiss  ddoooorr  mmeeeerr
‘‘bbeelleevviinngg’’  ttee  bbiieeddeenn  iinn  ddee  nnaattuuuurr..  MMiiddddeellss  ssppeeeellbboosssseenn
bbiijjvvoooorrbbeeeelldd,,  wwaaaarr  jjee  iinn  ddee  bboommeenn  mmaagg  kklliimmmmeenn  eenn  bboooomm--
hhuutttteenn  mmaagg  bboouuwweenn..

Mare - Universiteit Leiden

Nederlands wetboek in het Chinees
DDrriiee  LLeeiiddssee  hhoooogglleerraarreenn  hheebbbbeenn  hheett  NNeeddeerrllaannddssee  bbuurrggeerr--
lliijjkk  wweettbbooeekk  vveerrttaaaalldd  iinn  hheett  CChhiinneeeess..  IInn  hheett  MMaannddaarriijjnn,,  oomm
pprreecciieess  ttee  zziijjnn..  DDee  rreeddeenn  vvoooorr  ddiitt  pprroojjeecctt::  CChhiinneessee  jjuurriisstteenn
zziijjnn  eeeenn  bbuurrggeerrlliijjkk  wweettbbooeekk  aaaann  hheett  ooppsstteelllleenn  eenn  wwiilllleenn
iinnssppiirraattiiee  ooppddooeenn..  HHeett  NNeeddeerrllaannddssee  wweettbbooeekk  iiss  ddaaaarrvvoooorr
zzeeeerr  ggeesscchhiikktt,,  oommddaatt  hheett  eeeenn  mmooddeerrnn  bbuurrggeerrlliijjkk  wweettbbooeekk
iiss,,  vveerrtteelltt  éééénn  vvaann  ddee  ddrriiee  hhoooogglleerraarreenn  iinn  MMaarree..  HHeett  bbooeekk  iiss
iinn  11999922  nnoogg  iinnggrriijjppeenndd  vveerraannddeerrdd..

UK - Rijksuniversiteit Groningen
Hoogleraar vluchtte voor werkdruk
IInn  ddee  UUKK  vveerrtteelltt  vvoooorrmmaalliigg  RRuuGG--pprrooff  SSttrraatteeggiisscchh  MMaannaaggee--
mmeenntt  DDaannyy  JJaaccoobbss  wwaaaarroomm  hhiijj  nnaa  nneeggeenn  jjaaaarr  vveerrttrrookk  uuiitt
GGrroonniinnggeenn::  hhiijj  vvoonndd  ddee  wweerrkkddrruukk  ttee  hhoooogg  eenn  zziijjnn  ccoolllleeggaa’’ss
ssttoonnddeenn  ttee  vveerr  vvaann  ddee  pprraakkttiijjkk..  ““IInn  ddee  aaffggeellooppeenn  jjaarreenn  hheebb
iikk  ggeemmiiddddeelldd  zzeesshhoonnddeerrdd  uuuurr  ppeerr  jjaaaarr  tteevveeeell  ggeewweerrkktt
vvoollggeennss  ddee  nnoorrmm  vvaann  ddee  uunniivveerrssiitteeiitt..  HHeett  iiss  nniieett  zzoo  ddaatt  iikk
rruusstt  zzooeekk,,  mmaaaarr  iikk  zzooeekk  wweell  eeeenn  bbeeeettjjee  eeeenn  nnoorrmmaaaall  lleevveenn..
IIkk  bbeenn  oonnddeerrzzooeekkeerr,,  mmaaaarr  kkoonn  wweeiinniigg  oonnddeerrzzooeekk  ddooeenn..””

OOookk  iinn  ddee  UUKK::  GGrroonniinnggssee  oonnddeerrzzooeekkeerrss  hheebbbbeenn  vvaassttggeesstteelldd
ddaatt  hheett  mmaammmmooeettkkaallffjjee  LLjjooeebbaa  ((‘‘sscchhaattjjee’’)),,  ddaatt  iinn  mmeeii  ddiitt
jjaaaarr  ppuunnttggaaaaff  uuiitt  ddee  SSiibbeerriisscchhee  ppeerrmmaaffrroosstt  tteevvoooorrsscchhiijjnn
kkwwaamm,,  3366..990000  jjaaaarr  oouudd  iiss..  ZZee  bbeeppaaaallddeenn  ddee  lleeeeffttiijjdd  oopp
bbaassiiss  vvaann  eeeenn  mmiinnuussccuuuull  ssttuukkjjee  hhuuiidd  ddaatt  nnaaaarr  GGrroonniinnggeenn
ggeessttuuuurrdd  wweerrdd..

In de strategische agenda van onderwijsminister Plasterk staat dat ook trage ouderejaars
studenten mogelijk een bindend studieadvies kunnen krijgen als het hen echt ontbreekt aan
‘aantoonbare inzet’. Vox Populi stelt: dat zou tijd worden, want aan het voortbestaan van de

eeuwige student moet nu eindelijk eens een eind gemaakt worden.

Dr.ir. Lex Lemmens
Opleidingsdirecteur bij Technologie Management
MMeett  ddiiee  sstteelllliinngg  bbeenn  iikk  hheett  wweell  eeeennss,,  mmiittss  hheeeell  ggooeedd  wwoorrddtt  oomm--
sscchhrreevveenn  wwaatt  ‘‘aaaannttoooonnbbaarree  iinnzzeett’’  ddaann  pprreecciieess  iinnhhoouuddtt..  JJee  kkuunntt
wweell  ggooeedd  oonnddeerrsscchheeiidd  mmaakkeenn  ttuusssseenn  ddee  mmeennsseenn  ddiiee  zziicchh  nnoogg
wweell  vvoooorr  hhuunn  ssttuuddiiee  iinnzzeetttteenn  eenn  ddee  eecchhtt  hhooppeelloozzee  ggeevvaalllleenn..  EErr
mmooeett  wweell  eeeenn  ggooeedd  wweetttteelliijjkk  kkaaddeerr  vvoooorr  kkoommeenn,,  aannddeerrss  kkrriijjgg  jjee
nnaattuuuurrlliijjkk  eeeenn  eeiinnddeelloozzee  rreeeekkss  bbeerrooeeppsspprroocceedduurreess..  JJee  zzoouu  bbiijj--
vvoooorrbbeeeelldd  kkuunnnneenn  kkiijjkkeenn  nnaaaarr  eeeenn  bbeeppaaaalldd  aaaannttaall  ssttuuddiiee--
ppuunntteenn  ddaatt  iieemmaanndd  iinn  eeeenn  hhaallff  jjaaaarr  ggeehhaaaalldd  mmooeett  hheebbbbeenn..  

Dr. Roel Bloo
Studieadviseur bij Wiskunde en Informatica
IIkk  vviinndd  ddaatt  ssttuuddeenntteenn  iinn  pprriinncciippee  zzeellff  mmooeetteenn  kkuunnnneenn  bbeeppaalleenn
iinn  wweellkk  tteemmppoo  zzee  ssttuuddeerreenn..  SSttuuddeenntteenn  vveerrbbiieeddeenn  ttee  ssttuuddeerreenn,,
ddrruuiisstt  iinn  tteeggeenn  ddee  iiddeeeeëënn  ddiiee  iikk  hheebb  oovveerr  aaccaaddeemmiisscchhee  vvrriijjhheeiidd..
WWeell  mmooeett  jjee  aaaann  hheett  bbeeggiinn  vvaann  ddee  ssttuuddiiee  mmoonniittoorreenn  ooff  ssttuuddeenn--
tteenn  ddee  jjuuiissttee  ssttuuddiiee  oopp  hheett  jjuuiissttee  nniivveeaauu  hheebbbbeenn  ggeekkoozzeenn,,  eenn
zzee  ssttiimmuulleerreenn  oomm  vvaaaarrtt  aacchhtteerr  hhuunn  ssttuuddiiee  ttee  zzeetttteenn,,  bbiijjvvoooorr--
bbeeeelldd  ddoooorr  eeeenn  kkoosstteennddeekkkkeenndd  eenn  ddaaaarrddoooorr  hhooggeerr  ccoolllleeggeeggeelldd
nnaa  eeeenn  bbeeppaaaalldd  aaaannttaall  jjaarreenn  ssttuuddeerreenn..  IIkk  bbeeggrriijjpp  nniieett  ggooeedd
wwaaaarroomm  vvoooorr  eerrgg  ttrraaggee  ssttuuddeenntteenn  nnuu  pprreecciieess  ddeezzee  rreeggeelliinngg
iinnggeevvooeerrdd  zzoouu  mmooeetteenn  wwoorrddeenn,,  oommddaatt  hheett  mmaaaarr  oomm  eeeenn  rreellaa--
ttiieeff  kklleeiinnee  ggrrooeepp  ggaaaatt..  VVoooorr  ddiiee  mmeennsseenn  iiss  hheett  ssoommss  wweell  hheett
bbeessttee  wwaannnneeeerr  zzee  bbeesslluuiitteenn  hhuunn  ssttuuddiiee  ttee  bbeeëëiinnddiiggeenn,,  mmaaaarr
ddiiee  bbeesslliissssiinngg  mmooeetteenn  zzee  eeiiggeennlliijjkk  zzeellff  nneemmeenn..

Bellefleur Kramer
Vierdejaars Bouwkunde
PPeerrssoooonnlliijjkk  bbeenn  iikk  wweell  vvoooorr  zzoo’’nn  mmaaaattrreeggeell..  EEeenn  ssttuuddiiee  mmooeett  jjee
bbiinnnneenn  aacchhtt  jjaaaarr  kkuunnnneenn  aaffrroonnddeenn  eenn  ddaann  bblliijjfftt  eerr  ooookk  nnoogg  vvooll--
ddooeennddee  rruuiimmttee  oovveerr  vvoooorr  hheett  uuiittvvooeerreenn  vvaann  ddiinnggeenn  nnaaaasstt  jjee
ssttuuddiiee..  ZZoo  lliiggtt  mmiijjnn  eeiiggeenn  ssttuuddiiee  oopp  ddiitt  mmoommeenntt  eeeenn  jjaaaarr  ssttiill,,
oommddaatt  iikk  eeeenn  bbeessttuuuurrssffuunnccttiiee  vveerrvvuull  bbiijj  ssttuuddiieevveerreenniiggiinngg
CCHHEEOOPPSS..  IIkk  vvrraaaagg  mmee  oovveerriiggeennss  sstteerrkk  aaff  ooff  hheett  iinnvvooeerreenn  vvaann
ddeezzee  mmaaaattrreeggeell  nnoogg  wweell  nnooddiigg  iiss..  DDee  ssttuuddiieedduuuurr  eenn  ddee
mmooggeelliijjkkee  uuiittlloooopp  ddaaaarrvvaann  zziijjnn  aall  rreeddeelliijjkk  aaaann  bbaannddeenn  ggeelleeggdd,,
oonnddeerr  mmeeeerr  ddoooorr  hheett  ffeeiitt  ddaatt  jjee  mmaaaarr  vvoooorr  eeeenn  bbeeppeerrkkttee  ttiijjdd
ssttuuddiieeffiinnaanncciieerriinngg  oonnttvvaannggtt..  

Ruud Helmonds
Derdejaars Werktuigbouwkunde
DDaatt  vviinndd  iikk  eeeenn  llaassttiiggee  vvrraaaagg..  HHeett  mmooeett  zzeekkeerr  nniieett  ggeellddeenn  vvoooorr
ssttuuddeenntteenn  ddiiee  nnaaaasstt  hhuunn  ssttuuddiiee  nnoogg  hheeeell  aaccttiieeff  zziijjnn..  EEiiggeennlliijjkk
zzoouu  jjee  mmooeetteenn  kkiijjkkeenn  wwaatt  ddeezzee  ttrraaggee  ssttuuddeenntteenn  ddee  uunniivveerrssiitteeiitt
jjaaaarrlliijjkkss  pprreecciieess  kkoosstteenn  eenn  aallss  ddaatt  nniieett  mmeeeerr  iiss  ddaann  hheett  ccoolllleeggee--
ggeelldd,,  lliijjkktt  hheett  mmee  nniieett  zzoo’’nn  pprroobblleeeemm..  AAllss  ddaatt  zzoouu  lleeiiddeenn  ttoott
eeeenn  hhoooogg  kkoosstteennddeekkkkeenndd  ccoolllleeggeeggeelldd,,  vviinndd  iikk  eeeenn  bbiinnddeenndd
ssttuuddiieeaaddvviieess  bbeetteerr..  WWaanntt  mmeett  eeeenn  hhoooogg  ccoolllleeggeeggeelldd  ssttrraaff  jjee
ooookk  ddee  mmeennsseenn  ddiiee  hhuunn  ssttuuddiiee  nnoogg  wweell  wwiilllleenn  aaffmmaakkeenn,,  mmaaaarr
ddiiee  ddaatt  oomm  bbeeppaaaallddee  rreeddeenneenn  nniieett  bbiinnnneenn  eeeenn  bbeeppaaaallddee
tteerrmmiijjnn  lluukktt..  DDeeggeenneenn  ddiiee  eecchhtt  lluuii  zziijjnn  eenn  eerr  wweerrkkeelliijjkk  nniieettss
mmeeeerr  aaaann  ddooeenn,,  kkuunn  jjee  zzoo  wweell  ddwwiinnggeenn  oopp  ttee  ssttaappppeenn..

Plasterk: ‘Voorkom nepdiploma’s’
Minister Ronald Plasterk
van hoger onderwijs gaat
met universiteiten en
hogescholen praten over
het opnemen van echt-
heidskenmerken in
diploma’s. Deze kenmer-
ken zouden het moei-
lijker moeten maken om
de getuigschriften te
vervalsen.

Dat antwoordt Plasterk op
kamervragen van de
Socialistische Partij. Het is
cruciaal om echte van
onechte diploma’s te
kunnen onderscheiden,
vindt hij, en instellingen
moeten daarvoor zorg dra-
gen. De minister bepleit
een landelijk register van
diploma’s. Daarvan wordt

de haalbaarheid al onder-
zocht.
Maar gloeiende haast heeft
het volgens Plasterk niet.
Er is de afgelopen jaren
niemand veroordeeld voor
het gebruik van een vals
diploma. Vorig jaar bleek
uit een steekproef dat
slechts 0,02 procent van de
diploma’s door een dubi-

euze buitenlandse ver-
strekker was uitgeschre-
ven. 
In 2005 heeft de IB-Groep
een ‘coördinatiepunt infor-
matieverstrekking diploma-
mills’ geopend. Dat waar-
schuwt voor bedrijfjes die
tegen betaling waardeloze
spookdiploma’s uitschrij-
ven. (HOP)/.

Kennispoort
verschiet van kleur

OOpp  hheett  ddaakk  vvaann  VVeerrttiiggoo,,  hheett  oonnddeerrkkoommeenn  vvaann  ddee  ffaaccuulltteeiitt
BBoouuwwkkuunnddee,,  sscchhiitttteerrtt  aall  bbiijjnnaa  ttwweeee  jjaaaarr  LLuummoo,,  hheett  ccoommppuutteerr--
ggeessttuuuurrddee  lleetttteerrllooggoo  vvaann  ddee  TTUU//ee  ddaatt  vvoooorrttdduurreenndd  vvaann  kklleeuurr
kkaann  vveerraannddeerreenn..  TTeeggeennoovveerr  VVeerrttiiggoo  ggaaaatt  hheett  ggeebboouuww
KKeennnniissppoooorrtt  vvaannaaff  ddeezzee  wweeeekk  lluummiinneeuuss  tteeggeennwweerrkk  bbiieeddeenn  aaaann
LLuummoo  iinn  ddee  vvoorrmm  vvaann  eeeenn  lliicchhttppllaann  vvaann  lliicchhttoonnttwweerrppeerr  eenn
aarrcchhiitteecctt  TToomm  VVeeeeggeerr..  DDee  lliicchhttiinnssttaallllaattiiee  wweerrdd  ddiinnssddaagg  
1111  ddeecceemmbbeerr,,  oonnddeerr  bbeeggeelleeiiddiinngg  vvaann  vviioooollssppeell  eenn  iinn  aaaannwweezziigg--
hheeiidd  vvaann  bbuurrggeemmeeeesstteerr  GGeerrrriitt  BBrraakkss,,  ooffffiicciieeeell  iinn  ggeebbrruuiikk  ggeennoommeenn..
VVeeeeggeerr,,  ddiiee  ooookk  éééénn  ddaagg  ppeerr  wweeeekk  ddoocceenntt  iiss  bbiijj  BBoouuwwkkuunnddee,,
zzeeggtt  eeeenn  jjaaaarr  ggeelleeddeenn  bbeeggoonnnneenn  ttee  zziijjnn  mmeett  hheett  pprroojjeecctt..  ““IIkk
vviinndd  KKeennnniissppoooorrtt  eeeenn  mmooooii  ggeebboouuww  eenn  hheebb  hheett  bbeekkeekkeenn  zzooaallss
aarrcchhiitteecctt  KKooeenn  vvaann  VVeellsseenn  hheett  bbeeddooeelldd  hheeeefftt..  VVaann  VVeellsseenn  zziieett
hheett  aallss  eeeenn  ggrroooott  rroonndd  ssttuukk  mmaarrmmeerr  wwaaaarr  hhiijj  oovveerraall  uuiittssnneeddeenn
uuiitt  ggeehhaaaalldd  hheeeefftt..  OOpp  ddiiee  ppuunntteenn  hheebb  iikk  ddee  lleedd--vveerrlliicchhttiinngg  aaaann--
ggeebbrraacchhtt..””  VVoooorr  ddee  lliicchhttiinnssttaallllaattiiee  wwaass  ttwweeee  eeuurroottoonn  bbeesscchhiikk--
bbaaaarr,,  mmaaaarr  VVeeeeggeerr  vveerrtteelltt  ddaatt  oonnddeerr  mmeeeerr  PPhhiilliippss  eenn  hheett  iinnssttaall--
llaattiieebbuurreeaauu  BBuurrggeerrss  EErrggoonn  iinn  nnaattuurraa  hheett  pprroojjeecctt  sstteevviigg
ggeessppoonnssoorrdd  hheebbbbeenn..  
VVoooorr  hheett  lliicchhttppllaann  iiss  eeeenn  ccoommppuutteerrpprrooggrraammmmaa  ggeesscchhrreevveenn  ddaatt
eeeenn  llooooppttiijjdd  hheeeefftt  vvaann  ttiieenn  mmiinnuutteenn;;  ddee  lliicchhttiinnssttaallllaattiiee
bbeesscchhiikktt  oovveerr  eeeenn  sscchheemmeerrsscchhaakkeellaaaarr  oomm  hheett  iinn  wweerrkkiinngg  ttee
sstteelllleenn..  OOmm  eellff  uuuurr  ’’ss  aavvoonnddss  ggaaaatt  ddee  iinnssttaallllaattiiee  oovveerr  oopp  eeeenn
zzuuiinniiggeerr  nniivveeaauu,,  oomm  ddaann  oomm  éééénn  uuuurr  ’’ss  nnaacchhttss  hheelleemmaaaall  ttee
ssttooppppeenn..  IInn  EEiinnddhhoovveenn  iiss  VVeeeeggeerr  ooookk  vveerraannttwwoooorrddeelliijjkk  vvoooorr  ddee
vveerrlliicchhttiinngg  vvaann  ddee  DDeemmeerrppaassssaaggee  eenn  vvaann  ddee  AAHH  XXLL  aaaann  ddee
LLiimmbbuurrggllaaaann..  
FFoottoo::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee



Op woensdag 19 december
stromen deze nieuwe TU/e-
blikvangers het Eindhovense
verkeer in. De eerste lichting
TU/e-studentenfietsen wordt
dan, in het Designhuis aan het
Stadhuisplein, officieel over-
handigd aan de eerstejaars
studenten die zich voor de
fiets aangemeld hebben.

