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Bouwkundestudenten leren metselen  
GGeeddrreevveenn  mmeettsseelleenn  ssttuuddeenntteenn
BBoouuwwkkuunnddee  wwooeennssddaagg  2200  ffeebbrruuaarrii
eeeenn  mmuuuurrttjjee..  HHeett  iiss  wweeeerr  eeeennss  wwaatt
aannddeerrss  ddaann  ddee  tthheeoorriiee  ddiiee  zzee
ddoooorrggaaaannss  kkrriijjggeenn  vvoooorrggee--
sscchhootteelldd..  
DDeerrttiigg  ssttuuddeenntteenn  kkoonnddeenn  hhuunn  mmeett--
sseellkkuunnsstteenn  vveerrttoonneenn  bbiijj  ddee  BBoouuww
EEdduuccaattiiee  GGrrooeepp  iinn  VVeellddhhoovveenn..
’’ss  OOcchhtteennddss  kkrreeggeenn  zzee  tthheeoorriieelleess
eenn  ’’ss  mmiiddddaaggss  mmoocchhtteenn  zzee  aaaann  ddee
ssllaagg..  DDaannkkzziijj  ddee  wwoorrkksshhoopp  kkuunnnneenn
BBoouuwwkkuunnddeessttuuddeenntteenn  kkeennnniiss--
mmaakkeenn  mmeett  ddee  pprraakkttiijjkk..  VVoooorr  ddee  bbiijj--
eeeennkkoommsstt  iiss  ggeeeenn  rreegguulliieerree  mmoorrtteell
ggeebbrruuiikktt..  ““DDee  mmuuuurrttjjeess  mmooeetteenn  nnaa--

mmeelliijjkk  aaffggeebbrrookkeenn  wwoorrddeenn..  WWaanntt
wwee  hheebbbbeenn  ddee  rruuiimmttee  wweeeerr  nnooddiigg””,,
vveerrtteelltt  BBaarrtt  LLeemmmmeennss,,  vvoooorrzziitttteerr
vvaann  SSUUPPppoorrtt..  
SSUUPPppoorrtt  iiss  ddee  vveerreenniiggiinngg  vvoooorr
BBuuiillddiinngg  TTeecchhnnoollooggyy  eenn  CCoonnssttrruucc--
ttiioonn  TTeecchhnnoollooggyy  vvaann  ddee  ffaaccuulltteeiitt
BBoouuwwkkuunnddee..
DDee  jjuurryy  bbeekkeeeekk  wwiiee  ddee  bbeessttee  mmeett--
sseellaaaarrss  wwaarreenn..  VVeerrvvoollggeennss  vvoollggddee
mmeett  ddee  oovveerrggeebblleevveenn  ssttuuddeenntteenn
eeeenn  vvrraaggeennrroonnddee  oovveerr  ddee  tthheeoorriiee..
PPrrooff..iirr..  FFrriittss  SScchheeuubblliinn,,  hhoooogglleerraaaarr
CCoonnssttrruuccttiioonn  TTeecchhnnoollooggyy  bbiijj
BBoouuwwkkuunnddee,,  wwaass  jjuurryyvvoooorrzziitttteerr..  DDee
bbeessttee  mmeettsseellaaaarr  ((ddiiee  bbiijj  hheett  tteerr

ppeerrssee  ggaaaann  vvaann  ddeezzee  CCuurrssoorr  nnoogg
nniieett  bbeekkeenndd  wwaass))  mmaagg  eeeenn  ddaagg
mmeeeellooppeenn  mmeett  ddee  vvoooorrzziitttteerr  vvaann  ddee
rraaaadd  vvaann  bbeessttuuuurr  vvaann  bboouuwwbbeeddrriijjff
HHuurrkkss..  

FFoottoo::  RRiieenn  MMeeuullmmaann

Techniekscholing
voor leraren van
basisschool
De TU/e en Fontys gaan, samen
met elf pabo’s in Zuid-
Nederland, 2100 basisschool-
leerkrachten trainen op het
gebied van techniekonderwijs.
Het landelijk Platform Bèta
Techniek heeft 4,5 miljoen euro
beschikbaar gesteld om
leraren van Bergen op Zoom tot
Maastricht enthousiast te
maken voor techniek en hen te
helpen dit over te brengen op
hun leerlingen.

Techniek is en blijft op basis-
scholen een ondergeschoven
kindje, stelt het Platform Bèta
Techniek. Initiatieven om do-
centen en scholieren er warm
voor te krijgen, blijven vaak
steken bij het enthousiasme van
een enkeling en leveren daardoor
nauwelijks iets op. Het platform
investeert daarom in - vooralsnog
vier - regionale kenniscentra die
hierin met een grootschalige
‘techniekcursus’ voor leraren
verandering moeten brengen.
Eén ervan is het Kenniscentrum
Wetenschap en Techniek Zuid,
dat is ondergebracht bij de
Eindhoven School of Education
(ESOE), het opleidingsinstituut
van de TU/e en Fontys op de uni-
versiteitscampus.
Het cursusprogramma, dat in
september van start moet gaan,
wordt momenteel onder regie
van ESOE voorbereid en in-
gericht. Een deel van de toe-
komstige opleiding en coaching
vindt individueel en on the job
plaats, een ander deel gebeurt -

groepsgewijs- buitenshuis. Mede
door die mengvorm verwacht
ESOE-directeur prof.dr. Wim
Jochems dat het geen probleem
zal zijn om 2100 leraren en-
thousiast te krijgen voor de tech-
niekscholing.

Lego
Op het moment loopt binnen de
betrokken pabo-opleidingen een
aantal pilots om onder meer in
kaart te brengen welke vragen en
wensen leerkrachten hebben, en
welke lesmethoden en onder-
steunende lesmaterialen
denkbaar zijn. “Het uitleggen en
presenteren van techniek vraagt
een andere, praktischere aanpak
dan een les rekenen of aard-
rijkskunde”, stelt hoogleraar
Jochems. Volgens hem is bij-
voorbeeld Lego Mindstorms
(programmeerbare Lego) een
prima middel om kinderen in de
klas te leren systematisch te
denken en ontwerpen.
De duur van het onderwijspro-
gramma, waarvoor de in-
schrijving net is gestart, is nog
onderwerp van discussie, “maar
we denken aan vier of vijf
maanden”, aldus Jochems. “Het
moet niet zo zijn dat leerkrachten
op drie woensdagmiddagen
ergens heen gaan om het ge-
leerde, terug op school, ergens op
een plank te laten liggen.” 
Scholen draaien niet zelf op voor
de kosten voor deelname; deze
worden betaald door het
Platform Bèta Techniek./.
Zie www.esoe.nl.

Provincie trekt portemonnee om
studenten naar TU/e te lokken
De TU/e en de Universiteit van
Tilburg (UvT) krijgen ieder
100.000 euro van de provincie
Noord-Brabant om studenten
te werven. Dat heeft de pro-
vincie vorige week besloten.
Ook wil de provincie beurzen
beschikbaar gaan stellen om
meer studenten naar de
Brabantse universiteiten te
trekken. De universiteiten
hebben de provincie vorig jaar
om deze steun gevraagd. 

Het provinciebestuur wil Noord-
Brabant profileren als ken-
nisregio en daar zijn voldoende
hoogopgeleide mensen voor
nodig, laat een woordvoerster van
de provincie weten. Een andere
reden om op het verzoek in te
gaan, is het teruglopend aantal
studenten op de TU/e.  Vorig jaar

liep het studentenbestand met
twee procent terug.
Dat de provincie twee ton
hiervoor uittrekt, is uitzon-
derlijk, aldus de woordvoerster.
Onderwijs behoort namelijk niet
tot het takenpakket van de pro-
vincie. Normaal gesproken wordt
geen geld gegeven voor studen-
tenwerving of voor beurzen. 
Hoe hoog het totaalbedrag wordt
dat Noord-Brabant beschikbaar
stelt, is niet bekend.
Gedeputeerde Annemarie
Moons liet dinsdag via Omroep
Brabant-tv weten dat het ergens
tussen een half tot anderhalf
miljoen euro zal uitkomen.
Over de beurzen zijn de provincie
en de Brabantse universiteiten in
gesprek. De universiteiten
hebben gevraagd om beurzen
voor buitenlandse studenten,

zoals de bedrijfsbeurzen die
ASML en Océ beschikbaar
stellen aan bepaalde categorieën
van buitenlandse TU/e-stu-
denten. Dat laat TU/e-beleidsme-
dewerker mr.drs. Ben Donders
weten. Het gaat om volledig kos-
tendekkende beurzen. Verder
willen de universiteiten ‘kleinere
bijdragen’ voor Nederlandse stu-
denten. Deze moeten het voor
studiekiezers net iets interes-
santer maken om voor een
Brabantse universiteit te kiezen. 
De provincie heeft nog geen
besluit genomen over de
beurzen. Dát er geld komt, is
vrijwel zeker, laat de provincie-
woordvoerster weten. Maar hoe
hoog de beurzen zullen zijn en
voor wie, is onduidelijk./.