Na de uitreiking is er een borrel
in De Zwarte Doos. Onder bege-
leiding van een politie-escorte 
-op de fiets- zal de hele groep
nieuwe-fietseigenaren door de
binnenstad naar de campus
fietsen.
Het aantal verkochte fietsen
staat op dit moment op ongeveer
65, laat projectleider Marcel van
Buijtenen weten. Om te voor-
komen dat deze hele groep
studenten op de officiële uit-
reiking nog door de adminis-
tratie geloodst moet worden 
-studenten tekenen een contract
voor de fiets, net als voor de
TU/e-laptop- is er een aparte dag
ingelast voor de papierwinkel,
komende maandag 17 decem-
ber. Het organiseren hiervan, de
afmontage en de planning van
de uitreiking zorgen ervoor dat
de aspirant fietseigenaars nog
tot komende woensdag moeten
wachten op hun nieuwe witte
voertuig.
Fietsenhandel Paul van den
Broek werkt nog aan de afmon-
tage van de fietsen. Die zijn
overigens niet voorzien van
onveilige AXA-sloten. Vorige
week kwam in het nieuws dat
bepaalde AXA-sloten met een
voor iedereen verkrijgbare loper
te openen zijn. De TU/e-fiets is

van een ander type slot voorzien,
laat de fietsenhandel weten.
Studenten betalen honderd-
veertig euro voor de fiets; de uni-
versiteit en de gemeente dragen
de rest van de kosten. De fiets is

alleen voor uitwonende studen-
ten; het is de bedoeling dat de
fiets studenten stimuleert om in
Eindhoven te komen wonen./.
Foto: Bart van Overbeeke
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‘Virtuele’ ontwikkelingsteams
maken veel productfouten
Op 57-jarige leeftijd promo-
veren is al uitzonderlijk. En dan
ook nog eens middels een duo-
promotie. Ing. Jef Jacobs (57) en
ing. Jan van Moll (37) onder-
zochten samen hoe het werken
met wereldwijd verspreide
teams van ontwikkelaars leidt
tot productfouten in complexe
technische apparaten. Dertig
procent van die fouten kan
makkelijk voorkomen worden
door de samenwerking in die
teams te verbeteren, conclu-
deert het tweetal. Gisteren,
woensdag 13 december, promo-
veerden ze op hun proefschrift
‘Effects of Virtual Product
Development on Product
Quality and their Influencing
Factors’.

De nieuwste mobieltjes, kopieer-
apparaten of medische systemen
worden allang niet meer op één
locatie ontworpen en gemaakt,
maar door zogeheten ‘virtuele
teams’ verspreid over de hele
wereld. Dit brengt vaak grote pro-
blemen met zich mee. Niet alleen
de afstand in kilometers, maar
ook de cultuurverschillen, taal-
problemen en een wij/zij-gevoel
kunnen voor een gebrek aan
onderling vertrouwen zorgen. 
Met alle gevolgen van dien, blijkt
uit het onderzoek van Jacobs en
Van Moll bij achttien hightech

bedrijven. Veel van die bedrijven
kampen met ernstige product-
fouten. Ondanks een grondige
planning en strakke procedures
voldoen veel nieuwe producten
helemaal niet aan de kwaliteits-
normen. Zestig procent van de
productfouten die de Eindho-
vense onderzoekers analyseer-
den, bleken door de gebrekkige
samenwerking van virtuele
teams te komen. Ze ontdekten
daarnaast dat de helft van deze
productfouten voorkomen kan
worden. 
De schade door de gebreken kan
in de vele miljoenen lopen. Maar
hoe groot de schade precies is, is
nagenoeg onbekend. Dit doordat
geen enkel bedrijf hiermee naar
buiten treedt. De twee Eind-
hovense onderzoekers mochten
hun onderzoek bij de achttien
bedrijven dan ook alleen onder
strikte geheimhouding doen.
Het feit dat ze allebei door hun
ruime werkervaring een uit-
gebreid netwerk hebben -Jacobs
werkt bij chipsproducent NXP
(het voormalige Philips Semi-
conductors, red.) en Van Moll bij
softwarehuis Sioux Embedded
Systems- kwam hierbij goed van
pas.
In hun proefschrift geven de twee
onderzoekers suggesties voor
virtuele teams om vermijdbare
fouten in de toekomst te

voorkomen. Wat Jacobs betreft is
de kous hiermee niet af; hij wil
nog een stuk verder gaan. “Wil je
de uitkomsten echt bruikbaar
maken, dan moet je de virtuele
afstand kunnen meten”, vertelt
Jacobs. Hij wil een manier ont-
wikkelen om effecten zoals cul-
tuur- en taalverschil en afstand
om te zetten in een ‘virtuele
afstandsindicator’. “Als je dat
hebt, dan kun je het risico
inschatten dat er iets fout loopt”,
aldus de NXP’er. Een plan voor
dit onderzoek is in de maak.

Meerwaarde
De 57-jarige Jacobs had al langer
de wens om te promoveren,
maar, zoals hij het zelf zegt: “Het
sneeuwde onder door het
carrière maken.” In 2001 begon
hij dan toch aan het schrijven van
een onderzoeksvoorstel, maar al
gauw werd het teveel om in zijn
eentje uit te voeren. De omvang
beperken wilde hij niet, want dan
zou het aan meerwaarde ernstig
inboeten, vertelt Jacobs. Hij
vroeg daarom Van Moll, met wie
hij al jaren bij Philips samen-
werkte op het gebied van testen
van software voor zeer complexe
producten. Ze deden hun onder-
zoek naast hun fulltime
banen./.

Finse bestudeert 3TU
Waarom hebben de drie
Nederlandse technische uni-
versiteiten Eindhoven, Delft en
Twente (3TU) besloten om te
gaan samenwerken? En hoe
verloopt die samenwerking?
Dit zijn slechts enkele vragen
die de Finse onderzoekster
Pirre Hyötynen M.Sc. tracht te
beantwoorden tijdens haar
bezoek aan deze drie universi-
teiten van 3 tot en met 14
december. 

De organisatie waarvoor
Hyötynen werkt (de Finse
Vereniging van Gediplomeerde
Ingenieurs TEK) kreeg deze
onderzoeksvraag voorgelegd
door het Finse ministerie van
onderwijs. Daar wil men graag
weten wat er in andere landen is
gedaan op het gebied van hoger
technisch onderwijs. De studie
maakt deel uit van een groter
project, waarbij een nationale
samenwerkingsgroep bezig is
om een nationale strategie te
bedenken voor het ontwikkelen
van technisch onderwijs in Fin-
land. 
Pirre Hyötynen: “We kijken met
name naar de diverse manieren
van strategische samenwerking
en fusies die andere universi-
teiten zijn aangegaan, omdat dit
waarschijnlijk ook voor onze uni-
versiteiten in het verschiet ligt.

Behalve dat ik literatuur-
onderzoek doe over de soorten
strategische samenwerking die
in andere landen hebben plaats-
gevonden, ga ik enkele specifieke
voorbeelden uitgebreider be-
studeren. Eén daarvan is de 3TU-
samenwerking in Nederland.” 
Vanwaar deze bijzondere belang-
stelling voor de drie Nederlandse
TU’s? “Omdat er drie topuniver-
siteiten bij zijn betrokken die
technisch onderwijs geven en die
nu hun krachten hebben gebun-
deld. We zijn benieuwd wat de
drijvende krachten zijn achter
een dergelijke beslissing en ook
hoe de universiteiten met dit
proces omgaan.”
Tijdens haar verblijf aan de TU/e
van 12 tot 14 december interviewt
Hyötynen verschillende univer-
siteitsvertegenwoordigers en
topmanagers. Daarnaast hoopt
ze de standpunten te horen van
andere belanghebbende partijen,
zoals de universitaire staf,
studenten en vertegenwoor-
digers van het bedrijfsleven en
werkgevers. Hyötynen: “Het
interesseert me om hun opvat-
tingen te horen over studies,
carrièrevooruitzichten, verwach-
tingen en dergelijke. En ook wat
ze weten van de 3TU-samen-
werking en van de toekomstige
mogelijkheden voor studenten
die daaruit voortvloeien.”/.

TU/e-fietsen klaar om de weg op te gaan

EmotieEmotiess in gin geeboubouwwenen

AAaann  hheett  ggrroottee  ddrriieeddaaaaggssee  ccoonnggrreess  ‘‘TTeeccttoonniiccss  MMaakkiinngg  MMeeaanniinngg’’,,  ddaatt  ddee
ffaaccuulltteeiitt  BBoouuwwkkuunnddee  vvaann  mmaaaannddaagg  1100  ttoott  eenn  mmeett  wwooeennssddaagg  1122  ddeecceemmbbeerr
hhiieelldd,,  wwaass  ooookk  eeeenn  oonnttwweerrppwweeddssttrriijjdd  vvoooorr  bboouuwwkkuunnddeessttuuddeenntteenn  uuiitt  ddee
hheellee  wweerreelldd  vveerrbboonnddeenn..  MMeett  eeeenn  mmaaqquueettttee  vvaann  eeeenn  ggeebboouuww  eenn  eeeenn  ppoosstteerr
mmooeesstteenn  zziijj  eeeenn  mmeennsseelliijjkk  eemmoottiiee  uuiittbbeeeellddeenn..  
UUiitt  ddee  iinn  ttoottaaaall  3333  iinnzzeennddiinnggeenn  ((vviijjff  vvaann  ddee  TTUU//ee;;  ddee  rreesstt  uuiitt  oonnddeerr  aannddeerree
ddee  VVeerreenniiggddee  SSttaatteenn,,  AAuussttrraalliiëë,,  FFrraannkkrriijjkk  eenn  IIrraann))  wweerrddeenn  aaffggeellooppeenn
mmaaaannddaagg  ddee  wwiinnnnaaaarrss  bbeekkeennddggeemmaaaakktt..  EExx  aaeeqquuoo  oopp  ddee  eeeerrssttee  ppllaaaattss
eeiinnddiiggddeenn  GGrreegg  TTaayylloorr  vvaann  ddee  CCaalliiffoorrnniiaa  PPoollyytteecchhnniicc  eenn  BBrriiddggeett
SScchhmmeellzzeerr  vvaann  ddee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPeennnnssyyllvvaanniiaa..  LLaaaattssttggeennooeemmddee  bbeeeellddddee
mmeett  hhaaaarr  oonnttwweerrpp  ‘‘RReellaaxxaattiioonn’’  uuiitt  ((zziiee  ffoottoo))..  
HHeett  lliijjvviiggee  ccoonnggrreess  hhaadd  vvoollggeennss  mmeeddeeoorrggaanniissaattoorr  DDaannnnyy  vvaann  KKeesssseell,,
tteevveennss  bbeessttuuuurrsslliidd  vvaann  ssttuuddiieevveerreenniiggiinngg  CCHHEEOOPPSS,,  zzoo’’nn  335500  iinntteerrnnaattiioo--
nnaallee  bbeezzooeekkeerrss..  DDaaaarrvvaann  bblleevveenn  vveelleenn  mmeeeerrddeerree  ddaaggeenn..  HHeett  ccoonnggrreess
kkeennddee  eeeenn  hhooooggtteeppuunntt  mmeett  ddee  lleezziinngg  vvaann  ddee  ‘‘ggrrooeennee’’  MMaalleeiissiisscchhee  aarrcchhii--
tteecctt  KKeenn  YYeeaanngg  aaffggeellooppeenn  wwooeennssddaagg  iinn  ddee  BBllaauuwwee  ZZaaaall..  DDoooorr  eeeenn  ssaammeenn--
wweerrkkiinngg  mmeett  SSttuuddiiuumm  GGeenneerraallee  ttrrookk  ddiiee  zzeellffss  nnoogg  eexxttrraa  bbeezzooeekkeerrss..
DDee  oonnttwweerrppeenn  vvaann  ddee  wweeddssttrriijjdd  zziijjnn  nnoogg  ttoott  ddee  kkeerrssttvvaakkaannttiiee  ttee  bbeewwoonn--
ddeerreenn  oopp  vvllooeerr  11  vvaann  VVeerrttiiggoo..  
FFoottoo::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee

Optimisme over groei aantal bèta’s
Minister Plasterk put hoop uit de groeiende belangstelling voor bèta-
en techniekstudies. Het aantal afgestudeerden en promovendi is
tussen 2000 en 2006 met ruim zeven procent gegroeid. Vijftien
procent in 2010 moet haalbaar zijn, schat hij. In een voortgangsnotitie
over de Lissabon-agenda constateert de minister verheugd dat de in-
stroom van de harde universitaire bèta- en techniekopleidingen sinds
2000 met bijna 22 procent is gegroeid. Inclusief zogeheten ‘snijvlak-
opleidingen’ als life sciences bedraagt de groei zelfs 27 procent. Dat
moet in de nabije toekomst leiden tot een hogere uitstroom. (HOP)



Dat we als mensheid waarschijnlijk een
groot probleem hebben door onze
tomeloze CO2-uitstoot, is sinds de film
‘An Incovenient Truth’ van Al Gore een
algemeen bekend gegeven. We moeten
fossiele brandstoffen achter ons laten en
overschakelen op CO2-neutrale brand-
stoffen. En daarmee komen we terug bij
onze oerbrandstof: hout. Want bij de ver-
branding van hout komt weliswaar kool-
dioxide vrij, maar daar staat tegenover dat
bomen gedurende hun leven net zo veel
CO2 uit de lucht halen; CO2-neutraal
dus. 
Aan houtverbranding zitten echter ook
nadelen. Houtverbranding is ‘vuil’, er
komen allerlei ongewenste afvalproduc-
ten bij vrij, zoals fijnstof. En dat willen we
ook niet in de atmosfeer hebben. De
normen voor fijnstof zijn zeker in Europa
de laatste jaren flink aangescherpt.
Zozeer dat in Nederland al enkele bouw-
projecten en plannen voor verbreding van

snelwegen zijn stilgelegd, allemaal
vanwege onacceptabele concentraties
fijnstof, afkomstig van onder meer auto’s
en de industrie. Ook houtkachels behoren
tot de boosdoeners. 
In Oostenrijk, Duitsland en in de Scandi-
navische landen is een houtverbrander
als hart van de huisverwarmingsinstal-
latie heel normaal. In Nederland echter
niet, houtkachels zijn hier een rariteit.
Want iedereen stookt hier aardgas - gas
uit de Nederlandse aardgasbel. “Maar die
bel gaat ook ooit op. En wat gaan we dan
doen?”, vraagt Carlo de Best zich hardop
af.

Simpel
Het probleem van de fijnstofuitstoot bij
houtverbranding is voor grote, industriële
houtverbranders wel al opgelost. Voor
deze grotere installaties zijn er filters die
het fijnstof uit de uitlaatgassen halen.
Deze filtersystemen zijn echter niet kos-

tenefficiënt bij kleine en middelgrote
systemen, zoals een cv-installatie voor
een woning. Specifiek hiervoor onder-
zocht De Best de levensvatbaarheid van
een alternatieve manier om de rook-
gassen te reinigen. 
Zijn idee is even simpel als vernieuwend.
Een verwarmingsinstallatie heeft altijd
een warmtewisselaar. Dat is een element
waarmee hitte van het ene medium (hete
verbrandingsgassen) wordt overgebracht
op een ander medium (verwarmings-
water). Doordat de rookgassen in de
warmtewisselaar afkoelen -ze geven
immers warmte af aan het verwarmings-
water- kan condensatie optreden op de
‘koude’ wand van de warmtewisselaar.
Geen condensatie van water in dit geval,
maar van de moleculen die fijnstof-
deeltjes vormen. Normaal gesproken wil
je dat niet hebben, want door de achter-
blijvende materie vervuilt de warmtewis-
selaar. De Best probeerde dit neerslaan
van moleculen juist te stimuleren. Want
als er genoeg neerslaat, hoef je de uitlaat-
gassen niet meer apart te filteren. En
daarmee heb je dus twee apparaten in
één: een warmtewisselaar en een rook-
gasreiniger. 

De promovendus begon met het onder-
zoeken van de fysische processen. En dan
vooral met de vraag: hoe kan ik ervoor
zorgen dat zoveel mogelijk fijnstofmo-
leculen blijven hangen aan de wanden
van de warmtewisselaar? Doel daarbij is
de moleculen te laten vastplakken aan die
wanden voordat ze samenklonteren en
echte aerosolen -fijnstofdeeltjes- vormen.
Uit zijn berekeningen van de mechanis-
mes kon De Best concluderen dat het ver-
kleinen van de diameter van de kanaaltjes

waardoor de rookgassen stromen tot
enkele millimeters, zou kunnen leiden
tot tachtig procent afname in fijnstof ten
opzichte van huidige boilers. 
Een verdere modelmatige analyse leerde
nog iets anders: als je de rookgassen
langzaam afkoelt, slaat er meer stof neer
dan bij snelle afkoeling. Dit komt doordat
fijnstofmoleculen het liefst samenklon-
teren op koude plekken. Dat kan een
koude buiswand zijn, maar ook een koud
deeltje in het rookgas. En dat laatste wil je
niet, want de deeltjes die samenklonteren
in het rookgas verliezen hun mobiliteit;
ze worden met het gas meegevoerd en
komen in de buitenlucht. De kunst is nu
om de buistemperatuur zo laag te houden
dat daar wel condensatie op plaatsvindt,
en tegelijkertijd de rookgassen zo warm
te houden dat het daar níet gebeurt. 
Bij het Austrian Bio-Energy Center in het
Oostenrijkse Graz verifieerde hij de
opgedane kennis met praktijktesten. Die
bevestigden wat de theorie had voorspeld
- maar er bleken wel grenzen aan te
zitten. Zo probeerde hij een warmtewis-
selaar met rookkanaaltjes van slechts één
millimeter doorsnede. Dat werkte niet,
onder andere doordat de rookgassen al
afgekoeld waren voor ze de kanaaltjes
ingingen - en dus waren fijnstofmo-
leculen al samengeklonterd. Bovendien 
is bij zulke kleine kanaaltjes de kans op
verstopping groter én het is aanzienlijk
duurder om te produceren. 

Gaten
Met onder meer deze kennis ging De Best
aan de slag om zijn nieuwe apparaat
daadwerkelijk te ontwerpen en te maken.
Na enkele prototypen kwam hij uit bij een
fin tube heat exchanger, te zien op de
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Nieuwe warmtewisselaar laat fijnstof 
Fijnstof/Ivo Jongsma

Foto/Bart van Overbeeke
Een warmtewisselaar wil je normaal gesproken zo schoon mogelijk houden,

want vervuiling leidt tot verstopping of extra onderhoudskosten.
Promovendus ir. Carlo de Best (30) ontwierp een warmtewisselaar die juist
het tegenovergestelde beoogt: zo veel mogelijk fijnstof binnenhouden. Zijn
apparaat is daarom twee-in-één: warmtewisselaar en filter. Cv-installaties

gebaseerd op biomassa -hout- worden door zijn vinding een heel stuk
schoner. Vooraf bekeek hij met modellen de fysische processen en bepaalde
hij de richting voor zijn ontwerp voor dit nieuwe type apparaat. En dat voor

iemand die in 1989 aan de mavo begon.

Spanningsveld spreker en hoorder nader onderzocht
Is een glas half vol of half leeg? Hoewel
beide uitspraken naar dezelfde situatie
verwijzen, geven ze verschillende
informatie. Het eerste verwijst naar
winst, want het glas was eerst immers
leeg; het tweede naar verlies, want het
glas was eerst vol. Het is een voorbeeld
van ‘framing’, de manier van presen-
teren van informatie. Sprekers gebrui-
ken het om hun toehoorders te over-
tuigen. Ir.drs. Marc van Buiten deed er
onderzoek naar; woensdag 19 december
hoopt hij te promoveren op zijn proef-
schrift ‘Talking Frames’.

Framing is één van de onderzoeksvelden
binnen de besliskunde; een multidisci-
plinaire studierichting van met name
psychologen, economen en bedrijfs-
kundigen. Er is een normatieve richting,
met de nadruk op het nemen van opti-
male beslissingen met vooral een wis-
kundige basis, en een descriptieve
richting. Deze concentreert zich op
beslissingsprocessen bij mensen en 

komt grotendeels voort uit de psycho-
logie. Het onderzoek van Van Buiten sluit
aan bij de laatste. 
Tot enkele jaren geleden lag de focus van
onderzoekers vooral op hoe kleine veran-
deringen in de presentatie doorwerken op
de beslissingen die ontvangers nemen.
Dat traditionele onderzoek richt zich dus
vooral op de ontvanger, waarbij de infor-
matie -het frame- als een gegeven wordt
beschouwd. Met zijn onderzoek trekt Van
Buiten dat kader echter breder: “Het is
belangrijk om de input juist níet als een
gegeven te beschouwen. Ik heb nadruk-
kelijker de sociale context bij het onder-
zoek betrokken door ook de spreker erbij
te betrekken. De spreker stuurt met zijn
frames mede de beslissing van de
hoorder, dus is het van belang te onder-
zoeken welke beslissingen hij neemt.” 

Positivity
Het uitgangspunt van Van Buiten is dus
om te kijken naar toehoorder én spreker.
Sprekers blijken bij voorkeur positieve

Marc van Buiten. 
Foto: Bart van Overbeeke
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EElleekkttrrootteecchhnniieekkssttuuddeenntt  CChhaarrlloottttee  RRuuggeerrss
hheeeefftt  ttwweeee  bbeeggeelleeiiddeerrss  aaaann  ddee  TTUU//ee;;  éééénn  bbiijj
WWiisskkuunnddee  eenn  éééénn  aaaann  hhaaaarr  eeiiggeenn  ffaaccuulltteeiitt..  ““IIkk
wwiillddee  oonnddeerrzzooeekk  ddooeenn  nnaaaarr  kkwwaannttuummccrryyppttoo--
ggrraaffiiee..  IIkk  hheebb  eeeerrddeerr  eeeenn  ssttaaggee  ggeeddaaaann  oopp  hheett
ggeebbiieedd  vvaann  kkwwaannttuummsslleeuutteellss  eenn  wwiillddee  hhiieerr
ggrraaaagg  mmeeee  vveerrddeerr..  MMaaaarr  aaaann  oonnzzee  ffaaccuulltteeiitt
zziijjnn  zzee  eerr  nniieett  mmeeee  bbeezziigg..  VViiaa  PPhhiilliippss  kkwwaamm  iikk
bbiijj  WWiisskkuunnddee  wwaaaarr  zzee  mmiijj  wweell  wwiillddeenn  bbeeggee--
lleeiiddeenn..””

CCrryyppttooggrraaffeenn  kkiijjkkeenn  mmeett  eeeenn  dduubbbbeell  ggeevvooeell
nnaaaarr  ddee  oonnttwwiikkkkeelliinnggeenn  rroonndd  ddee  kkwwaannttuumm--
ccoommppuutteerr..  VVeeeellggeebbrruuiikkttee  vveerrsslleeuutteell--
aallggoorriittmmeenn  zziijjnn  ggeebbaasseeeerrdd  oopp  ttiijjddrroovveennddee
wwiisskkuunnddiiggee  pprroobblleemmeenn  aallss  hheett  ooppddeelleenn  vvaann
eeeenn  ggeettaall  iinn  pprriieemmggeettaalllleenn..  AAllss  ddee  kkwwaannttuumm--
ccoommppuutteerr  eerr  kkoommtt,,  ddaann  kkoommtt  ddiiee  mmeetthhooddee  iinn
ggeevvaaaarr..  ZZee  zziijjnn  nnoogg  llaanngg  nniieett  ttee  kkoooopp,,  mmaaaarr
eeeenn  kkwwaannttuummccoommppuutteerr  zzoouu  ddee  rreekkeennkkrraacchhtt
vvaann  ggeewwoonnee  ppcc’’ss  vveerr  ttee  bboovveenn  ggaaaann..  DDaatt  zzoouu
ddee  pprriieemmggeettaalllleennmmeetthhooddee  mmaakkkkeelliijjkk
kkrraaaakkbbaaaarr  mmaakkeenn..  ““MMaaaarr  tteeggeelliijjkkeerrttiijjdd  zziijjnn  eerr
nniieeuuwwee  mmeetthhooddeenn  vvaann  vveerrsslleeuutteelliinngg  mmooggee--
lliijjkk””,,  vveerrtteelltt  RRuuggeerrss..  ““EEnn  ddaann  ssppeeeelltt  ooookk  ddee
eelleekkttrrootteecchhnniieekk  eeeenn  rrooll::  hheett  ggaaaatt  nnaammeelliijjkk
ggeewwoooonn  oovveerr  vveerrddooeezzeellddee  ssiiggnnaalleenn  ddiiee  oovveerr
eeeenn  nneettwweerrkk  vveerrssttuuuurrdd  mmooeetteenn  wwoorrddeenn..””
HHaaaarr  ooppddrraacchhtt  ggiinngg  oovveerr  hheett  aannaallyysseerreenn  vvaann
hheett  ooppnniieeuuww  ggeebbrruuiikkeenn  vvaann  kkwwaannttuummsslleeuutteellss..
““IIkk  hheebb  ggeekkeekkeenn  nnaaaarr  eeeenn  kkwwaannttuummaallggoorriittmmee,,
wwaaaarrmmeeee  hheett  mmooggeelliijjkk  iiss  eeeenn  mmeeeelluuiisstteerraaaarr  ttee
ddeetteecctteerreenn..  OOmm  hheett  bbeerriicchhtt  ttee  kkuunnnneenn  lleezzeenn,,

hheeeefftt  iieemmaanndd  ddee  jjuuiissttee  sslleeuutteell  nnooddiigg..
GGeebbrruuiikktt  hhiijj  ddee  vveerrkkeeeerrddee,,  ddaann  vveerraannddeerrtt  hheett
bbeerriicchhtt..  JJee  kkuunntt  wwiisskkuunnddiigg  bbeewwiijjzzeenn  ddaatt,,  aallss
eerr  ggeeeenn  mmeeeelluuiisstteerraaaarr  ggeeddeetteecctteeeerrdd  iiss,,  ddeezzee
ooookk  ggeeeenn  iinnffoorrmmaattiiee  oovveerr  ddee  sslleeuutteell  hheeeefftt..””  IInn
ddaatt  ggeevvaall  kkaann  ddeezzeellffddee  sslleeuutteell  wwoorrddeenn
ggeebbrruuiikktt..  

““HHeett  bbiijjzzoonnddeerree  vvaann  kkwwaannttuummssyysstteemmeenn  iiss  ddaatt
jjee  zzee  nniieett  kkuunntt  kkooppiiëërreenn..  AAllss  eeeenn  aafflluuiisstteerraaaarr
eeeenn  bbeerriicchhtt  oonnddeerrsscchheepptt,,  hheeeefftt  hhiijj  dduuss  mmaaaarr
éééénn  kkaannss  oomm  hheett  ttee  ooppeenneenn,,  tteerrwwiijjll  hheett  aaaannttaall
mmooggeelliijjkkee  sslleeuutteellss  sscchhiieerr  oonneeiinnddiigg  iiss..””  ZZee
vveerrvvoollggtt::  ““WWaaaarr  vvoollggeennss  mmiijj  nnoogg  oonnvvoollddooeennddee
oovveerr  iiss  nnaaggeeddaacchhtt  iinn  ddiitt  ssppeecciiffiieekkee  aallggoorriittmmee,,
iiss  ddaatt  eeeenn  oonnddeerrsscchheepptt  bbeerriicchhtt  ooookk  eecchhtt
vveerrlloorreenn  ggaaaatt..””  
RRuuggeerrss  hhoooopptt  ddaatt  hhaaaarr  vveerrkkeennnneenndd  oonnddeerrzzooeekk
ddee  iinntteerreessssee  vvaann  ddee  eelleekkttrrootteecchhnniiccii  vvoooorr  ddiitt
vvaakkggeebbiieedd  wweekktt..  ““HHeett  iiss  eeeenn  ssppaannnneenndd  oonnddeerr--
zzooeekkssggeebbiieedd,,  mmeett  nniieeuuwwee  ccoonncceepptteenn..  EErr  vvaalltt
nnoogg  nniieett  vveeeell  ggeelldd  mmeeee  ttee  vveerrddiieenneenn,,  mmaaaarr  iiss
wweell  ddee  mmooeeiittee  wwaaaarrdd..””

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

niet ontsnappen 
afbeelding. De hete verbrandingsgassen
stromen tussen de koelribben -de fins-
door, het op te warmen water stroomt
door de buizen. Om het afkoelen van de
gassen langzaam te laten verlopen -en
dus meer fijnstofmoleculen te laten con-
denseren- zit er een rij gaten in de platen.
Hierdoor kan de warmte minder gemak-
kelijk naar de koele buizen vloeien en
blijft het eerste deel van de platen dus
relatief warm. Met als gevolg: tachtig
procent reductie van fijnstof, bleek bij
testen. 
Zijn twee-in-één-apparaat werkt dus. En
blijkbaar heeft niemand er ooit eerder
aan gedacht. Want het ontwerp heeft de
belangrijkste horde op weg naar een
octrooi al gehaald: het nieuwheids-
onderzoek. “Het
is dus echt
nieuw. Het is nu
alleen nog de
vraag in welke
landen we
octrooi willen”,
vertelt prof.dr.ir.
Bert Brouwers,
de eerste bege-
leider van De
Best.
En commercieel
perspectief lijkt
er ook. Het
Duitse bedrijf
Viessmann, dat
een vooraan-
staande plaats
heeft in de
Europese markt
op het gebied van verwarmingssystemen,
is al begonnen met testen om het product
klaar te maken voor commerciële toepas-
singen. Een jaar of twee duurt het nog,
denkt de hoogleraar, en dan zal de nieuwe
warmtewisselaar verkrijgbaar zijn. Met
als unique selling point: de lage fijnstof-
uitstoot. En dat tegen amper extra kosten.
De Best: “De operationele kosten zijn na-
genoeg nul. Je hoeft het element alleen
periodiek te reinigen.” Hoewel hij dit

aspect niet onderzocht heeft, verwacht hij
dat het niet vaker nodig zal zijn dan eens
in een aantal maanden. Dat kan met een
klopmechanisme, denkt de promoven-
dus, doordat het stof niet stevig vast zit in
de kanalen. Maar dat mechanisme moet
de Duitse producent nog ontwikkelen.

Trucker
Carlo de Best zal daar niet meer aan mee-
werken. Hij is toe aan een nieuwe uit-
daging, vindt de dertigjarige, die zichzelf
‘geen doorsnee promovendus’ noemt.
Echt doorsnee is hij inderdaad niet. Naast
zijn promotieonderzoek werkt de promo-
vendus in de weekends al jaren als vracht-
wagenchauffeur, met trekker en oplegger.
Want dat was zijn droomberoep, toen hij

in 1989 aan de
mavo begon.
Maar na de mavo
kwam de MTS -
die hem wel heel
makkelijk afging-,
waarop hij ook
maar de HTS
deed (cum
laude), een
master Werktuig-
bouwkunde aan
de TU/e (cum
laude) en uitein-
delijk zelfs deze
promotie. Nu, na
achttien jaren
van opleiding op
opleiding, wil hij
in het bedrijfs-
leven gaan

werken, bij voorkeur op een coördi-
nerende functie in de productontwik-
keling. En als het even kan, blijft hij het
‘trucken’ erbij doen./.
Ir. Carlo de Best verdedigt op maandag 17 december
om 14.00 uur in het Auditorium zijn proefschrift
getiteld ‘Novel aerosol condensing heat exchanger
for small scale biomass combustion applications’.

HHeett  oonnddeerrzzooeekk  vvaann  CCaarrlloo  ddee  BBeesstt  iiss  oonnddeerrddeeeell  vvaann  hheett  EEUU--pprroojjeecctt  BBiiooAAsshh,,  eeeenn  pprroojjeecctt  ddaatt
ggeerriicchhtt  iiss  oopp  hheett  tteeggeennggaaaann  vvaann  ffiijjnnssttooff--  eenn  aass--uuiittssttoooott  bbiijj  ddee  vveerrbbrraannddiinngg  vvaann  bbiioommaassssaa..  DDee
ccooöörrddiinnaattoorr  vvaann  ddiitt  pprroojjeecctt  iiss  ddee  OOoosstteennrriijjkkeerr  pprrooff..ddrr..ddiippll..iinngg..  IInnggwwaalldd  OObbeerrnnbbeerrggeerr  vvaann  ddee
TTUU  iinn  GGrraazz..  HHiijj  hheeeefftt  tteevveennss  eeeenn  ppaarrttttiimmee  aaaannsstteelllliinngg  aaaann  ddee  TTUU//ee  eenn  iiss  hhooooffddoonnddeerrzzooeekkeerr  bbiijj
hheett  AAuussttrriiaann  BBiioo--EEnneerrggyy  CCeenntteerr  ((AABBCC)),,  eeeenn  vvoooorraaaannssttaaaanndd  kkeennnniisscceennttrruumm  oopp  hheett  ggeebbiieedd  vvaann
ddee  vveerrbbrraannddiinngg  vvaann  bbiioommaassssaa..  DDee  PPrroocceessss  TTeecchhnnoollooggyy--ggrrooeepp  vvaann  TTUU//ee--pprrooff  BBeerrtt  BBrroouuwweerrss
wweerrkktt  nnaauuww  ssaammeenn  mmeett  hheett  AABBCC..  

frames te gebruiken, wat positivity bias
genoemd kan worden. Deze treedt ook op
als positieve en negatieve frames feitelijk
dezelfde informatie bevatten. “Vergelijk
bijvoorbeeld de reclameboodschap ‘Als u
dit product koopt, krijgt u…’ met: ‘Dit
mist u als u dit product niet koopt’. Die
laatste formulering is negatief; een
spreker zal deze dan ook niet snel
hanteren om iets aan te prijzen.” 
Maar soms werken negatieve frames wél
beter. Van Buiten: “Mensen ervaren iets
verliezen als een sterker gevoel dan iets
winnen, wat loss aversion wordt genoemd.
Het frame in het eerdere reclamevoor-
beeld maakt het verlies ook duidelijk.
Maar desalniettemin kiest de spreker
doorgaans voor een positieve formule-
ring.” En dat geeft dus een spannings-
veld: de spreker kiest een positief frame,
terwijl het effectiever zou zijn om een
negatief frame te kiezen. 
In zijn onderzoek bij prof.dr. Gideon
Keren heeft Van Buiten zich geconcen-
treerd op twee zaken. Hij heeft eerdere
tests van andere onderzoekers herhaald
om te zien of de resultaten opnieuw
bevestigd werden en dus geen toevals-

treffer waren. Tevens deed hij nader
onderzoek naar waarom en wanneer
sprekers positieve of juist negatieve
frames kiezen. Van Buitens proef-
personen, studenten van diverse
Nederlandse universiteiten en hoge-
scholen, bevestigden de hypothese over
het spanningsveld tussen de spreker en
de hoorder: de spreker gebruikt inder-
daad vaak een positieve formulering waar
een negatieve sterker zou zijn geweest. 

Asymmetrie
“Sprekers en hoorders hebben hun eigen
perceptie; er is sprake van asymmetrie.
De spreker kan het frame kiezen, want hij
heeft meerdere opties. De hoorder krijgt
maar één frame te horen: positief of
negatief. De positivity bias van de spreker,
de neiging om iets positief te formuleren,
is gebaseerd op de mogelijkheid frames te
kunnen vergelijken. Als ze inhoudelijk
toch hetzelfde zijn, worden sprekers als
het ware verleid om dan maar het posi-
tieve frame te hanteren.”
Van Buiten benadrukt dat niet altijd
sprake is van een spanningsveld tussen
spreker en toehoorder. Zo laat onderzoek

door Meyerowitz en Chaiken van eind
jaren tachtig zien dat borstzelfonderzoek
effectiever bevorderd wordt door nega-
tieve frames, dus als de gevaren van het
nalaten van zelfonderzoek worden
beklemtoond. “Mijn onderzoek spreekt
die bevinding tegen: de toehoorders
werden sterker beïnvloed door positieve
frames om borstkankeronderzoek te
doen. In dit geval is de voorkeur van
sprekers voor positieve frames dus wél ef-
fectief. Bovendien zijn er variabelen die
de voorkeur van sprekers voor frames
beïnvloeden en daardoor mede bepalen of
er een spanningsveld optreedt.”
Sprekers hebben echter niet altijd een
sterke voorkeur voor positieve frames,
maar soms zelfs een lichte voorkeur voor
negatieve frames. “Stel je voor dat een
toehoorder moet kiezen uit bijvoorbeeld
koffiezetapparaat A en B. Sprekers die
proberen apparaat A aan te bevelen,
zullen veelal een positief frame gebrui-
ken. Als sprekers daarentegen denken in
termen van het afraden van apparaat B,
wat eigenlijk op hetzelfde neerkomt, dan
zijn zij minder geneigd een positief
frame te gebruiken.”

Met de opzet van het onderzoek wordt op
wetenschappelijk gebied een stap vooruit
gedaan, stelt Van Buiten, die eerder in
Enschede (bedrijfskunde) en Rotterdam
(economie) studeerde en kort bij Deloitte
werkte. Hij verlaat het eenzijdige per-
spectief om alle aandacht te richten op de
toehoorder en met zijn proefschrift hoopt
de TU/e’er deze nieuwe insteek binnen
de besliskunde verder te stimuleren.
“Uiteraard moet er nog veel onderzoek
gedaan worden voordat dit hele proces
helder is. Vooral de asymmetrie en het
verschil in referentiekader vragen verdere
aandacht.” 
De praktische resultaten liggen volgens
de onderzoeker zowel in het publieke als
het private domein. “Framing is bijvoor-
beeld belangrijk bij de presentatie van
(overheids)campagnes naar een alge-
meen publiek, zoals het stimuleren van
een gezond leefpatroon. Die informatie
moet je zo effectief mogelijk presenteren.
Mijn onderzoek geeft ook meer inzicht in
een betere aanpak. Dat geldt ook voor de
marketing van bedrijven, zodat die hun
boodschap beter kunnen overbren-
gen.“/.

De door De Best ontworpen warmtewisselaar. 
De kleuren geven de temperatuur aan. Door de rij gaten
blijft het voorste deel van de koelribben relatief warm.



De meest opzienbarende werken in de
kunstcollectie van de TU/e zijn veelal in de
jaren zestig en zeventig aangekocht, toen
de eerste gebouwen op de campus
verrezen en de kunstcommissie profiteer-
de van de zogenoemde eenprocentsrege-
ling. Deze wet schrijft voor dat bij bouw-
projecten van de overheid één procent van
de kale bouwsom besteed wordt aan

beeldende kunst bij dat gebouw.
Veel grote kunstwerken op de
campus, zoals de beelden van
Couzinn, Spronken en Tajiri, zijn
in die periode aangeschaft, steeds
voor bedragen variërend van
43.000 tot 50.000 gulden. Fikse
bedragen, ook voor die tijd. “Toen
de gebouwen er eenmaal stonden,
was het verdere budget beperkt”,
vertelt Gerard Verhoogt, conser-
vator van de TU/e. “Momenteel
heeft de kunstcommissie jaarlijks
vijfentwintigduizend euro te
besteden. Daar moet alles van
worden betaald, ook de vele res-
tauraties van de werken. Wel heeft
het College van Bestuur twee jaar
geleden toegezegd dat er een soort
‘halfprocentsregeling’ komt bij de
verbouw en nieuwbouw in het
kader van Campus 2020. Zo
zouden we weer grotere kunst-
werken kunnen aanschaffen.” 
Wandelend langs de muren,
hoeken en pleintjes op de campus
ziet de oplettende bezoeker schil-
derijen, wandkleden en grafiek,
ook van grote namen: van Escher,
Brood en Manders tot Dumas en
Armando. Het is de vraag of veel
campusbewoners weten wat er

aan de muur van hun koffieruimte hangt
en hoe ze de kunst waarderen, weet
Verhoogt. “Toen de ‘Umbilly 1’ van
Panamarenko kwam, was er bijvoorbeeld
veel kritiek. Voor dat geld hadden we beter
een zwembad kunnen kopen, zeiden
sommige studenten.” 
De rode draad in de kunstcollectie vormt
de affiniteit van veel kunstenaars met

wetenschap en techniek. Dat heeft te
maken met de smaak van de mensen die
de kunst aankopen, maar ook met de
kunstenaars die de campus vaak zelf op-
zoeken. “Er is veel overlap in de houding
van kunstenaars en wetenschappers”,
vertelt Joep Huiskamp, lid van de kunst-
commissie. “Ze stellen vragen bij de
werkelijkheid en geven daar vorm aan.” 