ASML structureel om
tafel met TU/e
ASML en de TU/e versterken het
overleg over de onderlinge sa-
menwerking. Het bedrijf en de
universiteit hebben afgesproken
om periodiek met multidiscip-
linaire teams om tafel te gaan
zitten om de bestaande samen-
werking te bespreken en te kijken
naar nieuwe kansen.
Namens de TU/e gaan prof.dr.ir.
Jos Baeten (W&I), prof.dr.ir. Paul
van den Bosch (E), prof.dr.ir.
René de Borst (Wtb) en dr. Joost
van der Mullen (TN) aan het
overleg deelnemen. Aan ASML-
zijde zit een vierkoppig, multi-
disciplinair team uit de hoogste
regionen van ASML-research
aan tafel. De eerste bijeenkomst
is waarschijnlijk binnen een

maand. Daarna zal het ge-
zelschap een keer per drie tot zes
maanden bijeenkomen.
De TU/e had tot op heden alleen
met DAF een dergelijk overleg.
Daar is echter slechts één hoog-
leraar direct bij betrokken,
prof.dr.ir. Maarten Steinbuch.
Voor drs.ir. Pieter de Bock,
account manager grootbedrijf bij
de TU/e en trekker van het
ASML-overleg, betekent het een
mijlpaal. Volgens hem is bij DAF
gebleken dat een dergelijke wijze
van samenwerking vruchten
afwerpt. “Elke keer blijkt dat we
samen nieuwe kansen kunnen
identificeren en ook naar de
toekomst toe effectiever kunnen
opereren.”/.
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De week van/Stijn
Stijn Holdrinet is masterstudent

Bouwkunde. Hij ontwikkelt en presenteert
exposities voor Casa Vertigo. Ook is hij

secretaris van de Eindhovense Studenten
Rijvereniging Concorde.

MMaaaannddaagg::  De week begon met een werk-
overleg met het CASA-platform om voorbe-
reidingen te treffen voor komende tentoon-
stellingen. Hierna heb ik bij onze huidige
tentoonstelling enkele reparaties verricht.
Omdat het heerlijk weer was, ben ik vroeg
weggegaan en zijn Elke en ik gaan
wandelen bij de Achelse kluis.

DDiinnssddaagg:: De ochtend heb ik thuis doorge-
bracht achter mijn computer. Het vlotte
niet zo, dus ik ben naar de bouwmarkt
gegaan. In de middag heb ik gesproken
met Jac de Kok van de tekenstudio. De
website van CASA is aan een opfrisbeurt
toe en met hem heb ik een plan gemaakt.
Thuisgekomen lag er een kaart van mijn
vader vanuit Cambodja op de mat.

WWooeennssddaagg:: Opnieuw wat reparaties aan de
tentoonstelling gedaan, hopelijk blijft alles
op zijn plaats. Later een afspraak met Erik
te Nijenhuis. Ik ga hem helpen met een
nieuw project. Ook weer in de tekenstudio
gewerkt. Snel omkleden, vanavond ga ik
naar de manege in Son. Een heel leuke les
gehad, mijn paardje was weer lekker dwars
bezig maar ik houd wel van die uitdaging.

DDoonnddeerrddaagg:: Voor mijn project bij Christian
Rapp krijgen wij in de ochtend een lezing
over nieuwe betontechnieken. Onze op-
dracht: een gebruiksobject maken. In de
middag stond een vergadering met mijn
mede-bestuursleden Claire en Kelly op het
programma. In de namiddag haal ik Elke
op, wij gaan uit eten en naar haar manege.
Ik volg de les met een boekje vanuit de bar.

VVrriijjddaagg:: Naar de bloedbank om bloed te
doneren. Eerst een korte medische
keuring, voordat je een halve liter bloed
mag afgeven. Alles prima gegaan. Met
CHEOPS gesproken over de afbouw van

hun Japan-tentoonstelling. In de middag
op bezoek bij Claire,
met haar naar de
ruitersport-
winkel geweest.
Later die mid-
dag met Elke
naar Ikea
gegaan, uitein-
delijk niks
gekocht.

ZZaatteerrddaagg:: Voorjaarsopruiming bij mij
thuis, na flink wat werk staat het er weer
wat beter bij, al is het nog niet af. In de
avond nog wat in de stad gegeten, en op tijd
gaan slapen.

ZZoonnddaagg::  Vroeg opgestaan, Elke en ik gaan
naar het Noorder Dierenpark. Ontzettend
genoten van het mooie weer en alle dieren,
vooral van de pinguïns. Nog een hapje
gegeten in een Cubaans restaurant en weer
terug naar Eindhoven.

De Jong (Maastricht, 1985)
vijfdejaars studente Bouwkunde
combineert studie en muziek al
een aantal jaren. Ze volgde in
haar voormalige woonplaats
Oosterhout als tienjarig meisje
de eerste vioollessen, samen met
haar zusje. Viool is niet de meest

voor de hand liggende keuze
voor iemand van die leeftijd.
Waarom koos ze juist daar voor?
“Eigenlijk weet ik dat niet meer.
Ik kom wel uit een muzikale
familie, maar mijn zus en ik
waren thuis de eerste die viool
speelden, mijn andere zus
volgde later. Nu speelt iedereen
bij ons thuis een instrument:
van baritonsax, contrabas en
viool tot cello.” 
De keuze voor een altviool blijkt
grotendeels een gevoelskwestie.
“Ik houd van die warme klank.
Je kunt met het instrument
mooie loopjes spelen in een
orkest. Tenminste, dat vind ik.
En de dirigent ook, maar
anderen in het orkest zijn het
daar weer niet mee eens.” 
Ze ging een jaar geleden bij een
vioolbouwer op bezoek voor een
eigen instrument. Geen
goedkope aangelegenheid, maar
met financiële steun van haar
ouders haalbaar. Hoewel het

mogelijk was om een instru-
ment op proef mee naar huis te
nemen, hakte De Jong de knoop
direct door. “Er stond een viool
die van een musicus van Het
Brabants Orkest was geweest.
Toen ik er voor het eerst op
speelde, was ik meteen helemaal
weg van de klank. Dat is moeilijk
te beschrijven. Echt een kwestie
van gevoel en intuïtie. Ik wist
meteen: dit is hem.”
Naast haar studie en werk voor
CHEOPS (de studievereniging
van Bouwkunde) speelt ze in
vier orkesten. Behalve NSO, zijn
dat Quadrivium, het Euregio
jeugdorkest en een gelegen-
heidsorkest waarmee ze oefent
voor een eenmalige opvoering
van de Johannes Passion met
Pasen. 
Afgelopen zomer nam De Jong
deel aan een muziekproject in
Tsjechië, ‘I Romantici’. In
november werd ze na twee
audities aangenomen bij het

NSO. Het orkest telt dit seizoen
95 musici en staat volgens haar
hoog aangeschreven bij musi-
cerende studenten. 
De Jong: “Bij de eerste auditie
was ik nèt terug uit Japan van
een studiereis met CHEOPS. Ik
was slaperig en had last van een
jetlag. De tweede auditie verliep
veel beter en ik kon meteen mee
op het eerste repetitieweekend.” 
Vooraf aan de concertreeks zag
ze het meeste op tegen het
geregel. “Je bent toch weer ruim
een maand uit de studie en in
januari starten allerlei nieuwe
projecten. Ik heb vooraf mijn
vakdocenten en Jan Westra, de
decaan, geïnformeerd dat ik op
tournee zou gaan met het NSO.
Gelukkig waren ze heel enthou-
siast. ‘Dan moet je daarna maar
extra hard werken om het in te
halen’ was hun reactie.
Sindsdien is het alleen maar
heel erg leuk geweest.”
Ten tijde van het interview zitten

musici en begeleiding van het
NSO een maand bij elkaar in
Someren. Om te oefenen en
elkaar te leren kennen. Dat
bevalt De Jong uitstekend: “Het
is een bijzondere ervaring, maar
ook zwaar. We oefenen hele
dagen en ’s avonds wordt het
vanzelf laat aan de bar. Gelukkig
hebben we allemaal dezelfde
passie en klinkt het gewoon erg
goed.” 
De altvioliste kijkt vooral uit
naar de optredens in het
Concertgebouw en de
Hermitage. Heeft ze ook nog
soloplannen? De Jong: “Nee,
echt niet. Dan zou ik veel meer
moeten oefenen en les moeten
nemen. Dat valt niet te com-
bineren met een studie of met
een baan. Bovendien, samen
musiceren is veel leuker. Ik ben
niet zo’n solistisch type.”/.

Gerard Verhoogt
Foto: Bart van Overbeeke

“Een aantal jaren geleden was
ik in het Concertgebouw in

Amsterdam en dacht: ‘Als ik
hier eens zelf zou kunnen

spelen’. En nu gaat het ècht
gebeuren.” Dat voor altvioliste
Jolien de Jong een jeugddroom
uitkomt, is misschien te veel

gezegd. Maar blij is ze wel met
dat optreden. Het is een van de

dertien concerten die het
Nederlands Studenten Orkest
(NSO) geeft op een tournee dat
eindigt in de Hermitage in het

Russische Sint Petersburg.

“Ik houd van de warme klank van een altviool”

Jolien de Jong
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Ach en Wee
Niveau Bouwkunde moet omhoog
De faculteit Bouwkunde moet
de banden met het bedrijfs-
leven flink uitbreiden en
aanhalen en zich meer focus-
sen op gedegen onderzoek en
ontwerp. Deze punten staan
centraal in de toekomstvisie
van de faculteit.