Top vijf
Welke werken van de kunstcollectie op de
campus het meest noemenswaardig zijn,
daar valt natuurlijk over te twisten. Wat
Huiskamp en Verhoogt betreft staat de
‘Umbilly 1’ van Panamarenko in elk geval
op de eerste plaats. Op de tweede plaats

volgt de ‘Tarim Machine’ van Gerrit van
Bakel, gekocht in 1989. Het gevaarte in de
hal van het Hoofdgebouw is ontworpen
om het Tarim-bekken te doorlopen, een
gebied ten noorden van Tibet en ongeveer
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Eigenzinnige visies 
Kunstcollectie/

Foto’s/Bart va
Verscholen tussen het modern

TU/e-campus staan, hangen en 
van vaak spraakmakende n

kunstenaars. Zij tonen eigenzin
en hebben vaak veel gem

Een Panamaren
Een bruikleen is een goede manier om de
TU/e op een andere manier te promoten,
erkent de kunstcommissie. Maar aan een
bruikleen zijn wel strikte voorwaarden
verbonden, zeker na enkele slechte
ervaringen. De Umbilly 1 is één van de
mooiste ‘vliegtuigen’ van de Belgische
kunstenaar Panamarenko, het belang-
rijkste werk uit de TU/e-collectie en
tevens één van de meest kwetsbare. In het
Stedelijk Museum voor Aktuele Kunst in
Gent konden bezoekers het gemakkelijk
aanraken - wat men ook deed, zeker
omdat het werk daartoe gemakkelijk uit-
nodigt. Die opstelling is sindsdien uit den
boze. Andere voorwaarden zijn dat er een
gespecialiseerde transporteur wordt inge-
schakeld en dat er een goede verzekering
is afgesloten. 
Een bruikleen is gratis, maar alle bij-
komende kosten zijn voor de aanvrager.
En die kunnen flink oplopen: het kost
Parc de la Villette bijvoorbeeld een kleine
vierduizend euro. Maar de Umbilly is dan
ook een meesterwerk dat perfect bij de
tentoonstelling ‘Bête et homme’ aansluit.
Het vliegmechanisme van de Umbilly is
volgens de maker gebaseerd op een
insect, de ‘Umbillicus’. Het past in Parijs

perfect tussen de andere kunstwerken van
onder anderen Rebeca Horn Mach, die in
de Grande Halle (220 bij 60 bij 25 meter)
staan en thema’s illustreren als ‘Leren van
dieren’ en ‘Dieren hebben een vak’. Ook
te zien: een bank in de vorm van een
teckel van Hilton McConnico of de
karkassen van koeien zoals die in het
slachthuis hangen - maar dan gemaakt
van fleurige stoffen door Anne Ferrer. Dat
dan weer naast een tent met dieren-
geluiden of gewoon prachtige foto’s 
van (details van) dieren.

Risicovol
Panamarenko bouwde zijn vliegtuig
Umbilly, dat overigens niet echt kan
vliegen, in 1976. De zijvleugels zijn van
piepschuim, afgeplakt met papier, maar
na veertig jaar is het piepschuim zo
verhard, dat het makkelijk afbreekt. Op de
TU/e staat het veilig op een vlonder in
Vertigo; 6,5 meter boven de werkplaats
van Bouwkunde. Voor een bruikleen moet
het met een hoogwerker uiterst voor-
zichtig omlaag gehaald worden. Vooral de
demontage van de zijvleugels is een
risicovolle onderneming, omdat er kracht
op de vleugels moet worden uitgeoefend

om die los te maken van de cabine, die
daardoor weer uit balans kan raken - met
alle gevaren van dien. 
Voorafgaand aan de bruikleen zelf is er
uitgebreid overleg per telefoon en e-mail
over de verzekering, de transporteur, het
bruikleencontract, de naamgeving en de
betalingswijze. Parc de la Villette blijkt
een zorgvuldige organisatie. Er komen
dan ook drie vertegenwoordigers naar
Eindhoven voor vooroverleg: Dimitri
Parimeros, een Belgische kunstenaar en
medewerker van de productieafdeling,
monsieur Christian Séjourné, Fransman
en hoofd van de technische dienst, en
diens assistent, een Schot die al lang in
Parijs woont. Ze bekijken het werk uit-
gebreid, krijgen uitleg over de risico’s bij
de (de)montage en nemen alle maten op.
Ze vertellen beurtelings in het Frans,
Engels/Schots en Belgisch dat de Umbilly
op een grote vlonder komt te staan, op 2,5
meter hoogte tegen de muur van de
Grande Halle. Daaromheen komen grote
tenten met de andere kunstwerken. De
Umbilly moet volgens hen schuin naar
voren staan, zodat bezoekers het interieur
kunnen bekijken. In de vlonder maken ze
uitsparingen om de wielen te laten ver-

zinken; metalen stangen moeten ver-
hinderen dat het werk naar beneden
glijdt. Het wordt al snel duidelijk dat dit
geen optie is: het risico dat er teveel kracht
op het kunstwerk komt te staan, is te
groot. En voorwaarde voor de bruikleen is
dat de Umbilly horizontaal geplaatst
wordt. 
Na anderhalve week volgt een nieuw plan,
waarvoor de hele tentoonstelling aan-
gepast wordt. De Umbilly komt in het
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zo groot als Europa. De machine beweegt
zich voort dankzij de olie in de leidingen
die uitzet door de temperatuurverschillen.
Verhoogt looft het werk vanwege de
knappe combinatie van kunst en techniek.

“Van Bakel reageert met zijn kunst op de
samenleving. Hij vond dat de wereld om
hem heen, eind jaren zestig, te snel ver-
anderde. De mensen zouden geen tijd
meer hebben om te aarden.” De ‘Tarim
Machine’ is dan ook het ultieme symbool
van onthaasting: het apparaat zou zo’n
dertig miljoen jaar over zijn reis doen. 
Op de derde plaats staat de ‘Colonna de
Viaggio’, een zuil in brons van Arnaldo
Pomodoro uit midden jaren zestig, te zien
in de hal van Laplace. De kunstenaar is
van oorsprong edelsmid, wat aan dit werk
goed te zien is. De binnenkant van de zuil
is opengewerkt en vertoont een fijn gede-
tailleerd, glanzend ‘skelet’. “Het contrast
tussen de binnen- en de buitenkant is

visueel prachtig”, vindt Verhoogt.
“Als ik tijdens een rondleiding
vertel dat ook de mens van binnen
anders is dan hij aan de buiten-
kant laat blijken, herkent iedereen
daar iets in.” 
De ‘Vloerreliëfs’ van Ad Dekkers
uit 1972 verdienen volgens
Verhoogt de vierde plaats.
Dekkers, zeer bekend om zijn
abstracte, formalistische kunst,
werkte uitsluitend met geome-
trische vormen als de driehoek, 
de cirkel, het vierkant en de recht-
hoek, die hij op allerlei manieren
combineerde. “Het is een heel
mooi voorbeeld van geometrische
kunst”, vindt Verhoogt. “Dekkers
speelt met vormen en lijnen en
doet dat binnen een heel beperkt
kader.” De geometrische vormen
van de grondsculpturen moesten
het ontwerp ondersteunen van het
Laplace-gebouw, waar ze eerst
lagen. Inmiddels liggen ze op het
grasveld tussen Vertigo en Matrix. 
De ‘Glasapplicatie’ van Jan van
Goethem uit 1974 in W-hoog is
volledig geïntegreerd in het
gebouw en vormt een goed voor-
beeld van hoe kunstenaars en
architecten kunnen samen-
werken. Van Goethem, bouwkundige van
oorsprong, begaf zich graag op het
raakvlak van kunst en architectuur. 
“De faculteit Werktuigbouwkunde had in
die tijd nog een afdeling vliegtuig-
techniek”, vertelt Verhoogt. “Van Goethem
heeft daarom na lang nadenken een vlieg-
tuigje afgebeeld dat hij als kind maakte uit
papier. Dat maakt het beeld heel herken-

baar.” Het werk op de TU/e zou ook andere
kunstenaars gestimuleerd hebben om zich
te richten op de in Nederland in onbruik
geraakte glaskunst. Juist omdat het werk
niet opvalt, vindt Verhoogt het leuk om
mensen erop te wijzen. “Dan krijg ik te
horen: verrek, nog nooit gezien!”/.
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midden van de Grande Halle, op een hori-
zontaal plateau.
De Umbilly wordt als één van de eerste
kunstwerken opgebouwd, in juli.
Normaal begeleidt Lydia Beerkens, restau-
ratrice van moderne kunst, dit. Zo kan ze
beschadigingen die tijdens het transport
zijn ontstaan, meteen verhelpen. En
Beerkens kent de Umbilly goed van
eerdere restauraties. Voor Parijs is ze
echter verhinderd. 

Als vervangster stelt ze voor haar beste
afstudeerder mee te sturen, Evelyne
Snijders. De vierdejaars studente
Restauratie Moderne Kunst, met een
propedeuse kunstgeschiedenis en afge-
studeerd aan de Rietveld Academie, loopt
momenteel stage bij het Stedelijk
Museum Amsterdam. Snijders: “Ik heb
eerst meegeholpen bij de demontage, het
schoonmaken en het inpakken om het
werk goed te leren kennen; anders was
het niet verantwoord om dit te begelei-
den.”
Bij de demontage blijkt al meteen dat ze
uiterst precies en deskundig is, en weet
wat ze wil. Met Parc de la Villette wordt
uitdrukkelijk afgesproken dat Snijders de
volledige verantwoordelijkheid krijgt bij
de opbouw. “In Parijs heb ik het werk
eerst gecontroleerd op beschadigingen.
Het doek van de achtervleugels bleek
beschadigd en een sierlatje was los-
geraakt, waarschijnlijk door het trillen en
schokken tijdens het transport en omdat
het geschuimde latex in de kist het werk
onvoldoende beschermd heeft.”
Hoewel de beschadigingen klein zijn, kost
het haar een halve dag werk. De volgende
dag wordt het kunstwerk gemonteerd,

maar Snijders heeft zo haar bedenkingen
bij de locatie.“Volgens mij stond het te
dicht bij de tenten, waardoor de Umbilly
in de verdrukking kwam. Op mijn verzoek
werd eerst een constructie van planken
gemaakt, op het formaat van de Umbilly.
Die werd omhoog getakeld en de ruimte
bleek veel te krap; het werk zou helemaal
wegvallen. In overleg met de tentoonstel-
lingsmakers besloten we om het iets
hoger te hangen om zo meer ruimte te
maken. Daarna is het heel voorzichtig
naar boven getakeld, op de vlonder. Dus
na twee dagen konden ze de tentoon-
stelling verder opbouwen, om de Umbilly
heen.”

Maatregelen
Omdat er geen vertegenwoordiger van de
TU/e bij de opening in september kon
zijn, bracht ik zelf afgelopen week alsnog
een bezoek aan de tentoonstelling. Niet
alleen om kennis te maken met de organi-
satoren; de belangrijkste reden is om
afspraken te maken over het retour-
transport en de demontage. Met Séjourné
en Parimeros werd dit uitgebreid door-
genomen en zijn maatregelen afgespro-
ken om nieuwe schade, hoe klein dan ook,

te voorkomen. Voor het retourtransport
komen de kisten op schuimrubber te
staan die de trillingen moeten opvangen.
Ook komt er extra geschuimd latex in de
kist om de achtervleugels beter te be-
schermen en wordt het op een andere, vei-
ligere manier ingepakt. Bij terugkomst
gaat de Umbilly 1 waarschijnlijk recht-
streeks naar de restauratrice om het doek
van de achtervleugel te vervangen. 
Dat is al niet origineel meer en er zitten
meerdere winkelhaakjes en dunne
plekken in, ontstaan door slijtage en de
bruiklenen. Recent overleg met
Panamarenko leerde dat hij nylon
gebruikte, van het soort dat hetelucht-
ballonvaarders gebruiken. 
Om de ‘Return of the ‘Umbilly 1’ te
markeren, wordt in april 2008 een
speciale dag rond dit kunstwerk gehou-
den met workshops, een minisymposium,
een boekje over de geschiedenis van de
Umbilly aan de TU/e en een documen-
taire./.
Zie ook http://www.betesethommes.fr/ 
en www.tue.nl/kunstbezit.
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Foto’s: Evelyne Snijders, J.P. Delagarde en Gerard Verhoogt
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De HBO-raad is de overkoepelende ver-
eniging van hogescholen in Nederland,
gevestigd in een statig onderkomen in
Den Haag, met uitzicht op het Malieveld.
Hier vertelt Terpstra over het lastige 
takenpakket dat het hbo op zijn bordje
krijgt. Zo heeft het hbo te maken met een
enorme groei van het aantal studenten.
Die kunnen het niveau niet allemaal aan
en de vraag is: hoeveel mensen wil je
binnenboord houden? Met andere
woorden: hoe bewaak je de kwaliteit van
de opleidingen?
Terpstra: “Het hbo is in twintig jaar ver-
dubbeld: van tweehonderdduizend naar
vierhonderdduizend studenten. De extra
instroom dit jaar is vijf procent. Dat is elk
jaar het gemiddelde volume van een
gemiddelde hogeschool. Dat moet je ver-
werken. Wij staan voor emancipatie, de
sector kan het zich dus niet permitteren
de poort dicht te gooien. Dat moeten we
ook niet willen. Maar we hebben ook te
maken met veel vacatures, met achter-
standen van leerlingen en met de imple-
mentatie van nieuwe onderwijsvormen.
Dat is veel. Daarom hebben we priori-
teiten gesteld: kwaliteit staat voorop. In
ons geval ook: intensiteit, ofwel het aantal
contacturen mag niet omlaag. De hbo-
student heeft, zeker in het eerste jaar, veel
begeleiding nodig. We hebben dat de
afgelopen jaren laten liggen, studenten
kregen teveel verantwoordelijkheid. Dat
zijn we nu aan het herstellen.” 
Hij vraagt zich af wanneer de grenzen
zijn bereikt. “Instellingen zitten af en toe
met de handen in het haar. Ik was
onlangs bij Saxion Hogescholen in het
oosten van het land. Zij hadden te maken
met een extra instroom van twintig
procent. Toen zei een bestuurder tegen
me: het moet allemaal maar vanzelf-
sprekend worden opgelost. Maar
niemand stelt zich de vraag: hoe worden
vacatures ingevuld, hebben we de
gebouwen, hoe doen we het logistiek? Het
gevolg is dat de kwaliteit onder druk kan
komen te staan. Ik vrees dat we op een
zeker moment grenzen moeten stellen,
helaas. Nederland wil voor een dubbeltje
op de eerste rang. Dat kan niet; ik zie het
bestuurlijk vastlopen.”

Professionalisering
Kant-en-klare oplossingen zijn er niet.
“Wat we nodig hebben, is op de eerste
plaats verdere professionalisering. In de
komende tijd raken we bijna veertig
procent van onze docenten kwijt door vut,
pensioen en reguliere uitstroom. De
instroom van docentenopleidingen staat
onder druk. We moeten dus loopbaan-
perspectieven ontwikkelen om nieuwe
instroom te realiseren. Bijvoorbeeld door
het salaris langer te laten doorgroeien.
We moeten ook andere rollen in het
onderwijs bieden, zodat het interessant

blijft. Daarbij moet de oriëntatie op de
arbeidsmarkt nog beter. Hiermee kunnen
we mensen uit het bedrijfsleven in het
onderwijs betrekken. Dat zal overigens
lastig zijn, omdat iedereen tekorten
heeft.”
Een andere ambitie is om binnen enkele
jaren de docenten voor negentig procent
op masterniveau hebben. “Daarnaast
willen we twintig procent op PhD-niveau.
Het is noodzakelijk, omdat de kennis-
ontwikkeling onwaarschijnlijk snel gaat.”
Ondanks de problemen is het voor
Terpstra evident dat de hogescholen
goede professionals opleiden. Echter, na
de bacheloropleidingen is er slechts een
zeer beperkt aantal hbo-masteropleidin-
gen. Een grote groep studenten wijkt
daarom uit naar de wetenschappelijk
georiënteerde masteropleidingen in het
wo. “Een derde van de instroom op
masterniveau van de universiteit komt
direct of indirect uit het hbo. Dat is
doodzonde. Deze mensen hebben een
beroepsgeoriënteerde opleiding. Ze zijn
daarmee uitstekend inzetbaar in het
bedrijfsleven. Vervolgens brengen we ze
naar een wetenschappelijke discipline
aan de universiteit. Moeten we ze niet een
vervolgopleiding bieden die meer affini-
teit heeft met de hbo-opleiding, bijvoor-
beeld een beroepsgeoriënteerde master?
Die kunnen ze dan na een periode in de
praktijk doen. De vraag is: wie zit erop te
wachten dat hbo’ers collectief door-
stromen naar een wo-master?”

Discussie
De universiteit zit daarop te wachten.
Elke nieuwe student is welkom. “Precies.
Ik vind dat de universiteit de vraag moet
beantwoorden: is dit in het belang van de
student en is dit in belang van de samen-
leving? Het belang is dus niet om zoveel
mogelijk studenten binnen te halen voor
een universiteit. De academische college-
banken zijn gevuld, maar we verliezen er
veel goede beroepsbeoefenaars mee.”
De discussie over de scheiding tussen
hbo en universiteit verloopt volgens
Terpstra niet goed. Er wordt te snel
gegrepen naar het argument dat het hbo
een academic drift heeft; dat het de univer-
siteit kopieert. “Dat is niet waar. We
willen het hbo zijn. Dat houdt in: op
hoger niveau bezig zijn met het beroep in
al zijn facetten. Op het moment dat wij
zeggen: we willen toegepast onderzoek en
we denken na over masters, dan volgt
direct een verkrampte reactie op onze
ambities. Terwijl we nooit een universiteit
in de klassieke betekenis van het woord
zullen zijn. We hebben helemaal geen
onderzoekstraditie. En we hebben geen
enkele ambitie om wetenschappelijk
onderzoek uit te voeren. Dat kunnen
universiteiten veel beter. Wat we wél
kunnen, is een goede hogeschool zijn.”

Het promoveren aan een hogeschool is
voor de critici een voorbeeld van deze
academic drift. Deze ambitie leeft vooral
bij Fontys Hogescholen, in het zuiden
van het land. “Hogescholen hebben meer
gepromoveerde docenten nodig om hun
kwaliteiten op het gebied van praktijk-
onderzoek te versterken. Maar die
promotie kunnen ze beter aan de univer-
siteit doen. Dat is een betere weg.”
Toen hij zelf op het hbo rondliep, was het
echt een school, zegt Terpstra. “Er heeft
een revolutie plaatsgevonden; het zijn nu
kennisinstellingen in de volwaardige zin
van het woord. Geen fundamenteel
onderzoek, maar een sterke verbinding
met de praktijk. Welke problemen leven
er in het mkb, wat kunnen we doen in het
publieke domein? Zo zijn we bezig met
de probleemwijken van minister Ellen
Vogelaar. We doen daar praktijkgericht
onderzoek, bijvoorbeeld: hoe bewaar je de
sociale cohesie in de wijk? Ook stellen we
kennis van accountancy beschikbaar. We
spelen een rol bij de kennisvouchers voor
mkb’ers. We zijn in één jaar een belang-
rijke speler geworden; wij behandelen nu
twintig procent van de vragen. Dat zijn
heel praktische vragen, echt een taak voor
hogescholen. We raken schoorvoetend de
argwaan voorbij. We raken ook de dogma-
tische debatten over onze taak voorbij.
Het belang van de samenleving staat
steeds meer voorop.”

Techniek
Het gebrek aan studenten in techniek is
ook voor de hogescholen een onderwerp
voor hoofdbrekens. “We zijn volop bezig
om meer instroom te krijgen. Alle acties
van de afgelopen tijd ten spijt, krijgt het
op bestuurlijk niveau nog niet voldoende
urgentie. Dit jaar overigens is de instroom
in technische opleidingen op het hbo
meer gegroeid dan in andere vakgebie-
den. De stijging is ook hoger dan de
afgelopen jaren. We zien het als een

trendbreuk, we hópen dit vooral. Er is
veel geïnvesteerd om de populariteit van
de sector te vergroten. Maar één zwaluw
maakt geen zomer. Welke effectieve maat-
regelen we nog kunnen nemen, is
moeilijk te zeggen. We denken erover na,
al zitten we soms met de handen in het
haar. Het belangrijkste probleem is
volgens mij het beeld dat techniek op het
hbo vooral te maken heeft met rokende
fabriekspijpen. Dat is natuurlijk niet het
geval. Je komt dus uit bij campagnes die
het beeld veranderen. Het bedrijfsleven
kan ons helpen om te laten zien wat de
praktijk is. Dit moeten ze al doen in het
voortgezet onderwijs.”
Het hbo is een sector met grote proble-
men, een wereld met eindeloze discussie
en intussen kraakt de capaciteit. Heeft
Terpstra het naar zijn zin in deze slangen-
kuil?
“Ja, we hebben internationale topoplei-
dingen op hbo-niveau. Dat wordt te mak-
kelijk vergeten. De Design Academy in
Eindhoven kent zijn weerga in de wereld
niet. De kunstacademies, internationaal
op eenzame hoogte. Hotelscholen het-
zelfde verhaal. Net als de landbouwhoge-
scholen. En we spreken erover in termen
van een zesjescultuur. We realiseren ons
niet dat we goud in handen hebben. Het
zou zich zelfs lenen om te exporteren. En
wat doen wij: we discussiëren sikke-
neurig over de kwaliteit en stellen vast dat
die te laag is. Toen ik hier kwam, ver-
zuchtte ik wel eens: het is nog ingewik-
kelder dan de wereld van de vakbond. Wie
is nog in staat te doorgronden wat er in
het stelsel gebeurt? Wie overziet het nog?
En wie kan het vanuit de keten aanpak-
ken? De HBO-raad doet iets, de instel-
lingen doen iets, de VSNU doet iets, maar
wie handelt in het belang van het geheel?
Leeft er op het ministerie dan een
doorleefd gevoel van collectieve verant-
woordelijkheid? De vraag stellen is hem,
volgens mij, beantwoorden.”/.

“Collectieve doorstroom hbo’ers
naar wo-master is doodzonde”

Doekle Terpstra/Chriz van de Graaf
Foto/Bart van Overbeeke

Nog complexer dan de vakbondswereld, zo omschrijft oud-
voorman van het CNV Doekle Terpstra, sinds 2005 voorzitter
van de HBO-raad, de sector onderwijs. En hij heeft zorgen.
Zorgen om voldoende gekwalificeerd personeel, zorgen om
de explosief stijgende instroom van studenten. Hij verbaast

zich over het gekissebis over de rolverdeling tussen 
universiteiten en hogescholen. Maar het zal goed komen:

“Het hbo heeft internationale topopleidingen die hun weerga
niet kennen. De potentie is enorm.”
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Column
““HHeeyy,,  iitt’’ss  tthhee  ffeessttiivvaall  ooff
SSiinntteerrkkllaaaass  ttooddaayy..””
““WWhhaatt’’ss  tthhaatt??””
““SSiinntteerrkkllaaaass  iiss  aa  lleeggeennddaarryy
ssaaiinntt..  HHee’’ss  tthhee  DDuuttcchh  vveerrssiioonn
ooff  SSaannttaa  CCllaauuss..  HHee’’ss  ddrreesssseedd
lliikkee  aa  bbiisshhoopp  aanndd  hhaass  aa
ggoollddeenn  ssttaaffff  iinn  hhiiss  hhaanndd..  HHee
ccoommeess  ffrroomm  SSppaaiinn  iinn  aa  bbooaatt..””
““YYoouu  mmeeaann  hhee  pprreeffeerrss  ttoo
ssppeenndd  hhiiss  wwiinntteerr  iinn  HHoollllaanndd
iinnsstteeaadd  ooff  SSppaaiinn??  WWhhyy??””  
““WWeellll,,  hhee  ddooeessnn’’tt  ssppeenndd  aallll
hhiiss  wwiinntteerr  hheerree..  HHee  ccoommeess  oonn
1166tthh  NNoovveemmbbeerr  aanndd  lleeaavveess  oonn
55tthh  DDeecceemmbbeerr,,  wwhheenn  hhee  ddiiss--
ttrriibbuutteess  ggiiffttss  aanndd  ssaaiillss  ooffff  ttoo
rreellaaxx  oonn  ssoommee  SSppaanniisshh
bbeeaacchh..””  
““II  ddoonn’’tt  bbllaammee  hhiimm..””  
““BBuutt  wwhhiillee  hhee’’ss  hheerree,,  hhee
ccaarrrriieess  aa  llaarrggee  bbooookk  iinn  wwhhiicchh
hhee  wwrriitteess  wwhhiicchh  cchhiillddrreenn
hhaavvee  bbeeeenn  ggoooodd  aanndd  bbaadd..  TThhee
ggoooodd  kkiiddss  rreecceeiivvee  pprreesseennttss..””
““WWhhaatt  hhaappppeennss  ttoo  tthhee  bbaadd
kkiiddss??””
““WWeellll,,  ttrraaddiittiioonnaallllyy  tthhee
nnaauugghhttyy  kkiiddss  wweerree  ttoolldd  tthhaatt
tthheeyy  wwoouulldd  bbee  wwhhiippppeedd  aanndd
ppuutt  iinnttoo  bbaaggss  aanndd  ttaakkeenn  bbaacckk
ttoo  SSppaaiinn..  HHoowweevveerr,,  wwiitthh
aaddvvaanncceess  iinn  mmooddeerrnn  cchhiilldd
ppssyycchhoollooggyy,,  tthhiiss  vvaalluuaabbllee
ttrraaddiittiioonn  iiss  lloosstt..””
““BBeehhaavvee  bbaaddllyy  aanndd  wwiinn  aa  ttrriipp
ttoo  SSppaaiinn  --  wwhheerree  ccaann  II  ssiiggnn  uupp
ffoorr  tthhaatt??””
““YYeeaahh  wweellll,,  wwhheenn  tthhee  kkiiddss
rreeaalliizzeedd  tthheeyy  ccoouulldd  bbee
nnaauugghhttyy  aanndd  ggeett  aa  hhoolliiddaayy  iinn
SSppaaiinn  aass  ‘‘ppuunniisshhmmeenntt’’,,  iittss
eeffffeeccttiivveenneessss  wwaass  pprreettttyy
mmuucchh  rreedduucceedd..  NNoowwaaddaayyss,,
bbaadd  cchhiillddrreenn  aarree  ssiimmppllyy
ppuunniisshheedd  bbyy  mmaakkiinngg  tthheemm  ssiitt
oonn  SSiinntteerrkkllaaaass’’  llaapp  aanndd  ssiinngg
ssoonnggss..  TThhee  eevveenntt  iiss  tthheenn
vviiddeeoottaappeedd  bbyy  ppaarreennttss  ttoo
eemmbbaarrrraassss  tthheemm  wwhheenn  tthheeyy
ggeett  oollddeerr..””
““SSoo,,  wwhhaatt  ggiiffttss  ddoo  tthheeyy  ggeett??””
““OOnn  DDeecceemmbbeerr  55tthh
SSiinntteerrkkllaaaass  bbrriinnggss  tthhee
pprreesseennttss..  AAnndd  tthhiiss  iiss  nnoott  jjuusstt
lliimmiitteedd  ttoo  tthhee  kkiiddss..  AAdduullttss
aallssoo  hhaavvee  aa  ppaarrttyy  wwhheerree  tthheeyy
eexxcchhaannggee  ggiiffttss  ((tthhoouugghh  tthheeyy
aarree  ssppaarreedd  tthhee  nnaauugghhttyy  aanndd
nniiccee  cchhaarraaddee))..  TThhee  ggiifftt  iiss
uussuuaallllyy  ddiissgguuiisseedd  ttoo  ggiivvee  tthhee
aappppeeaarraannccee  ooff  ssoommeetthhiinngg
ccoommpplleetteellyy  ddiiffffeerreenntt  aanndd  iiss
aaccccoommppaanniieedd  bbyy  aa  ppooeemm..  TThhee
ppooeemm  sseerrvveess  tthhee  ssiinngguullaarr
ppuurrppoossee  ooff  eemmbbaarrrraassssiinngg  tthhee
rreecciippiieenntt  bbyy  rreemmiinnddiinngg
hhiimm//hheerr  ooff  ssoommee  eemmbbaarr--
rraassssiinngg  iinncciiddeennttss,,  eexxppoossiinngg
tthheeiirr  wweellll--kkeepptt  sseeccrreettss,,  aanndd
ggeenneerraallllyy  mmoocckkiinngg  tthheeiirr
ffaaiilluurree  ooff  cchhaarraacctteerr..  TThhee  rreeccii--
ppiieenntt’’ss  hhuummiilliiaattiioonn  iiss  ccoomm--
pplleetteedd  bbyy  mmaakkiinngg  hhiimm//hheerr
ooppeenn  tthhee  pprreesseenntt  iinn  ppuubblliicc
aanndd  rreeaaddiinngg  tthhee  ppooeemm  oouutt
lloouudd..  TThhiiss,,  nnaattuurraallllyy,,  lleeaaddss  ttoo
ggrreeaatt  hhiillaarriittyy..””
““SSoo,,  bbaassiiccaallllyy,,  tthhee  iiddeeaa
bbeehhiinndd  SSiinntteerrkkllaaaass  iiss  ttoo  hhaavvee
lloottss  ooff  ffuunn  aanndd  ggiivvee  pprreesseennttss
ttoo  eeaacchh  ootthheerr..  AAnn  eexxccuussee  ttoo
ggeett  yyoouurr  cchhiillddrreenn  hhiigghh  oonn
ssuuggaarr  aanndd  ppuubblliiccllyy  mmaakkee  ffuunn
ooff  yyoouurr  lloovveedd  oonneess..””
““YYeeaahh,,  ffuunn  ttrraaddiittiioonn,,  aaiinn’’tt
iitt??””
““DDeeffiinniitteellyy..””

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

TThhee  EEnngglliisshh  PPaaggee  iiss  wwrriitttteenn  bbyy  FFrraannccaa  GGiillssiinngg..  
SShhee  ccaann  bbee  rreeaacchheedd  aatt  

eennggccuurrssoorr@@ttuuee..nnll..

Finnish interest for cooperation 3TU
Why did the three Dutch
universities of tech-
nology, Eindhoven, Delft
and Twente (3TU), decide
to work together? And
how is the cooperation
working out? 
These are just a few
questions the Finnish
researcher Pirre
Hyötynen M.Sc. is trying
to answer during her visit
from 3 until 14 December
to the three Dutch univer-
sities. Results of the
enquiry will be a source
of background informa-
tion for policymakers of
higher education in
Finland. 

The request for research
was given to the organi-
zation Hyötynen works for
(the Finnish Association of
Graduate Engineers TEK)
by the Ministry of
Education in Finland. They
want to know what has
been done in other
countries in the field of
higher education in engi-
neering. This study is part
of a bigger project, where a
National Collaboration
Group is working to create
a national strategy for the
development of engineer-
ing education in Finland.
Pirre Hyötynen: “We are
especially looking at the

various ways of strategic
cooperation and mergers
that other universities have
realized, because that is
probably what lies ahead
for our universities too. In
addition to making a
literature study of what
kind of strategic coopera-
tion has taken place in
other countries, I will study
a few case examples in
greater detail. One case is
3TU.” 
Why the special interest for
3TU? The Finnish re-
searcher responds: “Be-
cause it involves three top-
level universities providing
engineering education

who now have ‘joined
forces’. We are interested
to hear about the driving
forces behind such a
decision and how the uni-
versities are coping with
the process. The Nether-
lands as a country
resembles the Scandina-
vian countries in many
respects, for example, how
society is organized and
how education is valued.”

Viewpoints
During her stay at the TU/e
from 12 to 14 December
Pirre Hyötynen will inter-
view university represen-
tatives and top manage-

ment. In addition, she
would also like to hear the
viewpoints of other stake-
holders such as university
staff, students or represen-
tatives of the business com-
munity and employers. 

Hyötynen: “I do not expect
them to be experts on uni-
versity strategy, but rather I
would be interested to hear
their views on studies,
career prospects, expec-
tations et cetera. Also, what
do they know about 3TU
and what kind of possibi-
lities is that going to bring
students in the future?”/.

International students
visit Van Abbemuseum

Almost every TU/e
student and staff
member knows the Van
Abbemuseum; never-
theless, very few visit
this Eindhoven attraction
during the years when
they work or study here.
It was high time to
change this, decided a
few international
students and staff
members. Together they
visited the museum on
Thursday 6 December. 

For most members of the
group of about twelve this
visit to the museum was a
first. Chin Shi Yao, a
Master student of Chemi-
cal Engineering: “I’m here
for the building itself. I
heard it was very special,
but I’ve never been here
before, so I don’t know
what to expect.” Together
with Ondrej Svacina, a
Czech Master student of
Chemical Engineering, the
Singaporean TU/e staff
member first visits the
exhibition ‘Forms of
Resistance’: a collection of
audiovisual materials,
newspaper clippings and
works of art from various
periods of resistance. The
exhibition shows the
connection between the
resistance and art through

the years. “It’s very interes-
ting to see how art has
evolved in different ways
throughout the years”, says
Svacina. 
The Czech student is
surprised by the diversity
of the museum: “On the
first floor you can learn
about art history, on the
second floor you can
admire a Picasso.” In ad-
dition to six different exhi-
bitions, the museum has a
substantial permanent col-
lection on display. This
great diversity meets with
mixed appreciation: “A
little bit too fragmented to
my taste”, says the Fin
Risto Koivunen, who is
visiting BEST Eindhoven
as an international student
member of BEST: “No lack
of space, but a lack of
focus.” 
The group does not only
devote attention to the ex-
hibitions, but also to the
building itself. “The
museum consists of many
hallways, passages and ex-
position spaces. It reminds
me of a labyrinth. This is
very appealing to me”, says
Qonita Shahab, a student
of Technology Manage-
ment. Chin Shi Yao is also
impressed by the archi-
tecture of the museum:
“The building is an artwork

on its own. It’s a good
combination of old and
new architecture.” A folder
from the information desk
informs visitors that the
old section of the Van Abbe
dates back to 1936 and was
designed by the architect
A.J. Kropholler. In 2003
the museum was reopened
after it had been drastically
renovated and expanded,
which made the exhibition
space four times as large.
Most members of the
group leave the museum
with a positive impression.
It remains to be seen
whether they will visit the
Van Abbe more often,
though. Chin Shi Yao: “It
depends, if they change the
exhibitions maybe I will
visit again. If I get the
time.”/.

Van Abbemuseum, Bilderdijk-
laan 10, Eindhoven. For more
information see 
www.vanabbemuseum.nl. 
Until 31 December 2008 the
museum may be visited free of
charge on Thursday nights from
17.00 to 21.00 hours. 

Pakjesavond

FFoorr  mmoosstt  iinntteerrnnaattiioonnaall
BBEESSTT--mmeemmbbeerrss  iitt  wwaass  aa  ffiirrsstt,,
bbuutt  ffoorr  DDeecceemmbbeerr  55tthh
wwrriittiinngg  aa  ‘‘SSiinntteerrkkllaaaass’’--ppooeemm
iiss  aann  aabbssoolluuttee  ‘‘mmuusstt’’..  TThhee
‘‘PPaakkjjeessaavvoonndd’’  wwhhiicchh  wwaass
oorrggaanniizzeedd  bbyy  BBEESSTT  aatt  TTUU//ee
wwaass  aa  wweellccoommee  bbrreeaakk  ffoorr
tthheemm  aallrriigghhtt::  tthhee  ssiixxtteeeenn
mmeemmbbeerrss  wwhhoo  ccaammee  ttoo
EEiinnddhhoovveenn  ffrroomm  3300  NNoovveemm--
bbeerr  uunnttiill  66  DDeecceemmbbeerr  hhaadd
bbeeeenn  wwoorrkkiinngg  hhaarrdd  oonn  tthhee
BBEESSTT  iinntteerrnnaattiioonnaall  wweebbssiittee..
TThhee  mmeemmbbeerrss  ffrroomm
ccoouunnttrriieess  ssuucchh  aass  FFiinnllaanndd
aanndd  MMaacceeddoonniiaa  eennjjooyyeedd  tthhee

ttyyppiiccaall  DDuuttcchh  ttrraaddiittiioonn,,  wwiitthh
ppooeemmss  aanndd  pprreesseennttss  tthhaatt
wweerree  ggiivveenn..  TThheeyy  aallssoo
eennjjooyyeedd  tthheeiirr  ‘‘ppeeppeerrnnootteenn’’,,
cchhooccoollaattee  lleetttteerrss  aanndd  ssoommee
DDuuttcchh  SSiinntteerrkkllaaaass--ssoonnggss,,
ssoommee  nnoonn--DDuuttcchh  mmeemmbbeerrss
eevveenn  ssaanngg  rriigghhtt  aalloonngg..  ““IItt
iissnn’’tt  ssoo  ddiiffffiiccuulltt””,,  aa  FFiinnnniisshh
mmeemmbbeerr  RRiissttoo  KKooiivvuunneenn
eexxppllaaiinneedd,,  ““iiff  yyoouu  kknnooww
DDuuttcchh  wwoorrddss  ssuucchh  aass
‘‘SSiinntteerrkkllaaaass’’,,  ‘‘ZZwwaarrttee  PPiieett’’
oorr  ‘‘SSppaannjjee’’  ((SSppaaiinn))..””

PPhhoottoo::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee

Christmas reception
On Monday 17 December the Education and Student

Service Center will hold its second Christmas reception
for international Master students. Master students are
welcome at De Zwarte Doos from 15.00 to 17.00 hours
where, in addition to Santa Claus, the TU/e Executive

Board will be present to offer the guests a gift.

Photo: Bart van Overbeeke
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Kantines
Openingstijden tijdens 
tentamenperiode
Tentamenperiode 07-01-2008 t/m 
25-01-2008.
Alle kantines zijn in week 2 beperkt
open tot 14.00 uur.
De kantine van het Auditorium is
geopend van 09.30 tot14.00 uur en 
‘s avonds van 16.00 uur tot 19.30 uur.
Tijdens deze avondopenstelling zijn ook
warme maaltijden te verkrijgen.
Coffee & More in het Auditorium is open
van 08.30-12.00 uur.
Café De Zwarte Doos is geopend van
08.30-22.30 uur

Intreerede
Prof.dr. H.J.H. Clercx houdt op vrijdag
14 december zijn intreerede. Dit gebeurt
vanaf 16.00 uur in de Blauwe Zaal van
het Auditorium. De titel van de rede
luidt: ‘Mengen van Schalen over klein-
schalige menging van grote gevolgen’.
Clercx is hoogleraar aan de faculteit
Technische Natuurkunde.

Promoties
Ir. C.J.J.M. de Best verdedigt op maandag
17 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 ‘Novel aerosol con-
densing heat exchanger for small-scale
biomass combustion applications’. 
De Best promoveert aan de faculteit
Werktuigbouwkunde. De promotoren
zijn prof.dr.ir. J.J.H. Brouwers en
prof.Dr.Dipl.-Ing. I. Obernberger.

Ir. J.J.M. van Helvoort verdedigt op
maandag 17 december zijn proefschrift
en stellingen tegen de bedenkingen van
een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00
uur in zaal 4 van het Auditorium. De
titel van het proefschrift luidt
‘Unfalsified Control: Data-Driven Control
Design for Performance Improvement’.
Van Helvoort promoveert aan de faculteit
Werktuigbouwkunde. De promotor is
prof.dr.ir. M. Steinbuch.

A.M. Nardes MSc verdedigt op dinsdag
18 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 ‘On the conductivi-
ty of PEDOT: PSS thin films’. 
Nardes promoveert aan de faculteit
Technische Natuurkunde. De promo-
toren zijn prof.dr.ir. R.A.J. Janssen en
prof. A. Melges de Andrade.

P.J.M. Janssen verdedigt op dinsdag 18
december zijn proefschrift en stellingen
tegen de bedenkingen van een commis-
sie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 4
van het Auditorium. De titel van het
proefschrift luidt ‘First-order size effects
in the mechanics of miniaturised compo-
nents’. Janssen promoveert aan de facul-
teit Werktuigbouwkunde. De promotor is
prof.dr.ir. M.G.D. Geers.

Mw. ir. T. Nimalasuriya verdedigt op
dinsdag 18 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 ‘Transport phe-
nomena in metal-halide lamps a poly-
diagnostic study’. Nimalasuriya promo-
veert aan de faculteit Technische 
Natuurkunde. De promotoren zijn
prof.dr. J.J.A.M. van der Mullen en
prof.dr.ir. M. Haverlag.

Drs.ir. M. van Buiten verdedigt op
woensdag 19 december zijn proefschrift
en stellingen tegen de bedenkingen van
een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00
uur in zaal 5 van het Auditorium. De titel
van het proefschrift luidt ‘Talking
Frames: The Assessments, Use and
Impact of Message Frames in Conver-
sational Perspective’. Van Buiten promo-
veert aan de faculteit Technologie
Management. De promotoren zijn
prof.dr. G.B. Keren en prof. K.H. Teigen.

N. Kukalyekar MSc verdedigt op woens-
dag 19 december zijn proefschrift en
stellingen tegen de bedenkingen van een
commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur
in zaal 4 van het Auditorium. De titel
van het proefschrift luidt ‘Bimodal
Polyethylenes from One Pot Synthesis;
Effect of Flow Induced Crystallization on
Physical Properties’. 
Kukalyekar promoveert aan de faculteit
Scheikundige Technologie. De promoto-
ren zijn prof.dr. S. Rastogi en prof.dr. 
P.J. Lemstra.