‘Het wetenschappelijke gehalte
van ontwerp en onderzoek moet
omhoog en beter aantoonbaar
worden gemaakt.’ Zo valt te lezen
in de eerste editie van Groen
Licht, het nieuwe blad van de
faculteit Bouwkunde. ‘De tijd van
science voor science is voorbij’,
zegt bestuurslid prof.ir. Bert
Snijder in het blad.
Er zijn meerdere redenen
waarom Bouwkunde een nieuwe
richting uit wil, licht directeur
bedrijfsvoering drs. Marius
Monen toe. Door de toegenomen
concurrentie van het hoger be-
roepsonderwijs moet de TU/e-fa-
culteit zich scherper onder-
scheiden. Een andere reden is dat
de financiering van de TU/e
steeds meer gericht is op onder-

zoek. Wie bijvoorbeeld derde
geldstroom binnenhaalt, krijgt
daar een beloning bovenop. Maar
Bouwkunde heeft amper derde
geldstroom.
Eén van de plannen waarop de fa-
culteit broedt, is de oprichting
van een besloten vennootschap
analoog aan de Polymer
Technology Group bij Scheikun-
dige Technologie, vertelt Monen;
een bedrijf dat korte projecten uit
het bedrijfsleven aantrekt en
waar pas afgestudeerde of gepro-
moveerde bouwkundigen aan
gaan werken. Een dergelijke
opzet moet de banden met het
bedrijfsleven verbeteren en kan
als spin-off op langere termijn
onderzoek opleveren.
Ook wil de faculteit dat de weten-
schappelijke output omhoog
gaat. Er moeten meer promo-
vendi komen en de wetenschap-
pelijke staf moet meer publi-
ceren.  De toegenomen aandacht
voor onderzoek is intussen
verwerkt in het personeelsbeleid.
Er is een commissie ingesteld die
het faculteitsbestuur adviseert

over de loopbaan van de vaste
wetenschappelijke staf. Daarin
wordt wetenschappelijke output
een belangrijker criterium. Ook
wordt nadrukkelijker gekeken
naar de netwerken van de weten-
schappelijke staf.
Een andere belangrijke wens van
de faculteit is internationali-
sering. Daarom wordt Engels
vanaf 2009 de voertaal van de
masteropleiding. Dat moet er,
samen met het stevigere weten-
schappelijke fundament, toe
leiden dat over tien jaar twintig
procent van de masterinstroom
uit het buitenland komt.
Het bestuur gaat de grote lijnen
voor de zomervakantie in
workshops bespreken met de vier
units van Bouwkunde. Met de
bedoeling om de sense of urgency’
over te brengen, aldus Monen.
De workshops moeten tegelij-
kertijd zorgen dat medewerkers
gaan meepraten en nadenken
over hun bijdrage. “We willen
geen missie die door ‘de hoge
heren’ is bedacht”./.

TU/e wil digitale communicatie 
op werkplek integreren
De TU/e hoopt over zo’n drie
jaar af te rekenen met haar
huidige telefooncentrale en
alle vormen van (digitale) com-
municatie op de werkplek te
integreren. 

Wageningen Universiteit ver-
vangt vanaf volgende maand haar
8500 vaste telefoons door ‘inter-
nettoestellen’, waarmee mede-
werkers kunnen bellen via het
eigen computernetwerk. Ook
ruim 1700 mobiele telefoons
komen aan een nieuwe centrale
te hangen en krijgen dezelfde
functies als een vast IP-toestel.
Wageningen denkt hiermee zo’n
vijfentwintig procent te besparen
op haar telefoniekosten. 
Dr.ir. Ronald Waterham van
Dienst ICT van de TU/e reageert

nuchter op het gejubel.
“Wageningen moet een complete
centrale met duizenden toe-
stellen vervangen. Dat is een mil-
joeneninvestering.” 
De TU/e beschikt sinds 1997 over
een digitale centrale met digitale
toestellen, waarbinnen momen-
teel 4500 vaste en 450 mobiele
telefoons worden gebruikt. 
De TU/e wil, voordat ze concrete
nieuwe stappen zet, verder
kijken dan alleen naar spraak-
communicatie, zo benadrukt
Waterham. Waar toepassingen
als mail, chatten en videoconfe-
rencing in Wageningen nog niet
met telefonie zijn gecombineerd,
experimenteert de Eindhovense
universiteit al jaren met bij-
voorbeeld mobiel internet en
integratie van alle vormen van

digitale communicatie op de
werkplek. Daarvoor zijn onder
meer projecten gestart op het
gebied van Unified Messaging
(waarmee voicemails worden
doorgesluisd naar de Outlook-
mailbox) en Office Communi-
cation Services van Microsoft, dat
mogelijkheden als telefonie, 
e-mail, videoconferencing en
instant messaging verbindt en op
ieders werkplek toegankelijk
moet maken.
De resultaten van deze pilots zijn
positief, aldus Waterham. Er
staan dan ook nieuwe projecten
op de rol om te onderzoeken of en
wanneer de genoemde techno-
logieën gebruiksvriendelijk en
stabiel genoeg zijn om breed in te
zetten aan de TU/e. /. 

Bedrijvendag gewild evenement voor recruiters
Als alle aanvragen
voor de Wervings-
dagen 2008 waren
gehonoreerd, hadden
op de Bedrijvendag
geen tachtig maar
tweehonderd bedrij-
ven gestaan. Volgens
voorzitter Pieter
Mooren, vierdejaars
student Technische
Bedrijfskunde, bleven
bedrijven tot op het
laatst proberen om
dinsdag 19 februari
een plekje te ver-
overen in het Audi-
torium en het Hoofd-
gebouw. “Maar het is
de vraag of je be-
zoekers een plezier
doet met zo’n over-
weldigend aanbod
aan potentiële werkgevers”, zegt
Mooren. “Daarom is het verdelen
van het evenement over twee
dagen zeker iets waar we volgend
jaar naar kijken.” 
De Gesprekkendagen zijn het
laatste onderdeel van de
Wervingsdagen. Deze vinden
plaats van 14 tot en met 18 april in

het Sofitel Cocagne aan de
Vestdijk. “Voor de eerste keer
organiseren we naast de normale
gesprekken ook zogeheten
bedrijvendiners”, laat Mooren
weten. “Recruiters van Philips,
Océ en Accenture schuiven met
vijf studenten aan tafel en er
wordt nadrukkelijk gekeken hoe

iemand zich in een groep opstelt.
Het is iets wat we hebben af-
gekeken van Twente en wat daar
zeer succesvol is.”/.
Het is nog mogelijk om je voor de
Gesprekkendagen in te schrijven via
www.wervingsdagen.nl.

CHEOPS-buddy’s voor
uitwisselingsstudenten 
Bouwkunde kent vanaf dit
semester een buddysysteem
om uitwisselingsstudenten te
helpen bij de aankomst en de
formaliteiten in Nederland.
Studievereniging CHEOPS
heeft inmiddels zo’n twintig
buitenlandse nieuwkomers
gekoppeld aan een Neder-
landse ‘buddy’. De reacties zijn
volgens CHEOPS tot nu toe
zonder uitzondering positief.

De buddy haalt de uitwisselings-
student op van het station of het
vliegveld, geeft de nieuwkomer
een rondleiding door de faculteit
en bezoekt de studentenbalie
van STU. Verder neemt de
buddy de buitenlandse student
mee naar de kamer waar hij of
zij gaat wonen en laat hij of zij
de voorzieningen in de stad
zien, zoals supermarkt en ge-
meentehuis. Daarmee is de kous
niet af. “De uitwisselingsstudent
kan met vragen terecht bij z’n
buddy”, vertelt Huug Bischoff
van CHEOPS. “Het is de bedoe-
ling dat ze samen leuke dingen
gaan doen, zoals naar Bouw-

kundefeesten gaan. Maar dat
hangt natuurlijk ervan af of het
klikt.”
Het idee voor het buddysysteem
werd gelanceerd tijdens het debat
over internationalisering dat
CHEOPS afgelopen november
hield. “Uit dat debat kwam naar
voren dat de integratie van bui-
tenlandse studenten tekort-
schoot. We hadden gehoord van
een buddysysteem aan een
andere universiteit, dus wij
dachten: laten we er ook eens
mee beginnen”, aldus Bischoff.
Het vinden van buddy’s bleek
eenvoudig. Op een eerste infor-
matiebijeenkomst verschenen al
meteen genoeg vrijwilligers. De
Bouwkundestudenten worden
niet betaald voor hun inzet: ze
krijgen alleen de reiskosten
vergoed door de faculteit. 
Het systeem is bedoeld voor uit-
wisselingsstudenten. Volgens
Bischoff komen er per semester
gemiddeld ongeveer dertig uit-
wisselingsstudenten naar de
Eindhovense Bouwkundefacul-
teit./.

Voor carrière en master naar Utrecht
Vrijdag 22 en zaterdag 23 februari wordt in de Jaarbeurs Utrecht voor
de zesde keer het Spits Careerevent gehouden. Het programma biedt
(bijna) afgestudeerden workshops en lezingen, maar ook speciale
onderdelen over ‘traineeships’, stages, techniek en ict en ‘assessment
centers’. Parallel hieraan vindt de vijfde Spits Masterbeurs plaats.
Hier kunnen bachelorstudenten terecht voor hulp bij hun keuze voor
een masteropleiding. Behalve alle Nederlandse universiteiten en vele
hbo-instellingen staan hier ook veel buitenlandse hoger onderwijs-
instellingen. Ook vinden er verschillende masterclasses plaats, waarin
instellingen dieper ingaan op de bijzonderheden van hun master-
opleidingen.
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Dr. Perry den Brok, universitair hoofddocent Science Education en 
onderzoeker aan de Eindhoven School of Education

‘Karikaturen overheersen bij onderwijsdiscussie’
Voor- en tegenstanders van het ‘nieuwe leren’
buitelen over elkaar heen sinds de verschijning van
het rapport ‘Tijd voor onderwijs’ van de Commissie
Dijsselbloem. De parlementaire onderzoekscommissie
onderzocht de onderwijsvernieuwingen, vooral die uit
de jaren negentig. Welke onderwijsmethode is weten-
schappelijk aantoonbaar de beste?

”De discussie over dit onderwerp is helemaal scheefge-
trokken”, verzucht dr. Perry den Brok. Hij doet onder-
zoek naar de effectiviteit van onderwijsmethoden en is
secretaris van de landelijke Vereniging voor Onderwijs-
onderzoek in Nederland. “Zowel voor- als de tegen-
standers van het ‘nieuwe leren’ gebruiken bij deze
discussie heel selectief de beschikbare feiten en maken
karikaturen van elkaars onderwijsaanpakken. Gedegen,
breedschalig onderzoek, waarin het traditionele onder-
wijs wordt vergeleken met het ‘nieuwe leren’, ontbreekt
gewoon. 
De onderwijsmethoden worden vaak met elkaar verge-
leken aan de hand van criteria die per definitie horen bij
de traditionele onderwijsmethoden. Er wordt bijvoor-
beeld gekeken naar de gestandaardiseerde Cito-eind-
examens. Die zijn helemaal niet bedacht voor die verge-
lijking. De resultaten die vervolgens uit zo’n onderzoek
komen, zijn meestal erg genuanceerd. Dan blijkt bij-
voorbeeld dat sommige groepen goed presteren, en
andere slechter. Of dat veel klassikale uitleg tot goede
scores leidt, maar samenwerken in groepjes óók. Veel
mensen zitten helemaal niet te
wachten op die nuances, en pikken
er precies de feiten uit die ze
kunnen gebruiken. 
Voor je ze kunt vergelijken, moet je
beide methoden goed definiëren.
Dat is op dit moment helemaal niet
mogelijk. We weten namelijk niet
hoe traditioneel de scholen eigen-
lijk zijn die zichzelf ‘traditioneel’
noemen en wat er precies gebeurt
bij scholen die het ‘nieuwe leren’
zeggen toe te passen. Ik weet zeker
dat het onderwijs op veel ‘traditio-
nele’ scholen helemaal niet zo tradi-
tioneel is, maar gebruik maakt van
onderdelen die typisch zijn voor het
‘nieuwe leren’. In groepjes samen-
werken aan projecten,  bijvoor-
beeld. Er zijn veel mengvormen,
maar in de recente discussies wordt
alles op een hoop gegooid en praat

men alleen over de extreme vormen. Uit mijn onderzoek
blijkt trouwens dat juist die mengvormen heel goed
werken. Je bedient dan elke leerling met een onderwijs-
stijl die voor dat individu geschikt is. 
Internationale reviews hebben overigens aangetoond dat
bijvoorbeeld samenwerkend leren, zoals het ‘Nieuwe
leren’ voorschrijft, goed werkt. Maar leerlingen moeten
wel goed begeleid worden en scholen moeten het geld en
de ruimte krijgen om de methode in te voeren. Dat is in
Nederland helemaal mis gegaan. Overigens doet
Nederland het internationaal gezien nog steeds niet
slecht. En dat terwijl ons land relatief weinig geld in
onderwijs investeert.”
Toch zijn ook binnen de TU/e vaak klachten te horen
over de aansluiting van het vwo op de technische studies.
Met name als het om wiskunde gaat.
“Dat is gedeeltelijk waar, maar ik denk dat je zulke
klachten dertig jaar geleden ook al kon horen. Als je kijkt
naar de Cito-scores blijkt er over het geheel genomen
niet zo veel veranderd. De programma’s van universi-
teiten veranderen op dit moment echter wel behoorlijk.
Wanneer die een manier van leren vereisen die op
middelbare scholen nog onvoldoende wordt onder-
wezen, krijg je aansluitingsproblemen. Op de universi-
teiten zie je dat steeds meer nieuwe domeinen ontstaan
en dat traditionele vakken worden doorbroken. Toch
blijft de structuur van afzonderlijke bètavakken groten-
deels intact op het vwo. De technische universiteiten
gaan daarin iets sneller.”/.

Dr. Perry den Brok. Foto: Rien Meulman

www.accessorize.nl

Zoek jij een afwisselende baan naast je studie?
Dan ben je bij ons aan het juiste adres. 

Wij zijn op zoek naar Verkoopmedewerkers
voor ons Filiaal in EINDHOVEN

Aarzel niet en stuur je CV en motivatie naar sollicitatie@accessorize.nl.

Je kunt bij ons rekenen op een afwisselende functie binnen een professioneel 
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TU/e-MSc maakt punt
van de punt achter titel
Alumnus Phillip Franke
eiste bij het Onderwijs en
Studenten Service
Centrum (STU) een nieuw
diploma. De reden: er
stond een punt op zijn
TU/e-diploma die er
volgens hem niet hoorde.
“Een beschermde titel
moet correct worden
geschreven”, stelt
Franke. 

Hij stond op het punt te
solliciteren op een baan als
architect in Australië toen
een vriend hem wees op
een ‘domme fout’. Op zijn
bul stond achter de af-
korting van master of
science een punt. Dus
‘MSc.’ En niet MSc zoals
het volgens hem hoorde.
Direct na carnaval toog
Franke daarom richting
STU voor een nieuw
diploma. 

STU-medewerker Paul de
Mulder. “Studenten van de
oude vijfjarige opleiding,
zoals deze meneer, krijgen
nog een Nederlands
diploma waarop staat dat
ze zich ingenieur mogen
noemen. Daarbij zit een
vertaling waarin sprake is
van de afkorting ‘MSc.’,
mét de gewraakte punt. Op
het nieuwe Engelstalige
diploma dat studenten uit
de bachelor-master-
structuur krijgen, staat
voluit ‘master of science’
vermeld.” 
Hij benadrukt dat alle
TU/e-diploma’s ‘juridisch
correct’ zijn: “Het verhaal
van de punt is puur iets
taalkundigs. Deze meneer
is blij met zijn nieuwe
diploma, maar wat ons
betreft was de heisa vooral
jammer en onnodig.” ./.

(Advertenties)
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Gehandicaptenvoorzieningen 
TU/e worden verbeterd
Het Onderwijs en Studenten
Service Centrum (STU) kondigt
maatregelen aan om de gehan-
dicaptenvoorzieningen op de
universiteit te verbeteren.
Vorige week werd bekend dat
de TU/e landelijk laag scoort.

Dr. Karen Ali, hoofd van
STU:“Afgelopen jaar is er een
Centraal Meldpunt voor stu-
denten met een functiebe-
perking ingericht. Per september
2008 is het mogelijk op het in-
schrijfformulier een functiebe-
perking aan te geven. Met die stu-
denten hebben we intake- en
vervolggesprekken.” 
Via brochures en website komt er
informatie over studeren met een
functiebeperking.

Studieadviseurs van faculteiten
worden in themabijeenkomsten
over de mogelijkheden geïn-
formeerd. Ali:”We willen onder-
wijsaanpassingen ontwikkelen.
We denken aan het op grotere
schaal aanbieden van video-
colleges.”
Volgens Hannie Keulemans-
Timmermans, secretaris van de
Bestuurscommissie
Voorzieningen Gehandicapten,
is de TU/e het best toegankelijk
van alle universiteiten. “De
meeste gebouwen zijn direct te
bereiken en anders kan het via
loopbruggen. Verder zijn er
plannen om de website gebruiks-
vriendelijker te maken. Mensen
met een functiebeperking
kunnen dan zien waar goede par-

keermogelijkheden zijn. Voor
slechtzienden willen we de
looproute vanuit het station
onder de aandacht brengen.”  
Ali: “De TU/e besteedt zeker
aandacht aan studenten met een
functiebeperking door ze op on-
derwijs- en persoonlijk gebied te
begeleiden. Mogelijk is dit nog
onvoldoende bekend.”
Vooral intake (een 5,29), speciale
begeleiding (5,78) en voor-
lichting (5,47) werden negatief
beoordeeld. Ali: “Dit signaal
nemen wij uiterst serieus. We
voeren momenteel intake-
gesprekken waarbij we de
klachten en mogelijke oplos-
singen uiteenzetten.”/.

Kaartverkoop 
StuKaFest loopt goed
De organisatie van de
Eindhovense editie van het
StuKaFest is tevreden met de
kaartverkoop. Bijna de helft van
het aantal plaatsen is al verkocht,
laat pr-man Roy de Vries af-
gelopen dinsdag weten, acht
dagen voor de dag van het
festival. Zeventig procent be-
zetting is het streefdoel; De Vries
heeft goede hoop hoger uit te
komen.
Dit is gebaseerd op de ervaring
van andere steden, waar het
festival al langer gehouden
wordt. Het grootste deel van de
kaarten wordt in de laatste an-
derhalve week verkocht, weet pr-
man De Vries. Onder de be-
zoekers wordt een Stuka-fiets
verloot, een gebruikte ‘studen-

tenfiets’.
De kaartverkoop voor het festival
gaat door tot de festivaldag zelf,
27 februari. Vandaag, donderdag
21 februari, zet de organisatie op
het grasveld tussen het
Auditorium en Vertigo een nage-
bouwde studentenkamer neer
met (waarschijnlijk) een bandje
erin, en een kaartverkoopbalie.
Het festival bestaat uit drie
rondes van veertien optredens in
studentenkamers, allemaal op
woensdagavond 27 februari. De
kamers lopen qua capaciteit
uiteen van zeventien tot dertig
bezoekersplaatsen. Daarna is er
een eindfeest in Club
Rembrandt. Een passe-partout,
goed voor drie rondes en
eindfeest, kost elf euro./.