Mrs. N. Grossiord verdedigt op donder-
dag 20 december haar proefschrift en
stellingen tegen de bedenkingen van een
commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur
in zaal 4 van het Auditorium. De titel
van het proefschrift luidt ‘A Latex-Based
Concept for Making Carbon Nanotube/
Polymer Nanocomposites’. Grossiord
promoveert aan de faculteit Scheikun-
dige Technologie. De promotoren zijn
prof.dr. C.E. Koning en prof.dr. 
J. Meuldijk.

Bedankt
Graag bedank ik iedereen die mij op
mijn afscheidsreceptie op 29 november
de hand is komen schudden. Ook dank
aan degenen die mij via post en e-mail
hun beste wensen hebben overgebracht.
Ik bedank jullie allen, mede namens
mijn vrouw, voor de mooie woorden en
gulle gaven. Het gaat jullie allen goed.
Met vriendelijke groet,
Pieter de Greef

Integrand
Informatica stages en bijbanen
Waarom thuis programmeren als het ook
voor veel geld kan? Gebruik je program-
meerkennis bij grote bedrijven zoals
Atos, Accenture, KPN Techniek of
Philips. Integrand biedt je de mogelijk-
heid tot stages en bijbanen in en buiten
de regio Eindhoven.
Een greep uit ons omvangrijke aanbod:
Opdrachtnaam: Tool selectie voor UML
Modelling 
Het bepalen van de meest optimale
modelleer-tool. Hiertoe moet een evalu-
atie worden uitgevoerd van op de markt
beschikbare tools. Belangrijk punt hierin
is het matchen van de huidige werkwijze
met de mogelijkheden van de tool. Deze
opdracht kan als stage/werkopdracht
worden uitgevoerd. De vergoeding is
1000 euro/40u voor een stage en het
uurloon voor de werkopdracht is in 
overleg (start, doorlooptijd en aantal uren
zijn bespreekbaar).
Lijkt dit je een leuke opdracht? 
Kijk dan voor meer informatie op
www.integrand.nl onder opdracht
EN003247 of kom langs in HG 0.24.

VIA Stedebouw
Lada’s en wodka
Vandaag, donderdag 13 december, zullen

enkele oude en nieuwe Lada’s verschij-
nen op het TU/e-terrein. Dit ter ere van
de aftrap van de studiereis van studie-
vereniging VIA Stedebouw. Wil je dit
Russische automerk eens van dichtbij
bekijken, kom dan langs en wellicht dat
je nog in een Lada mag rondrijden.
Vanaf 17.00 uur zijn de Lada’s te bezich-
tigen voor Vertigo. Ook is er een borrel.

BEST-Courses
Als student van de TU/e mag je mee-
doen aan alle BEST-courses die aanstaan-
de lente gehouden worden. Voor maxi-
maal dertig euro zit je één of twee weken
compleet verzorgd in het buitenland en
leer je samen met studenten uit andere
Europese landen over techniek. De enige
bijkomende kosten zijn de kosten voor
heen- en terugreis, je alcoholische
consumpties tijdens je verblijf en de
souvenirs voor je familie.
Verwacht een uitdagende week met aan-
dacht voor techniek en voor het lokale
studentenleven. Je werkt samen met stu-
denten uit heel Europa bijvoorbeeld aan
het ontwerpen van een klimaatvriende-
lijk huis, of je leert over het bouwen van
vliegende auto’s. Als voorkennis voor de
courses wordt verwacht dat je een techni-
sche opleiding op universitair niveau
volgt. Zo’n course is dé kans om eens
buiten je eigen opleiding met techniek
bezig te zijn en om serieuze internatio-
nale ervaring op te doen. Schrijf je nu in
op www.BEST.eu.org/courses.

Stilteruimte 
Kerstmoment 2007
In de Stilteruimte van de TU/e (De Hal
1.46) wordt maandag 17 december vanaf
12.45 uur een Kerstmoment gehouden.
Daarbij worden teksten voorgelezen uit
de joodse, christelijke, islamitische en
humanistische traditie die met kerst in
verband staan.
Anno 2007 bestaat de internationale stu-
dentenwereld van de TU/e uit studenten
met verschillende culturele achtergron-
den. Het religieuze landschap van de stu-
dentenwereld aan de TU/e is daardoor
veelzijdiger geworden. Religie wordt
door de meeste studenten echter steeds
meer individueel beleefd. Evenwel willen
wij u uitnodigen om samen een moment
stil te staan bij de betekenis van

Kerstmis: verwachting, geboorte, nieuwe
toekomst, licht, …?
De bijeenkomst wordt muzikaal opge-
luisterd door het Eindhovens Studenten
Muziekgezelschap Quadrivium. Na
afloop is er warme chocolademelk en
krentenbrood.
Het Kerstmoment wordt georganiseerd
door studentenpastor Elizabeth Fricker,
(TINT, ontmoetingsplek voor inspiratie
en verdieping), humanistisch studenten-
raadsvrouw Willemien Fraaije (HSR) en
Didar Houseini (Mosaic).

Faculteitcommunicatiemedewerker
Technologie Management en Technische
Natuurkunde (V89.97), Communicatie
Expertise Centrum (1.0 fte). Vast dienst-
verband, salaris maximaal schaal 9 cao
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(2387 t/m 3278 euro).

Hoofd Werkplaats (V34.297), faculteit
Technische Natuurkunde (1.0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 9 cao Nederlandse universiteiten
bijlage 1 (2387 t/m 3278 euro).

Faculteitcommunicatiemedewerker
Wiskunde en Informatica (V89.98),
Communicatie Expertise Centrum (1.0
fte). Vast dienstverband, salaris maximaal
schaal 9 cao Nederlandse universiteiten
bijlage 1 (2387 t/m 3278 euro).

Manager HR Services (EU-5079-MoV),
HR Services, dienst Personeel en
Organisatie (1.0 fte). Tijdelijk dienst-
verband.

Hoofd Projectbureau Dienst Huisvesting
(EU-5070-MV), Projectbureau, dienst
Huisvesting (1.0 fte). Tijdelijk dienst-
verband.

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

Auto – Motor – Taxi –E bij B
Speciale TU/E studentenactie

NU! Auto 20 uur + examen: 875,-

Op vertoon studentenpas: Intake gratis !!

Motor 20 uur+de 2 examens+motorbroek: 999,-

www.vboc.nl – info@vboc.nl
T.: 040-2926564

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

vvoooorr  ppllaaaattssiinngg  bbiinnnneenn  zziijjnn..  ZZee
kkuunnnneenn  wwoorrddeenn  ggeemmaaiilldd  nnaaaarr  

uunniivveerrssiitteeiittssbbeerriicchhtteenn@@ttuuee..nnll..  

Algemeen

Mensen

Studentenleven

Diversen

Vacatures

COLLECTANTEN 
GEVRAAGD!
VOOR DE COLLECTE VAN 
10 T|M 16 FEBRUARI 2008
kijk op 
www.amnesty.nl/collecte
of bel (020) 626 44 36

(Advertenties)
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/Zidane
MMaaaarr  lliieeffsstt  zzeevveennttiieenn  ccaammeerraa’’ss
rriicchhtttteenn  ddee  vviiddeeookkuunnsstteennaaaarrss
GGoorrddoonn  eenn  ddiieennss  FFrraannssee  ccoolllleeggaa
PPhhiilliippppee  PPaarrrreennoo  oopp  ddee  bbeerrooeemmddee
FFrraannssee  vvooeettbbaalllleerr  ZZiinneeddiinnee  ZZiiddaannee
ttiijjddeennss  eeeenn  ccoommppeettiittiieewweeddssttrriijjdd
mmeett  ddiieennss  cclluubb  RReeaall  MMaaddrriidd  oopp  2233
aapprriill  22000055..  WWee  zziieenn  ZZiiddaannee,,  iinnmmiidd--
ddeellss  vvoooorr  aallttiijjdd  iinn  oonnss  ccoolllleeccttiieevvee
ggeehheeuuggeenn  ggeenneesstteelldd  vvaannwweeggee  ‘‘DDee
KKooppssttoooott’’,,  vvaann  ddiicchhttbbiijj  iinn  aaccttiiee..  DDee
ffiillmm  ggaaaatt  nniieett  oovveerr  ddee  vvooeettbbaallwweedd--
ssttrriijjdd,,  mmaaaarr  aalllleeeenn  oovveerr  sstteerrssppeelleerr
‘‘ZZiizzoouu’’..  SSoommss  zziijjnn  hheett  bbeeeellddeenn  vvaann
vveerraaff,,  ggrrooffkkoorrrreelliigg,,  ssoommss  vvaann  zzóó
ddiicchhttbbiijj  ddaatt  iieeddeerr  zzwweeeettddrruuppppeellttjjee
ttee  zziieenn  iiss..
DDee  rreecceennssiieess  vvaann  ddee  ffiillmm  wwaarreenn  nniieett
oonnvveerrddeeeelldd  ppoossiittiieeff..  HHeett  PPaarrooooll  zzaagg
‘‘eeeenn  cchhaaggrriijjnniigg  ssjjookkkkeennddee  mmiiddddeenn--
vveellddeerr,,  ddiiee  aalllleeeenn  iinn  aaccttiiee  lliijjkktt  ttee
wwiilllleenn  kkoommeenn  aallss  hheett  eecchhtt  nniieett
aannddeerrss  kkaann’’..  MMaaaarr  eeeenn  bbiijjzzoonnddeerree
ffiillmm  iiss  hheett,,  aalllleeeenn  aall  ddoooorr  ddee  vvoorrmm..
EEnn  vvaannwweeggee  ddee  hhyyppnnoottiisseerreennddee
mmuuzziieekk  vvaann  hheett  SScchhoottssee  MMooggwwaaii..
‘‘ZZiiddaannee,,  uunn  ppoorrttrraaiitt  dduu  2211èèmmee
ssiièèccllee’’,,  ffiillmmhhuuiiss  DDee  ZZwwaarrttee  DDooooss,,
oopp  1133,,  1188  eenn  1199  ddeecceemmbbeerr,,  
2200..0000  uuuurr..

/Breekdans
ZZoonnddaagg  1166  ddeecceemmbbeerr  nnoogg  nniikkss  ttee
ddooeenn??  GGaa  ddaann  iinn  DDee  EEffffeennaaaarr  kkiijjkkeenn
nnaaaarr  ddee  hhaallssbbrreekkeennddee  ttooeerreenn  vvaann
ddee  bbeessttee  bbrreeaakkddaanncceerrss  vvaann  NNeeddeerr--
llaanndd..  IInn  ssppeecciiaallee  ddaannss--bbaattttlleess
nneemmeenn  sstteeeeddss  ttwweeee  ggrrooeeppeenn  hheett
tteeggeenn  eellkkaaaarr  oopp..  ZZee  pprroobbeerreenn  mmeett
rriittmmiisscchhee  eenn  vvoooorraall  aaccrroobbaattiisscchhee
ddaannssbbeewweeggiinnggeenn  hheett  ppuubblliieekk  eenn
eeeenn  ddeesskkuunnddiiggee  jjuurryy  ttee  oovveerrttuuiiggeenn..
DDee  wwiinnnneennddee  ggrrooeepp  ppllaaaattsstt  zziicchh  vviiaa
eeeenn  kknnoocckk--oouuttssyysstteeeemm  vvoooorr  ddee
vvoollggeennddee  rroonnddee..  VVaannaaff  1144..0000  uuuurr..

/Dolf Jansen
CCaabbaarreettiieerr,,  pprreesseennttaattoorr  eenn  mmaarraa--
tthhoonnllooppeerr  DDoollff  JJaannsseenn  ssttaaaatt  bbeekkeenndd
oomm  zziijjnn  ssnneellllee  eenn  sscchheerrppee  ggrraappppeenn
eenn  aallss  wweeddeerrhheellfftt  vvaann  hheett  ccaabbaarreett--
dduuoo  LLeebbbbiiss  eenn  JJaannsseenn..  
OOvveerr  zziijjnn  hhuuiiddiiggee  vvoooorrsstteelllliinngg
sscchhrreeeeff  zziijjnn  iimmpprreessaarriiaaaatt::  ‘‘IIrraakk  iiss
nnuu  eeeenn  ddeemmooccrraattiiee,,  ddee  mmeennss  iiss
ggeemmaaaakktt  oomm  mmoonnooggaaaamm  ttee  zziijjnn  eenn
eerr  iiss  ggéééénn  kklliimmaaaattvveerraannddeerriinngg..  AAllllee
pprrooffvvooeett  bbaalllleerrss  zziijjnn  hheetteerroo--
sseekkssuueeeell,,  kkeerrnneenneerrggiiee  iiss  ddee  ooppllooss--
ssiinngg  eenn  JJoohhnn  ddee  MMooll  mmaaaakktt  kkwwaallii--
tteeiittss--ttvv..  NNaattuuuurrlliijjkk  bbeell  iikk  jjee  tteerruugg!!
EEnn  DDoollff  JJaannsseenn  mmaaaakktt  ggéééénn
OOuuddeejjaaaarrssvvoooorrsstteelllliinngg..  DDuuss  wweell..’’
MMaaaannddaagg  1177  ddeecceemmbbeerr,,  2200..1155  uuuurr,,
PPaarrkktthheeaatteerr  EEiinnddhhoovveenn..

/Rauw en ritueel
RRaauuwwee  vvoooorrsstteelllliinngg  oovveerr  ddee  rriittuueellee
oovveerrggaanngg  nnaaaarr  vvoollwwaasssseennhheeiidd,,
ggeebbrraacchhtt  mmeett  ddee  aaddrreennaalliinnee  vvaann
eeeenn  ppooppccoonncceerrtt  eenn  ggeesscchhrreevveenn
ddoooorr  DDeeff  PP..  ((OOssddoorrpp  PPoossssee))..  OOnnddeerr
iinnvvllooeedd  vvaann  eeeenn  ddaaggeelliijjkkssee  ccoocckkttaaiill
vvaann  ddrraannkk  eenn  ddrruuggss  ddoommppeelleenn  vviieerr
vvrriieennddeenn  zziicchh  oonnddeerr  iinn  eeeenn  nnaacchhttee--
lliijjkk  vvaaccuuüümm  wwaaaarr  ggeeeenn  pplleekk  iiss  vvoooorr
ggeevvooeelleennss..  TToottddaatt  ddee  eennggeell  ddeess
ddooooddss  aaaann  hheenn  vveerrsscchhiijjnntt,,  mmeett  ddee
ooppddrraacchhtt  oomm  ddeeggeennee  mmeett  hheett
mmiinnssttee  nnuutt  ttee  llaatteenn  sstteerrvveenn..  DDee
vvrriieennddeenn  wwoorrddeenn  ggeeddwwoonnggeenn  oomm
hhuunn  aannggsstteenn  ttoott  oopp  hheett  bboott  ttee
ffiilleerreenn  eenn  ddee  wwaaaarrddee  vvaann  hhuunn
lleevveennss  aaaann  eellkkaaaarr  ttee  bbeewwiijjzzeenn..  MMeett
eeeenn  mmuuzziikkaallee  mmiixx  vvaann  rroocckk,,  hhiipp
hhoopp,,  ffuunnkk,,  eettnniisscchhee  iinnvvllooeeddeenn  eenn
hheett  zzaannggttaalleenntt  vvaann  SShhaarrllaa  SSooookkhhaa..  
MMGGAA//JJiilleesseenn  &&  JJaaggddeewwssiinngg,,  ‘‘SSlleeeepp,,
ffuucckk  &&  ddiiee’’,,  wwooeennssddaagg  1199  ddeecceemm--
bbeerr,,  2200..3300  uuuurr,,  PPllaazzaa  FFuuttuurraa..

Rockend de kerstdagen in
Nog even op de valreep, vlak
voor de kerstdagen, uit je
plaat. En wel op rockmuziek uit
de eigen TU/e-gelederen. Op
donderdagavond 20 december
heeft Studium Generale in het
Gaslab weer een Open Podium
Pop op het programma staan.

Het reünieconcert van Led
Zeppelin afgelopen maandag
gemist? Geen nood. Vergeet die
oude rockers, ga voor het aan-
stormende talent. Er komt
namelijk weer een open podium
aan van Studium Generale (SG).
Donderdagavond 20 december
is het sfeervolle Gaslab vanaf
half negen weer het toneel voor
rocktalent van TU/e-bodem.
Op het programma staan voor-
lopig drie bands. Uit Helmond
komen de Smack’d Apples, die
zichzelf omschrijven als een
appelige mix van de Red Hot
Chili Peppers, Muse, U2 en The
Clash. Kijk voor een voorproefje
van deze appelmoes op
www.myspace.com/youresmackd.
Een tweede band die die avond
optreedt, is Press Play. Met vier
mannen en één vrouw is deze

band volgens SG goed voor veel
verschillende stijlen. Op hun
website www.myspace.com/
pressplaynl beweert de band dan
ook te zijn beïnvloed door
Marilyn Monroe, Elvis Presley,
Buddy Holly en Boy George.
Hier zijn ook YouTube-filmpjes
te zien van eerdere optredens.
De meest opvallende band van
het stel is echter IFU Radio.
Deze punkrockers uit Zaltbom-

mel nemen zichzelf vooral niet
té serieus. Zo vermeldt de
website van de band 
(www.ifu-radio.nl/) dat zich
onlangs een vijfde lid bij de 
band heeft gevoegd: ene Milan.
Navraag bij gitarist en TU/e-
student Scheikundige Techno-
logie Christiaan Tempelman
leert dat Milan nog geen jaar oud
is. Het is het kindje van zanger
Arjan ‘Aat Kadaver’ van Vliet.

“Maar schreeuwen dat ie al
kan!”, aldus Tempelman. 

Biertje extra
IFU Radio is waarschijnlijk de
meest energieke band van het
stel; elk optreden gaan de leden
voluit. Tempelman: “De zaal
moet helemaal losgaan. Een
optreden is voor ons pas geslaagd
als iedereen lacht en een biertje
extra drinkt.” Lachen kan bij-
voorbeeld om de soms puberale
teksten. Maar ook zwaardere
onderwerpen als gebroken
harten en zelfmoord worden
niet geschuwd. Maar dat de band
geen zwaarmoedigheid uit-
straalt, blijkt wel uit een filmpje
van een eerder optreden. Daarin
is de zanger te zien op een
podium in een knalrood
vrouwenbadpak. Na elk nummer
pelt hij zijn grote witte lichaam
steeds verder uit het pak. “We
hebben dat badpak toen nog
geveild. Toen stond hij echt in
zijn nakie”, vertelt Tempelman
lachend. Wat voor verkleedpartij
het publiek op 20 december mag
verwachten, houdt de band nog
even geheim./.

Stoomcursus beter leren kijken
Beelden zijn overal. Vanaf het
moment dat je als pasgeboren
kind je ogen opendoet, krijg je
beelden binnen. En zelfs in je
slaap gaat de stroom beelden
door. Vanwege het belang van
beelden begon de TU/e een
paar jaar geleden het keuze-
college Big Images. De inschrij-
ving hiervoor is weer geopend.

Kijken is het gemakkelijkste dat
er is. Tenminste, dat denken we.
We denken dat bij het openen
van onze ogen de objectieve wer-
kelijkheid vanzelf binnen-
stroomt. De kernboodschap van
het keuzecollege Big Images is
dat we daarmee de plank
misslaan. “De meeste mensen
hebben nooit goed leren kijken”,
zegt dr.ir. Kees van Overveld,
hoofddocent van het college.
“Uit de informatie die je vergaart
door te kijken, maak je iets op
over de wereld om je heen. Maar
achter dit proces zit meestal een
bedoeling. Je lichaam kijkt
bijvoorbeeld om zich heen om je
op gevaar te wijzen. Maar daar-
van zijn we ons vaak niet
bewust.”
Om de deelnemers meteen een
beetje wakker te schudden,
begint de collegereeks met een
optreden van een illusionist. Die
zet toeschouwers op het ver-
keerde been door dingen te laten
zien die niet lijken te kunnen. In
de eerste vier colleges komt
vervolgens de theoretische basis
van beelden aan bod. Wat zíjn
beelden eigenlijk precies?
Daarbij maakt Van Overveld de
indeling in acht verschillende
niveaus, met helemaal onderaan
de fysische eigenschappen van
licht en bovenaan de ladder de
betekenis van beelden en het
effect dat ze kunnen hebben.
Wie bij natuurkunde een beetje
heeft opgelet, weet dat beelden
worden gevormd door licht op
een oppervlak. Verschillende
golflengtes licht zorgen voor ver-
schillende kleuren. Maar hoe is
het in godsnaam mogelijk dat

die verschillende kleuren en
intensiteiten zoveel betekenis
kunnen overdragen en zoveel
effecten teweeg kunnen
brengen? Van Overveld: “Beelden
kunnen zelfs je gedrag beïnvloe-
den. Denk maar aan reclame:
dat zet aan tot kopen. Of aan
politieke propaganda: dat kan bij
verkiezingen je stemgedrag
beïnvloeden.” En ook in weten-
schap en technologie zijn
beelden natuurlijk ongelooflijk
belangrijk. Waargenomen
beelden vormen vaak de eerste
aanzet tot nadenken over de

natuur en het vormen van
theorieën.