Eindhovense winnaars bij Shell BaMaprijs
De finale van de Shell Bachelor
Master Prijs 2007 heeft af-
gelopen donderdag twee
Eindhovense winnaars opge-
leverd: Dominique van Mullem
en Paul Robeerts. De eerste won
de bachelorprijs (2500 euro), de
tweede eindigde ex aequo met
Rutger van Raalten van de TU
Delft in de masterwedstrijd
(5000 euro). 
De finale van de Shell Bachelor
Master Prijs 2007 vond plaats in
het Auditorium van de
Eindhovense TU. Zes finalisten -
drie van TU/e en drie van de TU

Delft - traden aan om de jury
ervan te overtuigen dat hun
scriptie het predicaat ‘duur-
zaamste scriptie’ verdient. In een
‘elevator pitch’ van twee minuten
moesten ze hun idee ‘verkopen’.
Daarna werden ze ondervraagd
door de driekoppige jury, be-
staande uit bestuursleden van de
drie TU’s.
Dominique van Mullem, student
Werktuigbouwkunde, haalde de
bachelorprijs binnen met zijn
scriptie over gepulseerde ver-
branding. Een pulserende ver-
brander is een apparaat dat al-

lerlei brandstoffen efficiënt en
schoon omzet. 
Ir. Paul Robeerst, die de master-
opleiding Sustainable Energy
Technology onlangs afrondde,
kreeg lof voor de toepasbaarheid
van zijn idee. Dat bestaat uit het
verbeteren van kristallijne zon-
necellen door een innovatieve si-
liciumlaag aan de achterzijde van
de zonnecel. Deze laag verbetert
de reflectie en creëert moge-
lijkheden voor dunnere cellen.
“Dit zou weleens een doorbraak-
technologie kunnen zijn”, aldus
Rob Routs. /.

CHEOPS houdt ‘stadsdebat’
over sociale architectuur
In het Temporary Art Centre
(TAC) is maandag 25 februari een
debat over sociale architectuur.
De organisator is studiever-
eniging CHEOPS, sprekers zijn
onder meer Vincent Smit (lector
Grootstedelijke Ontwikkeling
aan de Haagse hogeschool) en
Paul Molenaars (adjunct-di-
recteur van Woonbedrijf ).
Onderwerp van discussie is de
vraag in hoeverre sociale archi-
tectuur de problemen van pro-
bleemwijken kan helpen op-

lossen. Het debat is het eerste in
een serie van drie, allen onder de
noemer CHEOPS Qafé.
Doelgroepen voor de gratis toe-
gankelijke avond, die om 20.00
uur begint, zijn architecten, stu-
denten en inwoners van
Eindhoven.
De volgende twee debatten zijn
op 17 maart en 14 april. De on-
derwerpen zijn dan ‘het
Campusmodel’ en ‘de iconen van
de stad’. Meer info op
www.cheops.cc./.

Het hoogopgeleide personeel is op
Werkgevers in de bouw, de industrie, het transport en de zorg kunnen
nauwelijks aan hoogopgeleid personeel komen. Het aantal moeilijk
vervulbare vacatures steeg vorig jaar met 62 procent tot
456.000.Volgens het Centrum voor Werk en Inkomen in Amsterdam
stonden de vacatures bovendien langer open: 128 dagen tegen 106 in
2006. Onderzoek van het CWI wijst uit ‘dat het gevraagde personeel er
gewoonweg niet is’.

Subsidieaanvraag fataal
voor promotie van Cabbolet
Een subsidieaanvraag bij de
Nederlandse Organisatie voor
Wetenschappelijk Onderzoek
(NWO) is fataal geweest voor
de promotie van ir. Marcoen
Cabbolet aan de TU/e. Dat
blijkt uit een reconstructie die
het universiteitsblad Univers
maakte van de voorgeschie-
denis op de Universiteit van
Tilburg (UvT). 

Bert van Roermund, directeur
van de Graduate School in
Tilburg, kreeg de NWO-aanvraag
eind november onder ogen. Die
was ingediend door Tilburgse
hoogleraar Harrie de Swart,
sinds 2005 eerste promotor van
Marcoen Cabbolet. Doel van de
subsidie: het bekostigen van ver-
volgonderzoek op het promotie-
onderzoek van Cabbolet. Pas
toen werd in Tilburg duidelijk dat
het tweetal was uitgeweken naar
de TU/e. Van Roermund seinde
de Tilburgse rector Frank van der
Duyn Schouten in over de
‘doorstart’, waarna hij vervolgens
contact zocht met zijn
Eindhovense collega Hans van
Duijn.
Eerder, in oktober 2007, had
Cabbolet in samenspraak met De
Swart zijn proefschrift bij de

Graduate School van de
Tilburgse faculteit Geestes-
wetenschappen teruggetrokken.
Hij had moeite had met de ‘neer-
buigende’ manier waarop één
van de leden van de promotie-
commissie hem had bejegend. 
Omdat Van Roermund en De
Swart niet on speaking terms zijn,
zo schrijft Univers, is tussen
beiden geen informeel contact
geweest over Cabbolet na zijn
vertrek uit Tilburg. De tweede
promotor van Cabbolet, de
emeritus TU/e-hoogleraar Malo
Hautus, zou op zijn beurt hebben
verzuimd om de Tilburgse voor-
geschiedenis te melden aan het
Eindhovense College voor
Promoties. 
Het proefschrift waar Cabbolet
ruim tien jaar aan werkte, gaat in
tegen de basis van de heden-
daagse natuurkunde; de relativi-
teitstheorie en kwantumme-
chanica. In januari keken externe
experts op verzoek van de TU/e
naar het promotieonderzoek.
Onder hen Nobelprijswinnaar
Gerard ’t Hooft die korte metten
maakte met Cabbolets werk.
Uiteindelijk resulteerde het in
het afgelasten van de promotie
die op 16 januari zou plaats-
vinden aan de TU/e./.

Ir. Paul Robeerst verdedigt zijn idee voor de jury. Foto: Bart van Overbeeke.

Veni, Vidi, Vici naar 100 miljoen euro
De Nederlandse Organisatie
voor Wetenschappelijk
Onderzoek (NWO) heeft
woensdag 20 februari besloten
om 25 miljoen euro extra uit te
trekken voor subsidie aan ex-
cellente onderzoekers.

In totaal is er voor 2008 honderd
miljoen euro. Zo voorkomt NWO
dat 2008 een tussenjaar wordt
waarin minder geld beschikbaar
is. Directe aanleiding vormt de
stormloop op Veni en Vidi-sub-
sidies in januari. Er dienden
zoveel onderzoekers een
aanvraag in dat de kans op een
beurs in veel vakgebieden onder
de tien procent zou komen. Door

het extra geld stijgt het aantal
beurzen ongeveer van 150 naar
200.
Op 8 januari dienden 640 onder-
zoekers een aanvraag in voor een
Veni. 390 onderzoekers vroegen
een Vidi aan. Deze aantallen
liggen ongeveer twintig procent
hoger dan in voorgaande jaren.
De aantallen voor Vici worden in
april bekend.
Mogelijke oorzaak van de
stormloop op de subsidies is dat
de universiteiten niet meer zelf
een derde van de kosten moeten
bijdragen zoals in eerdere jaren.
Een andere reden kan zijn dat
Veni, Vidi en Vici steeds be-
kendere en populairdere sub-

sidies zijn geworden.
Gezien de situatie heeft NWO be-
sloten om 25 miljoen euro extra
uit te trekken zodat een groter
deel van de talentvolle onder-
zoekers kans heeft op een
subsidie. De 25 miljoen euro
extra past in de strategie van
NWO om de Nederlandse we-
tenschap een impuls te geven en
om talent te stimuleren. 
Bij NWO is Veni een subsidie
voor pas gepromoveerde onder-
zoekers. Vidi dient voor ervaren
onderzoekers. Vici is voor zeer
ervaren onderzoekers. In 2009
komt er een nieuw stelsel op een
hoger financieel niveau. /.
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Jezelf verliezen in het cyclotron 
van het verstand 