Toepassingen
Grofweg de tweede helft van de
colleges wordt gegeven door
gastdocenten. Zij gaan in op
belangrijke toepassingen van
beelden: onder andere de
medische wetenschap, de kunst
en de reclamewereld. Bij elk van
deze werkvelden hoort een kijk-
opdracht, waardoor de studen-
ten leren beter te kijken naar
beelden. Van Overveld: “Waar-
om zijn juist die kleuren

gebruikt; waarom is de com-
positie zo; waarom staat die
persoon links afgebeeld? Maar
ook: hoe kijkt een arts naar een
medische scan; hoe haalt hij er
informatie uit en waar kan hij
misschien de fout ingaan?”/.
Het college Big Images (0SG05, 4 ECTS)
is vanaf 18 februari elke maandag-
middag van 16.30 tot 18.15 uur. Het is
toegankelijk voor studenten en andere
belangstellenden. Vooraf aanmelden via
Studyweb is verplicht. 
Meer informatie volgt binnenkort via 
www.tue.nl/sg/bigimages. 

End of Silence tijdens het open podium in 2003. Archieffoto: Bart van Overbeeke
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En hoe is het in Atlanta?

Een mooi zonnetje, strak-
blauwe hemel, ruim
dertig graden buiten en
iedereen in zomeroutfit:
zo was het weer toen wij
hier halverwege septem-
ber aankwamen. Helaas
is ondertussen de winter
ingevallen en lopen we

nu, net zoals in Neder-
land, in lange jassen.
‘We’, dat zijn vijf stu-
denten en één coach van
Industrial Design, die
allemaal werken bij het
Georgia Institute of
Technology in Atlanta.
Zes vrouwen die drie-en-
een-halve maand samen
in een huis wonen en
allemaal een eigen onder-
zoek doen aan digital
tabletops met tangible
interaction. 
Digital tabletops…? Nou,
aan digitale tafels dus,
oftewel een horizontaal
geplaatst scherm dat
fysieke objecten kan her-
kennen en daarop kan
reageren. Op zo’n tafel
hebben we inmiddels
twee interactieve spellen
gemaakt die als platform
dienen voor onderzoek
naar onder andere samen-

werken tussen kinderen. 
Het begon ooit allemaal
met de sabbatical van
coach Elise. Zij werkte al
langer samen met een
collega bij Georgia Tech,
besloot haar sabbatical
daar te besteden en nodig-
de vijf studenten uit om
bij haar stage te komen
lopen. 

Georgia Tech heeft een
erg bruisend studenten-
leven, met meer dan vier-
honderd verschillende
verenigingen: van
Japanse schrijfkunst tot
een gewone voetbalclub.
Als je over de campus
loopt, zie je overal studen-
tenvereniginghuizen. En
dan niet zoals bij ons,
maar echt super-de-luxe
villa’s. Deze verenigingen
zijn ook meteen ongeveer
de enige plek buitenshuis

waar je alcohol kunt
krijgen, want onder de 21
krijg je dat hier in een bar
echt niet. 
Ook van het sportcentrum
van Georgia Tech kunnen
ze in Eindhoven iets
opsteken. Supernieuw,
alles erop en eraan, met
als hoogtepunt de leisure
pool met bubbelbad en
glijbaan.
Voor typisch Ameri-
kaanse cultuur moet je
niet op Georgia Tech zijn;
de onderzoekers komen
overal vandaan, behalve
uit de VS. Wel hebben we
een American Football-
wedstrijd bijgewoond,
een echt Thanksgiving-
diner genoten en uiter-
aard Halloween gevierd.
The Southerners, de
mensen hier, zijn erg
aardig. Ze willen altijd
een praatje met je maken

en je helpen, al komt dat
voor ons Nederlanders
soms een beetje vreemd
over; wij zijn die behulp-
zaamheid tegenover
vreemden niet gewend. 
Over iets meer dan een
week gaat iedereen,
behalve Imke, alweer
naar huis. Die gaat nog
een weekje snowboarden
in Salt Lake City en
Nieuwjaar vieren in New
York.

Heel fijne feestdagen
iedereen! En zoals ze hier
zeggen: ‘Have a good
one!’.

Imke Schouten, student
Industrial Design, en 
Elise van den Hoven, 
universitair docent
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.

‘Aflossen tot aan je pensioen’ van tafel
Studentenorganisaties
ISO en LSVb mogen de
verlengde aflossings-
termijn voor studie-
schulden uit Plasterks
strategische agenda
schrappen. Ze smeren de
terugbetaling liever niet
over vijfentwintig jaar
uit. 

Aan de studiefinanciering
verandert de komende
jaren weinig: de jaarlijkse
collegegeldverhoging met
22 euro krijgen studenten
met minder draag-
krachtige ouders gecom-
penseerd via de aanvul-
lende beurs, en de anderen
kunnen het volledige
collegegeld, net als nu,

lenen. Dus inclusief de ver-
hoging. 
De grootste wijziging die
minister Plasterk wilde
doorvoeren, betrof de
aflossingsregels. Ex-stu-
denten gaan de IB-Groep
pas betalen als ze ten-
minste honderdtwintig
procent van het minimum-
loon verdienen. Bovendien
wordt de terugbetaling uit-
gesmeerd over vijfentwin-
tig jaar in plaats van de
huidige vijftien. Zodoende
wordt de maandelijkse
afdracht wat beperkt, al
betalen studenten natuur-
lijk wel langer rente.
Dat laatste voorstel viel
slecht bij studentenorgani-
saties ISO en LSVb:

‘Aflossen tot aan je
pensioen’, schreven zij in
een gezamenlijke reactie.
Tot grote verbazing van de
minister, die de studenten
juist tegemoet had willen
komen. “Kennelijk zien zij
meer voordeel in vijftien
jaar aflossen en de kwijt-
schelding die daar in
sommige gevallen op
volgt”, concludeerde hij
deze week in de Tweede
Kamer. 

Plasterk beloofde met ISO
en LSVb in gesprek te gaan
over het plan: als ze het
voorstel per se van tafel
willen, zal Plasterk het uit
zijn strategische agenda
schrappen. (HOP)/.

Van Lint Sportweek: minder
deelnemers, meer sporten
Het ziet ernaar uit dat de
Van Lint Studenten-
sportweek (LSSW) dit
jaar iets minder deel-
nemende teams telt dan
vorig jaar. De teller stond
afgelopen dinsdag, 
11 december, op 133
teams. De optelsom van
de aanmeldingen van
deze teams voor de
verschillende sporten
van de LSSW bedraagt
327. Vorig jaar waren er
ruim 360 inschrijvingen. 

Maarten Leijten van de
sportweekcommissie van
de Eindhovense Studenten
Sport Federatie (ESSF)
denkt dat het lagere aantal
teams ligt aan de ver-
schuiving van het colle-
gejaar. Het jaar 2007/
2008 is een week ver-
vroegd. “Daardoor hebben
veel mensen in de week
voor kerst nu eindpresen-
taties”, aldus Leijten. De
ESSF heeft de inschrij-
vingsdatum een week
verlengd, inschrijven kan
uiterlijk deze week nog.

Hoeveel studenten in
totaal deelnemen, kan de
ESSF niet precies zeggen.
De teamgrootte varieert
van twee tot acht man,
maar zou gemiddeld onge-
veer vijf zijn. Daarmee zou
het aantal deelnemende
studenten op ongeveer 750
uitkomen. 
De LSSW wordt elk jaar in
de week voor Kerstmis
gehouden. Komende week,
van maandag 17 tot en met
donderdag 20 december,
staan elke dag andere

sporten op het program-
ma, in totaal zestien. Echte
sporten zoals zaalvoetbal
en volleybal, maar ook
‘alternatieve’ sporten zoals
knotsbal en tchoukbal.
Ook is er een workshop
‘moviefighting’. Dit laatste
naar aanleiding van het
thema van de week: film.
Het Studentensport-
centrum wordt hiervoor
volgende week in film-
sferen aangekleed./.

Dineren en dansen op diesgala
HHoonnddeerrddvviijjffeennttaacchhttiigg
ssttuuddeenntteenn  TTeecchhnniisscchhee
BBeeddrriijjffsskkuunnddee  ssttoonnddeenn
vvoorriiggee  wweeeekk  ddoonnddeerrddaagg--
aavvoonndd,,  66  ddeecceemmbbeerr,,
ppooeeppssjjiieekk  aaaannggeekklleeeedd  iinn
KKaasstteeeell  HHeennkkeennsshhaaggee  iinn
SSiinntt--OOeeddeennrrooddee..  HHeett  ggaallaa  tteerr
eerree  vvaann  ddee  4444ssttee  ddiieess  vvaann
ssttuuddiieevveerreenniiggiinngg  IInndduussttrriiaa
wwaass  ddaaaarrmmeeee  ‘‘uuiittzzoonnddeerrlliijjkk
ggooeedd  bbeezzoocchhtt’’,,  aalldduuss  vvoooorr--
zziitttteerr  RRooyy  PPuuiijjmmaann..  ZZoowweell
hheett  ddiinneerr  aallss  hheett  ffeeeesstt  wwaass
vvoolllleeddiigg  uuiittvveerrkkoocchhtt..  ““EErr
wwiillddeenn  nnoogg  vveeeell  mmeeeerr
mmeennsseenn  kkoommeenn..  DDoooorr  ddee
ttrraannssppoorrttbbeeppeerrkkiinngg  zziijjnn  wwee
bbiijj  hhoonnddeerrddttaacchhttiigg  ggeessttoopptt
mmeett  iinnsscchhrriijjvveenn..  AAnnddeerrss  hhaadd--
ddeenn  wwee  mmiisssscchhiieenn  wweell  ddee
ttwweeeehhoonnddeerrddvviijjffttiigg  ggeehhaaaalldd..””
DDiiee  ttrraannssppoorrttbbeeppeerrkkiinngg
bbeettrrooff  hheett  aaaannttaall  ppaassssaaggiieerrss
ppeerr  bbuuss  vvoooorr  hheett  ttrraannssppoorrtt
nnaaaarr  hhuuiiss..  TTwweeee  dduubbbbeell--
ddeekkkkeerrbbuusssseenn,,  mmeett  eeeenn
ccaappaacciitteeiitt  vvaann  nneeggeennttiigg  eellkk..
DDuubbbbeellddeekkkkeerrbbuusssseenn,,  eeeenn
eexxttrraa  aattttrraaccttiiee??  NNeeee,,  vveerrtteelltt
ddee  vvoooorrzziitttteerr,,  hheett  vveerrvvooeerr--
bbeeddrriijjff  hhaadd  ggeewwoooonn  nniieett
ggeennooeegg  cchhaauuffffeeuurrss  tteerr
bbeesscchhiikkkkiinngg..  HHeett  bbeeddrriijjff
zzeettttee  ddaaaarroomm  ddee  mmeeeerrllaaaaggss
bbuusssseenn  iinn,,  wwaaaarrmmeeee  ddee
ggrrooeepp  rroonndd  hhaallff  ddrriiee  ’’ss
nnaacchhttss  wweeeerr  rriicchhttiinngg  EEiinndd--
hhoovveenn  vveerrttrrookk..

TTiijjddeennss  ddee  ffeeeessttaavvoonndd  wwaass  eerr
ooookk  eeeenn  ddeemmoonnssttrraattiiee  ssttiijjll--
ddaannsseenn..  DDee  ccoommmmiissssaarriiss
eexxtteerrnnee  bbeettrreekkkkiinnggeenn  vvaann
IInndduussttrriiaa,,  LLoottttee  vvaann  ddeenn
EEiijjnnddee,,  ggaaff  ddee  ddeemmoonnssttrraattiiee,,
ssaammeenn  mmeett  hhaaaarr  ddaannssppaarrttnneerr

LLoouuiiss  vvaann  ddee  LLaaaarrsscchhoott..  VVoooorr
VVaann  ddeenn  EEiijjnnddee  ggeeeenn  ggrroottee
ooppggaavvee::  zzee  iiss  AA--kkllaassssee  ssttiijjll--
ddaannsseerr..

FFoottoo::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee

JOVD op zoek naar beste huisbaas
Vorig collegejaar vond de
jongerenafdeling van de
VVD, de JOVD, de beste
huisbaas hoog in het
noorden. Ex-slager en
Groninger Henk Sloot, die
voor zijn huurders weleens
biefstukken en Noorse
zalm had gebakken, werd
toen uitgeroepen tot de
beste huisbaas van Neder-
land. Ook dit jaar zoeken
de JOVD’ers weer die witte
raaf in de wereld die
studentenkamerverhuur
heet. Ze doen dit onder
meer als reactie op de

huisjesmelkerverkiezing
van de LSVb en ROOD, die
met hun verkiezing juist de
wantoestanden aan de
kaak willen stellen. 
Volgens de JOVD is
studentenhuisvesting nog
steeds een probleem en
wonen veel studenten in
slecht onderhouden pan-
den, waarvoor ze ook nog
eens te veel betalen. Die
problemen zeggen de
jonge liberalen ook niet te
willen ontkennen, maar ze
zijn ook van mening dat de
huisbazen die hun taken

wél serieus nemen,
beloond dienen te worden.  

Wie in Eindhoven denkt
dat zijn huur zeer terecht
elke maand wordt over-
gemaakt aan een voor-
beeldige huisbaas, kan die
persoon met een korte
motivatie voordragen voor
de JOVD-verkiezing via het
e-mailadres: huisbaas@
jovd.nl. Meer dan de eer en
een borrel zitten er voor de
winnaar overigens niet aan
vast./.

Archieffoto: Bart van Overbeeke
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FFaarrzzaadd  vveerrbbaaaasstt  zziicchh  eerroovveerr
ddaatt  ddee  kkaammeerr  zzoo  oonnttzzeetttteenndd
nneettjjeess  iiss..  AAllss  hhiijj  zziieett  ddaatt  eerr
ddiinnggeenn  oonnddeerr  hheett  kkaassttjjee
ggeesscchhoovveenn  zziijjnn,,  ggeelloooofftt  hhiijj
ttoocchh  wweell  ddaatt  hheett  eeeenn
ssttuuddeenntteennkkaammeerr  iiss,,  mmaaaarr
zzeekkeerr  ggeeeenn  ddoooorrssnneeee  kkaammeerr..
HHeett  iiss  aabbssoolluuuutt  eeeenn  vvrroouuwweenn--
kkaammeerr;;  eeeenn  mmaannnneennkkaammeerr
zzoouu  nniieett  zzoo  nneettjjeess  zziijjnn..  DDee
ppeerrssoooonn  ddiiee  ddeezzee  kkaammeerr
bbeewwoooonntt,,  wwoooonntt  eerr  aall  eeeenn
aaaannttaall  jjaaaarr;;  zzee  zzaall  wweell  ddeerrddee--
jjaaaarrss  ooff  oouuddeerr  zziijjnn..  HHiijj  zziieett  oopp
ddee  vvoooorrggrroonndd  aaaannsstteekkeerrss
lliiggggeenn  eenn  ccoonncclluuddeeeerrtt  hhiieerruuiitt
ddaatt  zzee  eeeenn  rrookkeerr  iiss..  DDaaaarrvvoooorr
iiss  ddee  kkaammeerr  eecchhtteerr  ooppvvaalllleenndd
nneettjjeess;;  ggeeeenn  rroonnddsslliinnggeerreenn--
ddee  aassbbaakkkkeenn,,  dduuss  mmiisssscchhiieenn
iiss  zzee  mmeeeerr  eeeenn  hhoobbbbyyrrookkeerr..
FFaarrzzaadd  vviinnddtt  hheett  eecchhtt  eeeenn
ddeessiiggnnkkaammeerr,,  dduuss  zzee
ssttuuddeeeerrtt  IInndduussttrriiaall  DDeessiiggnn..
DDiitt  iiss  ggeeeenn  ttyyppee  vvoooorr  eeeenn
ssttuuddeenntteennvveerreenniiggiinngg,,  wwaanntt
ddaaaarrvvoooorr  iiss  ddee  kkaammeerr  ttee
nneettjjeess..  HHiijj  pprroobbeeeerrtt  iieettss  ttee
oonnttddeekkkkeenn  wwaatt  mmeett  ssppoorrtt  ttee

mmaakkeenn  hheeeefftt,,  mmaaaarr  kkaann  nniieettss
vviinnddeenn..  HHiijj  ddeennkktt  wweell  ddaatt  zzee
zziicchh  oopp  ccuullttuurreeeell  ggeebbiieedd  mmeett
vvaann  aalllleess  bbeezziigghhoouuddtt..  HHeett
zzoouu  kkuunnnneenn  ddaatt  zzee  sscchhiillddeerrtt
ooff  iieettss  mmeett  ffoottooggrraaffiiee  ddooeett..
HHeett  vvaalltt  hheemm  oopp  ddaatt  zzee  ggeeeenn
ttvv  hheeeefftt,,  ddaatt  vviinnddtt  hhiijj  eeeenn
pplluussppuunntt..  DDeezzee  ooppggeerruuiimmddee
ppeerrssoooonn  hheeeefftt  vvaasstt  ggeezzoonndd
eetteenn  iinn  hhuuiiss,,  mmaaaarr  aaaannggeezziieenn
zzee  ttoocchh  ooookk  ssttuuddeenntt  iiss,,  zzaall  eerr
iinn  ddee  kkooeellkkaasstt  ooookk  wweell
aallccoohhoollhhoouuddeennddee  ddrraannkk  ttee
vviinnddeenn  zziijjnn  --  PPaassssooãã  ooff
zzooiieettss..  

OOookk  ddee  aannddeerreenn  zziijjnn  eerrvvaann
oovveerrttuuiiggdd  ddaatt  eerr  eeeenn  vvrroouuww
wwoooonntt,,  oommddaatt  ddee  kkaammeerr  zzoo
nneettjjeess  iiss..  EEnn  ooookk  zziijj  ddeennkkeenn
ddaatt  zzee  ddeerrddee--  ooff  vviieerrddeejjaaaarrss
iiss,,  oommddaatt  ddee  kkaammeerr  bbeesstt
ggrroooott  iiss..  EErr  zziijjnn  ggeeeenn  ddiinnggeenn
ttee  vviinnddeenn  ddiiee  iieettss  wweeggggeevveenn
oovveerr  ddee  ssttuuddiiee  vvaann  ddeezzee
ssttuuddeennttee..  DDaaaarroomm  ggeeeefftt
FFrraannkk  mmaaaarr  eeeenn  ssttaattiissttiisscchh
oonnddeerrbboouuwwddee  ggookk::  zzee  iiss  eeeenn
vvrroouuww,,  dduuss  iiss  eerr  eeeenn  bbeehhoooorr--

lliijjkkee  kkaannss  ddaatt  zzee  BBiioommeeddii--
sscchhee  TTeecchhnnoollooggiiee  ooff  BBoouuww--
kkuunnddee  ssttuuddeeeerrtt..  ZZee  ddeennkkeenn
ddaatt  zzee  nnoommiinnaaaall  lloooopptt  mmeett  ddee
ssttuuddiiee,,  oommddaatt  hhaaaarr  bbuurreeaauu
ggooeedd  ggeeoorrddeenndd  iiss..  
ZZee  iiss  wwaaaarrsscchhiijjnnlliijjkk  bbeesstt  vveeeell
oopp  hhaaaarr  kkaammeerr..  ZZee  ddooeett  mmiiss--
sscchhiieenn  wweell  iieettss  bbiinnnneenn  hhaaaarr
ssttuuddiieevveerreenniiggiinngg,,  mmaaaarr  iiss
nniieett  eecchhtt  aaccttiieeff,,  wwaanntt  ddaann  zzoouu
zzee  ggeeeenn  ttiijjdd  hheebbbbeenn  oomm  hhaaaarr
kkaammeerr  oopp  ttee  rruuiimmeenn..
MMiisssscchhiieenn  ddaatt  zzee  ddaannsstt  bbiijj
FFoooottlloooossee..  SSaannddrraa  ddeennkktt  ddaatt
zzee  eeeenn  bbeeeettjjee  eeeenn  ssppiirriittuueeeell
ttyyppee  iiss  aallss  zzee  ddee  cclloossee--uupp
ffoottoo  zziieett..  MMiisssscchhiieenn  hheeeefftt  zzee
ddee  ssppuulllleenn  oopp  ddeezzee  ffoottoo  mmeeee--
ggeebbrraacchhtt  uuiitt  AAffrriikkaa..  FFrraannkk
ddeennkktt  ddaatt  zzoo’’nn  vveerrzzoorrggdd,,
ggeeoorrddeenndd  ttyyppee  aallttiijjdd  wweell  ddee
ddaaggeelliijjkkssee  bbeennooddiiggddhheeddeenn  
iinn  hhuuiiss  hheeeefftt..  DDaaaarroonnddeerr
vveerrssttaaaatt  hhiijj  bbrrooooddbbeelleegg,,
kkaaaass  eenn  vvlleeeess,,  ssaapp,,  ffrriiss  eenn
bbiieerr  --  eenn  mmiisssscchhiieenn  kklliieekkjjeess
vvaann  ddee  ddaagg  eerrvvoooorr..  