Aan de buitenkant van de installatie valt
niets te zien dat de bezoeker voorbereidt
op de overweldigende entourage die hij
binnen aantreft. Wie de onderzoeks-
opstelling betreedt, waant zich aan de
oever van de Theems in de buurt van
Cambridge. De plek waar kinderboeken-
schrijver Lewis Carroll in 1865 voor de
eerste maal zijn verhaal aan Alice Liddell
vertelde. Zij was de muze van de schrijver
op wie Carroll zijn hoofdpersonage
baseerde. Op een boomstronk is een
computer aangebracht, waarmee je een
vragenlijst invult en enkele testjes
uitvoert. De bedoeling is dat het beeld dat
je van jezelf hebt daarbij goed naar voren
komt. Ook je perceptie van de wereld en
je gemoedstoestand worden in kaart
gebracht. Aan het einde van het avontuur
zul je dezelfde vragen moeten beantwoor-
den. En hier is het de onderzoekers om te
doen. Zijn er verschillen ontstaan in de
perceptie van jezelf, van je omgeving en
van je stemming? Wat is de invloed van
de waanzinnige belevenis die je zojuist
hebt ondergaan?
Prof.dr. Matthias Rauterberg leidt het
Alice-project. Bij de faculteit ID bekleedt
hij de leerstoel Human Communication
Technologie en daarnaast is hij verbon-
den aan de Kwansei Gakuin Universiteit

in Japan. Anderhalf jaar geleden is het
team van start gegaan met het project.
Microsoft Research stelde Rauterberg een
100.000 euro ter beschikking om naar
eigen inzicht een idee uit te voeren. “De
omstandigheden waren historisch uniek
om met dit project aan de slag te gaan”,
zegt hij. “We hadden een idee, geld, een
ruimte in de W-hal en een groep enthou-
siaste mensen die ermee aan de slag
wilde gaan.” Met zijn bekende boek
‘Alice’s Adventures in Wonderland’
(1865) geeft de Engelse wiskundige,
logicus en kinderboekenschrijver Lewis
Carroll een goed beeld van het logisch
redeneren in de westerse cultuur. Uit het
boek zijn in de opstelling zes scènes
nagebouwd. De proefpersonen worden
van begin tot eind op het verkeerde been
gezet en belanden in situaties waarin ze
geprikkeld worden om na te denken over
de kernwaarden van hun bestaan. In een
uitvergrootte realiteit is het namelijk zo
gek nog niet om een diepgaand gesprek
met een rups te voeren. Of om een
roepend konijn te volgen…

Vervelen
Universitair docent Ben Salem noemt
zichzelf de floormanager van het Alice-
project. Naast het verzorgen van onder

andere colleges Designing Robots en
Designing Game Controllers begeleidt hij
het team van twintig personen dat Alice
heeft gebouwd. Overigens werd er eerder
al veel werk aan uitgevoerd door univer-
sitair docent Jun Hu. 
Over de precieze inhoud van de vragen-
lijst mag Salem in dit stadium nog niets
vertellen. De proefpersonen moeten
straks immers onvoorbereid de opstelling
betreden. Salem geeft wel een voorbeeld:
“Je ziet twee beelden: een fiets en een
auto. Daar verschijnt een woord bij:
snelheid. Je moet aangeven welk beeld
voor jou bij dit begrip past. Ik kan me
voorstellen dat de context waarin je het
laatste halfuur verkeerde van invloed is.
Het maakt nogal verschil of je net uit een
file komt, een etappe van de Tour de
France hebt gezien, of dat je met een
lekke band naar de TU/e hebt moeten
lopen.” 
Na het invullen van de vragenlijst zal er in
eerste instantie niets gebeuren. Net als
Alice in het boek gaat de proefpersoon
zich vervelen. Alice weet in het verhaal
ook niet wat ze kan gaan doen. Ze luistert
naar haar oudere zus die voorleest uit een
saai boek. En plots verschijnt daar een

groot wit konijn. In de proefopstelling is
het niet anders. Het beest roept: “Oh dear,
oh dear, I shall be too late”. Hij rent
rondjes. Waarom zou je hem niet
achterna gaan? Maar pas op: de volgende
scène die het team heeft nagebootst heet
‘Down the Rabbit Hole’. Alsof je een
droomvlucht in de Efteling maakt,
verdwijn je naar beneden. Je duikt letter-
lijk in het konijnenhol en bosgeluiden
maken de absurdistische reis compleet. Je
ziet flitsen van schemerlampen, boeken-
planken en weerstations; de verwarring is
groots.

Pool of Tears
Gedesoriënteerd vervolg je je weg naar
een kleine hal. Of is het een grote hal?
Ben je groot, ben je klein, ben je aan het
krimpen of aan het groeien? Wat gebeurt
er? Je staat in de ‘Eat-me and Drink-me
Hall’ en raakt de kluts kwijt.
De onderzoekers trekken hier een verge-
lijking met het obsessieve gedrag dat de
westerse mens heeft ten opzichte van zijn
lichaamsmaten. Hoe zwaar weeg ik, hoe
lang ben ik, wat is m’n Body Mass Index
en hoe houd en krijg ik alles onder
controle? Heb je de kluts weer terug of
ben je toevallig net zo groot gekrompen
dat je precies door het deurtje past, dan
gaat die deur vanzelf open. Wanneer de
mist optrekt moet je door de ‘Pool of
Tears’ die Alice bij elkaar gehuild heeft.
Samen met een grote rat zwem je naar de
overkant.
Hier volgt een diepzinnig gesprek met
een eenogige rups die net een waterpijp
heeft gerookt. De conversatie met hem
over je eigen identiteit zet je aan het
denken over je jeugd en je toekomst.
Piekerend over het al dan niet veranderen
van jezelf ga je struikelend op zoek naar
een uitgang.
Met geluk vind je een opening en in de
volgende ruimte wil een idioot grijnzende
Cheshire Cat met je chatten. De kat kan
in het niets oplossen en met zijn eigen-
zinnige vragen stelt hij jouw geestelijke
gesteldheid aan de orde. Dat beest is zelf
gek! Of jij?
In opperste verwarring verlaat je de surre-
alistische omgeving. Of je nog even de-
zelfde vragen wilt beantwoorden als bij
aanvang van het experiment?

Prikkelen
“Met deze installatie prikkelen we een
aantal kernwaarden van de westerse
cultuur”, zegt Salem. “We wekken
nieuwsgierigheid en verveling op, we
creëren ruimtelijke desoriëntatie, we
schudden aan fysische zelfperceptie, je
identiteit wordt ter discussie gesteld en je

Alice-project/Norbine Schalij
Foto’s/Bart van Overbeeke

In een hoek van de W-hal wordt al anderhalf jaar gebouwd aan
een twee verdiepingen tellende onderzoeksopstelling, waarin
proefpersonen ervaringen zullen beleven die ze nooit eerder
meemaakten. De opstelling bevat zes scènes die voortkomen
uit het bekende boek ‘Alice’s Adventures in Wonderland’ van
Lewis Carroll. Het Alice-project, ontwikkeld en opgezet vanuit

de onderzoeksgroep Designed Intelligence van de faculteit
Industrial Design, is erop gericht technologie te ontwerpen die

de culturele ontwikkeling kan bevorderen. Het staat bekend
onder de term cultural computing. 

Proefpersonen voeren een ‘diepzinnig’ gesprek met een eenogige rups.

Ben Salem in zijn proefopstelling



Onderzoek /7
Cursor 21 februari 2008

SSttuuddeenntt  EElleekkttrrootteecchhnniieekk  SStteevveenn  KKaarrddiinnaaaall
wwiisstt  ddaatt  hhiijj  bbiijj  eeeenn  bbeeddrriijjff  wwiillddee  aaffssttuuddeerreenn::
‘‘’’IIkk  hheebb  hhiieerrvvoooorr  HHTTSS  ggeeddaaaann  eenn  mmiijjnn  ssttaaggeess
iinn  hheett  bbeeddrriijjffsslleevveenn  bbeevviieelleenn  ggooeedd..  IIkk  hhoouudd
wweell  vvaann  ddee  mmeennttaalliitteeiitt::  eerr  mmooeett  ggeelldd  vveerrddiieenndd
wwoorrddeenn,,  dduuss  aallss  iieettss  wweerrkktt  iiss  hheett  ggooeedd..  OOpp  ddee
uunniivveerrssiitteeiitt  ggaaaann  zzee  ddaann  nnoogg  ddoooorr,,  ddiitt  ooppttiimmaa--
lliisseerreenn,,  nnoogg  eeeennss  kkiijjkkeenn  wwaaaarr  ddaatt  kklleeiinnee
ppiieekkjjee  vvaannddaaaann  kkoommtt  --  ddaatt  kkoosstt  zzoo  vveeeell  ttiijjdd..’’’’

HHeett  wweerrdd  PPhhiilliippss  LLiigghhttiinngg..  ‘‘’’IIkk  wwiillddee  ggrraaaagg
eeeenn  ggrroooott  bbeeddrriijjff,,  ddaaaarr  zziijjnn  zzee  vvaaaakk  bbeetteerr  oopp
aaffssttuuddeeeerrddeerrss  iinnggeesstteelldd..’’’’  KKaarrddiinnaaaall  ddeeeedd  oonn--
ddeerrzzooeekk  nnaaaarr  hheett  ddiimmmmeenn  vvaann  ttll--vveerrlliicchhttiinngg..
‘‘’’HHeett  llaassttiiggee  vvaann  hheett  ddiimmmmeenn  vvaann  ttll  iiss  ddaatt  hheett
hheett  ssttrroooommnneett  vveerrssttoooorrtt::  ddee  ssttrroooomm  rraaaakktt
eerrvvaann  uuiitt  ffaassee  eenn  vveerrvvoorrmmdd..  DDaatt  iiss  nniieett  eerrgg  aallss
jjee  éééénn  bbaallkkjjee  ddiimmtt,,  mmaaaarr  wwaannnneeeerr  jjee  eeeenn  hheeeell
kkaannttoooorr  ddiimmtt  vviinnddtt  NNuuoonn  hheett  mmiinnddeerr  pprreettttiigg..