DDiitt  iiss  ddee  kkaammeerr  vvaann  DDeemmooss--
ccoommmmiissssaarriiss  JJoolleett  vvaann
EErruumm,,  ddiiee  eeeenn  sscchhaakkeellpprroo--
ggrraammmmaa  vvoollggtt  bbiijj  TTeecchhnnii--
sscchhee  BBeeddrriijjffsskkuunnddee..  VViijjff
jjaaaarr  ggeelleeddeenn  iiss  zzee  iinn
EEiinnddhhoovveenn  mmeett  bbeeddrriijjffss--
kkuunnddee  bbeeggoonnnneenn,,  ddaaaarrnnaa  iiss
zzee  oovveerrggeessttaapptt  nnaaaarr
bbeeddrriijjffsskkuunnddee  aaaann  ddee
EErraassmmuuss  UUnniivveerrssiitteeiitt  iinn
RRootttteerrddaamm..  SSiinnddss  jjaannuuaarrii  iiss
zzee  tteerruugg  aaaann  ddee  TTUU//ee..  ZZee
bbeeooeeffeenntt  ccaappooeeiirraa;;  00pp  ddee
cclloossee--uupp  ffoottoo  zziijjnn  oonnddeerr--
ddeelleenn  vvaann  eeeenn  bbeerriimmbbaauu  ttee
zziieenn,,  eeeenn  mmuuzziieekkiinnssttrruu--
mmeenntt  ddaatt  bbiijj  ddeezzee  ssppoorrtt  ggee--
bbrruuiikktt  wwoorrddtt..  ZZee  hheeeefftt  ggeeeenn
ttvv,,  oommddaatt  zzee  aallttiijjdd  wweell  wwaatt
ttee  ddooeenn  hheeeefftt..  ZZee  hheeeefftt  ooookk
ggeeeenn  ttiijjdd  oomm  eellkkee  ddaagg  nnaaaarr
ddee  wwiinnkkeell  ttee  ggaaaann  eenn  hheeeefftt
ddaaaarroomm  vveeeell  oopp  vvoooorrrraaaadd..
ZZee  eeeett  rreeddeelliijjkk  ggeezzoonndd,,
mmaaaarr  hheeeefftt  ooookk  eeeenn  mmaaggnnee--
ttrroonnmmaaaallttiijjdd  iinn  ddee  kkooeellkkaasstt
ssttaaaann..  ZZee  hhoouuddtt  vvaann  zzooeettee
ddrraannkkjjeess,,  vvoooorraall  BBaaiilleeyyss..  

Het sleutelgat

DDiinnggeenn  ddiiee  iikk  nniieett  mmaagg::
aaffkkiijjkkeenn  bbiijj  mmiijjnn  bbuuuurrmmaann,,
iinnffoorrmmaattiiee  ooppzzooeekkeenn  oopp
iinntteerrnneett  eenn  nneett  ddooeenn  aallssooff
iikk  hheett  zzeellff  hheebb  ggeesscchhrreevveenn
eenn  iinn  hheett  ddoonnkkeerr  ffiieettsseenn
zzoonnddeerr  lliicchhtt..  BBiinnnneennkkoorrtt
mmaagg  iikk  ‘‘ddiieerreenn  mmiisshhaannddee--
lleenn  ttiijjddeennss  oonnttggrrooeenniinngg’’
aaaann  ddeezzee  lliijjsstt  ttooeevvooeeggeenn..
DDee  ddiieerreennbbeesscchheerrmmiinngg  wwiill
iinn  ssaammeennwweerrkkiinngg  mmeett
ssttuuddeenntteennvveerreenniiggiinnggeenn
eeeenn  ggeeddrraaggssccooddee  ‘‘ssttuuddeenntt
eenn  ddiieerr’’  ooppsstteelllleenn..  VVoooorrddaatt
hheett  zzoovveerr  iiss,,  ggaa  iikk  mmiijjnn
hhoonndd  nnoogg  ssnneell  eevveenn  aallllee
hhooeekkeenn  vvaann  mmiijjnn  ssttuuddeenn--
tteennkkaammeerr  llaatteenn  zziieenn..  DDaaaarr
hheebb  iikk  hheemm  iimmmmeerrss  vvoooorr
aaaannggeesscchhaafftt,,  oonnttggrrooeenniinngg
ooff  nniieett..

HHeett  vvoooorrggaaaannddee  bbeerruusstt
uuiitteerraaaarrdd  nniieett  oopp  ddee  wweerrkkee--
lliijjkkhheeiidd;;  iikk  hheebb  hheelleemmaaaall
ggeeeenn  hhoonndd..  BBoovveennddiieenn  kkaann
iikk  zzeellff  nnaaddeennkkeenn..  EErr  zziijjnn
wweell  mmeeeerr  ssttuuddeenntteenn  ddiiee
ddaatt  kkuunnnneenn..  DDaatt  lleerreenn  zzee
oonnss  ooookk  aaaann  ddee  uunniivveerrssii--
tteeiitt..  ZZoo  zziijjnn  wwiijj,,  ssttuuddeenntteenn,,
bbiijjvvoooorrbbeeeelldd  ppeerrffeecctt  iinn
ssttaaaatt  oomm  uuiitt  ddee  rreeggeellss
‘‘mmeennsseenn  mmooggeenn  ggeeeenn
ddiieerreenn  mmiisshhaannddeelleenn’’  eenn
‘‘ssttuuddeenntteenn  zziijjnn  mmeennsseenn’’  ttee
ddeedduucceerreenn  ddaatt  ooookk  ssttuuddeenn--
tteenn  ggeeeenn  ddiieerreenn  mmooggeenn
mmiisshhaannddeelleenn..  
DDaatt  nneeeemmtt  nniieett  wweegg  ddaatt  eerr
ssttuuddeenntteenn  zzoouuddeenn  kkuunnnneenn
bbeessttaaaann  ddiiee  zziicchh  ttoocchh  mmeett
ddiitt  ssoooorrtt  pprraakkttiijjkkeenn
iinnllaatteenn,,  mmaaaarr  ddaatt  bbeetteekkeenntt
wweell  ddaatt  ddeezzee  ssttuuddeenntteenn
wweetteenn  ddaatt  wwaatt  zzee  aaaann  hheett
ddooeenn  zziijjnn,,  iinn  ssttrriijjdd  iiss  mmeett
ddee  wweett..  DDee  rreeaaccttiiee  vvaann  ddee
ddiieerreennbbeesscchheerrmmiinngg::  ‘‘FFooeeii,,
ddaatt  mmaagg  nniieett,,  ssttoouuttee  hhoonndd,,
eehh,,  ssttuuddeenntt!!’’..  
GGooeedd  zzoo,,  ddaatt  zzaall  zzee  lleerreenn!!
DDaatt  iiss  wwaatt  oonnss  oonnddeerr--
sscchheeiiddtt  vvaann  ddee  llaaggeerree
lleevveennssvvoorrmmeenn::  ddee  vveerroooorr--
ddeelleennddee  wwiijjssvviinnggeerr..  AAllss
mmeenn  zziicchh  nniieett  aaaann  ddee
rreeggeellss  hhoouuddtt,,  ddaann  iinnttrroo--
dduucceerreenn  wwee  ggeewwoooonn  nnoogg
mmeeeerr  rreeggeellss..  DDaann  zzaall  zzeellffss
ddee  aalllleerrggrroooottssttee  sscchhuurrkk
zziicchh  ppeerr  oonnggeelluukk  aaaann  éééénn
rreeggeell  hhoouuddeenn..  EEnn  ddaatt  wwaass
iimmmmeerrss  ttoocchh  hheett  ddooeell  vvaann
aall  ddiiee  rreeggeellss::  ddaatt  zzoovveeeell
mmooggeelliijjkk  mmeennsseenn  zziicchh
eerraaaann  hhoouuddeenn??

MMoonniiqquuee  HHeennddrriikkss  iiss
ssttuuddeennttee  IInnffoorrmmaattiiccaa

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 Farzad Aghili (derdejaars student Technische Natuurkunde), Frank
Kriellaars (tweedejaars student schakelprogramma TIW), Frans van
Herwijnen, Martijn van der Eerden en Sandra Nijënstein (allen
derdejaars student TIW). Zij bekeken twee foto’s van deze 
Eindhovense studentenkamer en gaven commentaar. 

Eén kus maakt het verschil

ZZoonnddeerr  eenniiggee  vveerrwwaacchhttiinngg
ddeeeedd  BBoouuwwkkuunnddeessttuuddeenntt
TToomm  WWoolltteerrss  ssaammeenn  mmeett
vvrriieenndd  TTeeuunn  LLaavvrriijjsssseenn  mmeeee
aaaann  eeeenn  oonnttwweerrppwweeddssttrriijjdd
vvaann  ‘‘ggooeedd  ddooeell’’  oonneeMMeenn..
RReessuullttaaaatt::  WWoolltteerrss  eenn
LLaavvrriijjsssseenn  wwoonnnneenn  ddee  oonntt--
wweerrppwweeddssttrriijjdd  ‘‘ZZooeenneenn  vvoooorr
ggeelliijjkkhheeiidd’’  eenn  kkrreeggeenn  oopp  2299
nnoovveemmbbeerr  dduuiizzeenndd  eeuurroo  uuiitt--
ggeerreeiikktt  vvoooorr  eeeenn  vvlliieeggrreeiiss
nnaaaarr  UUggaannddaa..  AAllssooff  ddaatt  nnoogg
nniieett  ggeennooeegg  iiss,,  hhaannggtt  hhuunn
oonnttwweerrpp  vvaannaaff  kkoommeennddee
wweeeekk  aallss  BBoooommeerraanngg--
‘‘ffrreeeeccaarrdd’’  ((zziiee  aaffbbeeeellddiinngg))  iinn
ddee  rreekkkkeenn  vvaann  uuiittggaaaannss--
ggeelleeggeennhheeddeenn..  

DDee  kkaaaarrtt  llaaaatt  ddee  UUggaannddeessee
MMaarrggaarreett  NNaakkaattoo  zziieenn,,  ddiiee
ssttrriijjddtt  vvoooorr  ddee  rreecchhtteenn  vvaann
vvrroouuwweenn  iinn  hhaaaarr  llaanndd..  ““VVoooorr
hheenn  iiss  hheett  mmooeeiilliijjkk  eeeenn  eeiiggeenn
iinnkkoommeenn  ttee  vveerrggaarreenn..
MMaarrggaarreett  NNaakkaattoo  hheellpptt  hheenn
hhiieerrbbiijj””,,  vveerrtteelltt  WWoolltteerrss,,  ddiiee
NNaakkaattoo  ooookk  hhoooopptt  ttee  kkuunnnneenn
bbeezzooeekkeenn..  WWoolltteerrss  eenn
LLaavvrriijjsssseenn  mmooggeenn  hhuunn  rreeiiss
nnaammeelliijjkk  zzeellff  iinnvvuulllleenn..
WWaannnneeeerr  zzee  nnaaaarr  UUggaannddaa
ggaaaann  eenn  hhooee  llaanngg,,  wweeeett
WWoolltteerrss  nnoogg  nniieett..  WWeell  zziijjnn  zzee
vvaann  ppllaann  oomm  ttiijjddeennss  ddee  rreeiiss
ddee  ssuuppppoorrtteerrss  vvaann  oonneeMMeenn
oopp  ddee  hhooooggttee  ttee  hhoouuddeenn  mmeett
eeeenn  nniieeuuwwssbbrriieeff..

WWoolltteerrss  eenn  LLaavvrriijjsssseenn  ssttuu--
ddeeeerrddeenn  bbeeiiddeenn  bboouuwwkkuunnddee
aaaann  ddee  AAvvaannss  HHooggeesscchhooooll  iinn
TTiillbbuurrgg..  WWoolltteerrss  vvoollggtt  aaaann  ddee
TTUU//ee  iinnmmiiddddeellss  ddee  mmaasstteerr
AArrcchhiitteeccttuurree,,  BBuuiillddiinngg  aanndd
PPllaannnniinngg..  HHeett  oonnttwweerr--
ppeerrssdduuoo,,  ooppeerreerreenndd  oonnddeerr  ddee
nnaaaamm  RRooooddeennrroooodd  ((eeeenn
kkwweessttiiee  vvaann  hhaaaarrkklleeuurr)),,  hhaadd
nnoogg  nnooooiitt  ssaammeenn  mmeeeeggeeddaaaann
aaaann  eeeenn  pprriijjssvvrraaaagg..  ““DDaatt
oonnzzee  kkaaaarrtt  nnuu  iinn  eeeenn  ooppllaaggee
vvaann  eeeenn  kklleeiinnee  ddrriieehhoonnddeerrdd--
dduuiizzeenndd  iinn  kkrrooeeggeenn  kkoommtt  ttee
hhaannggeenn,,  iiss  wweell  hheeeell  ggaaaaff””,,
zzeeggtt  WWoolltteerrss..

Heelal centraal op symposium
Studievereniging voor Technische Natuurkunde Van der
Waals onthult komende dinsdag, 18 december, de gehei-
men van het heelal. Onder de titel ‘Space Exploration:
Revealing the Mysteries of the Universe’ houdt de
vereniging in de Blauwe Zaal haar jaarlijkse symposium.
Niet alleen komen de overgebleven mysteries van het
universum aan bod, ook besteden de sprekers aandacht
aan de verschillende technieken die er zijn om het heelal
steeds verder en dieper te verkennen. ’s Middags zijn er
workshops over microsatellieten en het LOFAR-project
(zie Cursor 11).
Inschrijven kan via http://www.vdwaals.nl/symposium/.

‘Bijverdienregime
studentondernemers
versoepelen’ 
De Tweede Kamer wil een
einde maken aan het
harde boeteregime voor
studenten die teveel bij-
verdienen. Wie de grens
van tienduizend euro
overschrijdt, moet nu een
jaar studiefinanciering
terugbetalen. Minister
Plasterk gaat op zoek
naar een middenweg.

“Als een studentonder-
nemer nu met zijn winst
een tientje boven de limiet
komt, wordt hij zwaar
beboet”, zei CDA-kamerlid
Jan Jacob van Dijk deze
week tijdens het debat met
minister Plasterk over de
strategische agenda hoger
onderwijs. “Dat kan eer-
lijker.”
Hij kreeg bijval van coali-
tiegenoot PvdA. Kamerlid

Marianne Besselink zou de
bijverdiengrens zelfs het
liefst schrappen, maar
begrijpt dat zo’n plan
financieel onhaalbaar is.
Haar partijgenoot Plasterk
bevestigde dat. “Volledige
afschaffing kost ons mil-
joenen.” Wel wil hij kijken
of de hoogte van de ‘boete’
kan worden aangepast
voor studenten die de bij-
verdiengrens licht over-
schrijden. 
Details over de bijverdien-
regeling komen voor de
zomer in een aparte brief
aan de Tweede Kamer. Wel
zegde de minister toe stu-
dentondernemers meer
tijd te gunnen voor het
opmaken van hun jaar-
rekening: tot juli in plaats
van tot maart. (HOP)/.
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Effe zeuren

/Fred Steutel
Laatst zag ik op een TU/e-parkeerterrein
een auto met een Russisch kenteken.
Kort daarna sprak ik een Russische pro-
movendus - in het Engels. Ik zei dat
Rusland bij de EU hoorde; zij vond van
niet. Rusland is Europeser dan Turkije:
muziek, literatuur en wetenschap zijn
nauw verbonden met (de rest van)
Europa. In de jaren dertig schreven
Russische wiskundigen als Kolmogorov,
Gnedenko en Khintchine in het Frans
en het Duits. De wiskundige
Kovalevskaja gaf in Stockholm college in
het Duits. Mendeleev (periodiek

systeem) werkte in Parijs en Heidelberg. 
Lang geleden, bij een bezoek aan Sint-
Petersburg (toen Leningrad) kon ik me
in het Frans onderhouden met één van
de Russen die bij ons op de camping
stond. Mijn Russisch beperkte zich tot
het zinnetje ‘Я говорю по Русску
плохо’: ik spreek slecht Russisch. Dat
was niet waar, want ik sprak praktisch
geen woord Russisch. 
Die praktisch geen woorden had ik
geleerd bij een televisiecursus Russisch,
gepresenteerd door de echtgenote van
Karel van het Reve. Het was voor ons
een excuus om een tv-toestel te kopen -
toen had je daar als aankomend intel-

lectueel een excuus voor nodig. 
Maar terzake. Rusland voldoet aan de
belangrijkste eis voor toetreding tot de
EU: het is een ‘Europees land’. Immers,
de meeste Russen wonen in een gebied
dat al eeuwen bij Europa wordt gere-
kend, westelijk van de Oeral, en in de
verworpen Europese grondwet stond 
-het zal er nog wel staan, want er is
weinig veranderd- dat ieder ‘Europees
land’ kan toetreden. Rusland heeft veel
olie en gas! Het is misschien minder
democratisch dan we zouden wensen,
maar dat geldt ook voor enkele landen
die al toegetreden zijn. Dat raketschild?
Moet er niet komen!

Ook buiten de TU/e houdt Nederland
van Russen. Koning Willem II trouwde
met een tsarendochter, Anna Paulowna,
Peter de Grote heeft een ‘huisje’ in
Zaandam en een standbeeld in
Rotterdam, op Texel is een ‘Russen-
kerkhof’, in Amsterdam is een straat die
‘Rusland’ heet en in Werkendam voet-
ballen de Kozakkenboys. Mijn persoon-
lijke ervaringen met Russen op congres-
sen zijn ook positief; vriendelijk en
gastvrij; ze hadden meestal drank bij
zich, waar ze gul van uitdeelden. 

Ruslan boppe!

WWiiee:: Eduard Ebberink / 22 / derdejaars 
Biomedische Technologie

WWaatt:: voorbereidingen Baile Funk-feest
WWaannnneeeerr:: sinds de zomer
WWaaaarroomm:: Baile Funk is een muziekstroming die
is ontstaan in de favelho’s (sloppenwijken) van
Rio de Janeiro en Sao Paolo in het Brazilië van de
jaren zeventig. Men begon met Amerikaanse
funk en de feesten waren al vrij snel berucht
vanwege de drugs en het geweld. Inmiddels is de
muziek heftig veranderd, onder andere door de
Miami Bass-sound. Je hebt nu grofweg twee
genres waarbij het ene meer zoetgevooisd is en
het andere ‘Prohibido’ (verboden), dat zich richt
op seks en gangs. Zelf maak ik met DJ Wank ook
Baile Funk en onze eerste
hit ‘Eindje Gramma’ kun
je op YouTube checken.
Kijk daar ook voor de
instructievideo voor
Eindhovens enige echte
eigen dans: de E-walk
(‘handjes in de zij en
voetjes van de vloer’).

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 gebruiker.

Jouw desktop hier? Mail
dan naar cursor@tue.nl