EErr  mmooeett  dduuss  eexxttrraa  eelleekkttrroonniiccaa  iinn  ddee  ttll--bbaallkk
wwoorrddeenn  iinnggeebboouuwwdd  oomm  ddaatt  wweeeerr  rreecchhtt  ttee
bbrreeiieenn..’’’’
EErr  mmooeesstt  eeeenn  nniieeuuww  ccoonncceepptt  kkoommeenn  ddaatt  ooookk
vvoollddooeett  oopp  mmaarrkktteenn  aallss  ddee  VVSS  eenn  AAzziiëë,,  wwaaaarr  zzee
aannddeerree  ssppaannnniinnggeenn  hhaanntteerreenn..  ‘‘’’IIkk  kkrreeeegg  eeeenn
llaannggee  lliijjsstt  mmeett  kkwwaalliitteeiittsseeiisseenn  wwaaaarraaaann  mmiijjnn
oonnttwweerrpp  mmooeesstt  vvoollddooeenn..’’’’
NNaa  eeeenn  uuiittggeebbrreeiidd  lliitteerraattuuuurroonnddeerrzzooeekk  ggiinngg
KKaarrddiinnaaaall  aaaann  ddee  ssllaagg  mmeett  eeeenn  ssiimmuullaattiiee--
ppaakkkkeett..  ‘‘’’VVeerrvvoollggeennss  hheebb  iikk  hheett  pprroottoottyyppee
ggeebboouuwwdd..  EEnn  ddaann  bblliijjkktt  hheett  iinn  pprraakkttiijjkk  ttoocchh
nniieett  aalllleemmaaaall  zzoo  ttee  wweerrkkeenn  aallss  iinn  ddee  ssii--
mmuullaattiiee..’’’’  EEeenn  eelleekkttrroonniisscchhee  sscchhaakkeellaaaarr
zzoorrggddee  vvoooorr  eelllleennddee::  ‘‘’’EErr  wwaass  dduuiiddeelliijjkk  iieettss
mmiiss,,  mmaaaarr  hheett  dduuuurrddee  eevveenn  vvoooorr  iikk  ddoooorrhhaadd
ddaatt  ddaatt  ddee  rroottttee  aappppeell  wwaass..  HHiijj  ggeeddrrooeegg  zziicchh
nniieett  aallss  iinn  ddee  ssiimmuullaattiieess..  TToocchh  wwiillddee  PPhhiilliippss
ddaatt  iikk  ddiiee  sscchhaakkeellaaaarr  ggeebbrruuiikkttee,,  vvaannwweeggee  hheett
kkoosstteennppllaaaattjjee..  DDuuss  hheebb  iikk  eeeerrsstt  ddee  eeiiggeenn--
sscchhaappppeenn  vvaann  ddee  sscchhaakkeellaaaarr  iinn  kkaaaarrtt  ggee--
bbrraacchhtt..  MMeett  ddiiee  ggeeggeevveennss  hheebb  iikk  eeeenn  aall--
ggoorriittmmee  bbeeddaacchhtt  oomm  ddee  sscchhaakkeellaaaarr  aaaann  ttee
ssttuurreenn,,  ttooeenn  wweerrkkttee  hheett  aaaannzziieennlliijjkk  bbeetteerr..’’’’
ZZiijjnn  wweerrkk  iiss  ddee  eeeerrssttee  ssttaapp  iinn  hheett  oonnttwwiikkkkee--
lliinnggsspprroocceess::  ‘‘’’DDaatt  nnooeemmeenn  zzee  ddee  vvoooorroonnttwwiikk--
kkeelliinngg..  MMiijjnn  pprroottoottyyppee  wweerrkktt,,  mmaaaarr  lliiggtt  nnoogg
aaaann  hheett  iinnffuuuuss::  oovveerraall  llooppeenn  ddrraaaaddjjeess,,  hheett  iiss
nnoogg  vveeeell  ttee  ggrroooott..  DDee  vvoollggeennddee  ssttaapp  iiss  oomm  eerr
eeeenn  hhaannddzzaaaamm  ppaakkkkeettjjee  vvaann  ttee  mmaakkeenn..  MMaaaarr
ddaatt  ddooeenn  aannddeerreenn,,  iikk  wweerrkk  nnuu  aaaann  hheett
vveerrssllaagg..’’’’

TTeekksstt::  AAnnoouucckk  VVrroouuwwee
FFoottoommoonnttaaggee::  RRiieenn  MMeeuullmmaann

geestelijk welbevinden krijgt een op-
lawaai. Net als in het verhaal van Carroll.
De westerse mens wordt gedreven door
de wil alles te ontdekken, te onderzoeken
en in kaart te brengen. Daarna wordt er
vanuit gegaan dat de omgeving stabiel is.
In ons onderzoeksmodel verlies je je
maatgevoel.” 
Een andere obsessie is die van de iden-
titeit. ‘I, me and myself’ staan voorop. In
het Westen is individualisme een veel be-
langrijker waarde dan bijvoorbeeld in
Japan. In het Alice-project wordt het indi-
vidualisme op de korrel genomen. Wie
ben je dan echt en waarom maak je je
daar druk om, vraagt de rups. Hijzelf
wordt later een prachtige vlinder, waarom
zou hij bezig zijn met zijn zelfbeeld in
zijn rupsenstadium?
De laatste obsessie betreft de geestelijke
gezondheid van de westerling. We voelen
ons aangetrokken tot bepaalde sociale
groepen en zijn er erg kien op bij een
gezonde groep te horen. Wie dreigt af te
wijken, bezoekt al snel een van de vele in-
stellingen van de geestelijke gezond-
heidszorg.
Carroll schreef Alice’s Adventures in
Wonderland om deze waarden te bespre-
ken. De installatie van de onderzoeks-
groep Designed Intelligence heeft dit in
uitvergrootte realisatie uitgewerkt. De
proefpersonen worden totaal onvoor-
bereid van het TU/e-terrein geplukt en
hebben een westerse achtergrond. Zal de
verdraaiing van hun kernwaarden
invloed hebben op hun beeld van de
wereld en van zichzelf?

Salem noemt de installatie een cyclotron
van het verstand. Deze spectaculaire deel-
tjesversneller van gedachten helpt bij het
onderzoeken van het effect van verwar-
ring op culturele waarden en is daarmee
een onmisbaar instrument voor culturel
computing. Door Alice zal duidelijk
gemaakt worden of de veronderstelde
kernwaarden, nieuwsgierigheid en ver-
veling, ruimtelijke oriëntatie, fysiek

zelfbeeld, identiteit en
geestelijke gezondheid,
werkelijk de drijfveren
zijn voor de westerse
cultuur. En daaruit
volgend ook voor het
verder ontwikkelen
van cultural com-

puting./.

Snel en zuinig computergeheugen
stapje dichterbij 
MRAM is vast computergeheugen dat
energiezuinig en permanent is,
waardoor het geen opstarttijd vergt.
MRAM-geheugenelementen (Magnetic
Random Access Memory) kunnen nog
minstens een factor tien kleiner worden
gemaakt. Dat laat ir. Corine Fabrie zien
met haar promotieonderzoek aan de
Technische Universiteit Eindhoven
(TU/e). Hiermee is een snel, be-
trouwbaar en zuinig computergeheugen
weer een stapje dichterbij gekomen.
Fabrie voerde haar werk uit in cle-
anrooms en labs van de drie
Nederlandse tu’s. Dinsdag 26 februari
verdedigt ze haar proefschrift.

Je schakelt je computer in en kunt
meteen aan de slag. Dat belooft Magnetic
Random Access Memory (MRAM). In
tegenstelling tot gewoon, elektrisch
RAM-geheugen is het permanent.
Anders gezegd: haal de stroom eraf en
MRAM bewaart de enen en nullen
gewoon. Ook is het een stuk zuiniger. In
2006 kwam het eerste MRAM-geheugen
al op de markt, maar dat was nog slechts
4 megabit groot; nog niet erg bruikbaar
als RAM-geheugen in computers.
Daarvoor moeten de aantallen megabytes
omhoog en geheugencellen kleiner. Die
waren bij het eerste commerciële MRAM
ongeveer 1 bij 1,25 micrometer. Promo-
venda ir. Corine Fabrie ontwikkelde in de
groep Physics of Nanostructures van de
faculteit Technische Natuurkunde,
speciale technieken waarmee ze op een
groot oppervlak en met een hoge dicht-
heid geheugenelementen van slechts
vijftig nanometer doorsnede kan maken;
zo’n twintig keer kleiner dan tot nu toe
mogelijk was.

Vreemd verschijnsel
Achter deze technologie zit trouwens een
fascinerend natuurkundig effect. Wordt
een niet-magnetisch materiaal namelijk
gesandwicht tussen twee dunne magne-
tische lagen, dan doet zich een vreemd
verschijnsel voor. Afhankelijk van de

magnetisatierichtingen in de buitenste
lagen is de elektrische weerstand van de
tussenlaag hoog of laag. Staan beide mag-
netisaties gelijk gericht, dan is de
weerstand laag en loopt er een grote
stroom. Staan ze echter tegen elkaar in
gericht, dan is de weerstand hoog en
loopt er ineens maar een klein stroompje.
In 2007 kregen de ontdekkers van dit
effect (magneto-weerstand) de Nobelprijs
voor natuurkunde.
“Deze sandwich van materialen - een
magnetische tunneljunctie - vormt de
basis voor een geheugencel. Daarbij staat
een klein stroompje voor een ‘1’, terwijl
bij een ‘0’ een grote stroom loopt”, legt
Fabrie uit. “MRAM bestaat uit een raster
van miljarden van dit soort parallel ge-
schakelde cellen.” Om MRAM-geheugen
echter succesvol in computers te kunnen
toepassen, moeten magnetische tunnel-
juncties kleiner dan honderd nanometer
vervaardigd kunnen worden. 
Dit deed de promovenda onder andere
door gebruik te maken van elektronen-
bundel-lithografie en speciale etstech-
nieken voor het structureren van de mag-
netische tunneljuncties. De

niet-magnetische tussenlaag bestond uit
aluminiumoxide van minder dan een
nanometer dik; slechts twee à drie
atoomlagen. Deze maakte ze door een ul-
tradunne laag aluminium bloot te stellen
aan een zuurstofplasma. Fabrie: “En
precies op tijd te stoppen. Anders krijg je
zuurstof in je magnetische lagen,
waardoor ze gaan roesten. De werking
gaat dan hard achteruit.”

Fabrie deed haar promotieonderzoek aan
de TU Eindhoven, maar haar werk werd
grotendeels gefinancierd door NanoNed,
het onderzoeksprogramma op het gebied
van nanotechnologie van het ministerie
van Economische Zaken. Dit stelde haar
in staat ook gebruik te maken van clean-
rooms van de Universiteit Twente en de
TU Delft. Regelmatig reed ze daarom op
haar motor van de ene naar de andere
universiteit. Soms tussen de files door
laverend, maar altijd met doosjes samples
achterop. Fabrie: “Ik had zoveel verschil-
lende apparaten nodig, dat ik dit werk
nooit op slechts één technische univer-
siteit had kunnen doen.”/.

Schematische weergave de architectuur van MRAM (a). Ingezoomd op een enkel kruispunt van de MRAM
met de magnetische tunneljunctie in de schrijfmodus (b).
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‘Het is nog niet vanzelfsprek
Milieu en duurzaamh

Foto’s/Bart va
Duurzaamheid, milieu, klimaats

bezig met deze onderwerpen.
documentaire ‘An Inconvenient

aandacht bracht. Hoewel het o
onderwerp van de dag lijkt, is d

energieverbruik t

Energiekosten omhoog, energieverbruik omlaag
De energiekosten op de TU/e

zijn de laatste jaren flink toe-
genomen. Volgens ing. Thijs
Meulen, energiemanager

Dienst Huisvesting, ligt dit
vooral aan de schaarste van de

grondstoffen. Er is meer vraag dan aanbod.
“Het is veel duurder geworden allemaal. Dat
merkt iedereen in de portemonnee, dus ook
wij. Ik schat dat de energiekosten nu zelfs
meer dan drie procent van de uitgaven van
de TU/e zijn.”
Met de toename van het energieverbruik valt
het echter mee. Hoofd vastgoedadvisering
ing. Bert Verheijen licht toe: “Het gas-
verbruik is de laatste jaren zeer sterk af-
genomen. Dit is vooral toe te schrijven aan
het decentraal stoken.” (Eerder was er één
centraal heetwaternet voor alle gebouwen,
red.) Volgens Verheijen spelen ook de zachte
winters een belangrijke rol waardoor het
elektriciteitsverbruik redelijk stabiel is ge-
bleven. “Aan de ene kant hebben we energie-
besparende maatregelen getroffen, aan de
andere kant zien we het energieverbruik
toenemen door meer apparatuur op de werk-
plekken. De techniek heeft zijn beperkingen,
dus moet je je richten op energiebesparing
door gedragsbeïnvloeding. Als medewerkers
en studenten niet nodeloos energie ver-
bruiken, levert dit directe winst op met mi-
nimale investering.”

NB.: cijfers beslaan het hele TU/e-terrein, inclusief ge-
bouwen van TNO, Fontys, etcetera)

Onderhoud van oude gebouwen
Hoewel Dienst Huisvesting

wel kijkt naar energie-
verbruik van oude ge-
bouwen, komt het er in de
praktijk vaak op neer dat er

nog even pas op de plaats
wordt gemaakt. In oude gebouwen in-
vesteren loont nauwelijks. Piet van
Happen, directeur Dienst Huisvesting:
“Het is een kwestie van de exploitatie-
kosten afwegen tegen de investerings-
kosten. Het rendement moet voldoende
zijn. Veel oude gebouwen zullen nog een
paar jaar in de huidige staat gebruikt
worden, maar daarna volgt renovatie of
nieuwbouw. Het is zonde van het geld om
dan nog tijd en energie in de oude ge-
bouwen te steken.” 
Dat aan de oude gebouwen op de TU/e
(die zo ongeveer de helft van het be-
schikbare vloeroppervlak beslaan) het een
en ander schort, is ze bij Dienst
Huisvesting zeker bekend. De W-hal,
Potentiaal, Hoofdgebouw, Paviljoen en W-
hoog en W-laag baren de nodige zorgen.

“In de zomer krijgen we geregeld de
vraag van medewerkers of studenten of
het in hun gebouw niet wat koeler kan. Is
het buiten 30 graden, dan loopt de tempe-
ratuur in sommige gebouwen ook zo
hoog op. Ons grootste probleem is ook
niet gebrek aan warmte, maar veel meer
‘hoe krijg je het op de juiste manier
koud’? Het produceren van koude vergt
veel energie, waardoor in koeling in-
vesteren vaak te duur is.” Toch blijkt ook
de kou wel eens een probleem te zijn. Van
Happen illustreert het met een voorbeeld.
“In het Potentiaal zitten soms mensen
aan de ene kant van het gebouw in een
trui, terwijl ze aan de andere kant aan een
blouse voldoende hebben. In het gebouw
wordt ’s nachts de thermostaat in de
winter niet altijd lager gezet. Anders is
het er de volgende ochtend veel te koud.” 
Het is zeker niet zo dat Dienst
Huisvesting de oude gebouwen links laat
liggen. Van Happen: “We kijken naar de
bron van het probleem. Vinden we geen
oplossing, dan zoeken we alternatieven.” 

Energiemanager Meulen houdt zich
onder meer bezig met deze tussentijdse
oplossingen. Dit jaar kijkt hij naar vier ge-
bouwen in het bijzonder, waaronder ook
het Sportcentrum op het TU/e-terrein. “Je
kunt soms met betrekkelijk weinig in-
grepen veel bereiken”, vertelt hij. “Door
het zwembad met een hoes af te dekken,
kunnen we een gigantische energiebe-
sparing realiseren.” Ook naar de ver-
warming van het gebouw is gekeken. “De
douche en verwarming zijn nu nog aan
één en dezelfde ketel gekoppeld. Door
deze circuits te scheiden en er een eigen
warmteopwekking aan te koppelen,
kunnen we energie besparen. Voor de
douches heb je namelijk vanwege legio-
nellagevaar hogere temperaturen nodig
dan voor de verwarming. Een scheiding
scheelt een hoop in het energiegebruik en
dus de kosten.” Een andere mogelijke toe-
passing is de spanning verlagen bij tl-
buizen. “Dat zou tot 35% kunnen schelen
in het elektrische energieverbruik”,
vertelt Meulen.  

Bouwen naar d
Duurzaam bouwen, dat is een

belangrijk punt bij Dienst
Huisvesting. Bij nieuwbouw of
renovatie is het voor Dienst

Huisvesting vooral van belang
om te kijken ‘hoe lang iets mee

kan’. Hoofd vastgoedadvisering Verheijen:
“We investeren liever in een duurzaam
product dan in iets dat binnen vijftien jaar
bij het afval ligt. We kijken naar de kosten op
langere termijn.” Ook ‘flexibel bouwen’ is
voor hem een belangrijk punt. “Als je iets
nieuws bouwt, moet je gebouwen en instal-
laties kunnen uitbreiden of aanpassen.
Bovendien moet je de mogelijkheid open-
houden om meer mensen te huisvesten. Je
kijkt dus naar de functionaliteit van een
gebouw.”
Campus 2020, het masterplan voor huis-
vesting op de TU/e, biedt volgens Dienst
Huisvesting volop de mogelijkheid om meer
te doen met duurzaamheid. “We kijken in
hoeverre we nieuwe toepassingen kunnen
inzetten”, licht energiemanager Meulen toe.
“Zo willen we zoveel mogelijk duurzame

Beïnvloeden gedrag
“Thuis doen mensen het licht uit, sluiten ze
de computer af en zetten ze de verwarming
uit als ze weggaan. We merken dat dat op de
TU/e nog niet zo vanzelfsprekend is.
Blijkbaar gaan mensen er anders mee om
als het ze zelf niet direct geld kost.” Dit stelt
ir. Trees Klaver, hoofd van de Arbo en
Milieu Service Organisatie (AMSO) van de
TU/e. In de gebouwen van het TU/e terrein
zijn her en der stickers geplakt om iedereen
eraan te herinneren dat ze het licht uit
moeten doen. Klaver: “Ik heb de indruk dat
sommige mensen zich daar aan storen. Ik
zie geregeld dat die stickers zijn weg-
gehaald of gedeeltelijk verwijderd.” Dit

stukje bewustwording willen Dienst
Huisvesting en AMSO in de nabije
toekomst wel bereiken. Daar horen ook
zaken als beperking van het papiergebruik
en goede afvalscheiding bij. Hoe die be-
wustwording moet worden gecreëerd, is on-
duidelijk. Een optie zou het  communiceren
via het Arbo milieuplatform zijn, waarin
alle faculteiten en diensten vertegen-
woordigd zijn.
Bij Dienst Huisvesting en AMSO bestaan
verschillende ideeën om de omslag in
denken voor elkaar te krijgen. Klaver:
“Collegezalen zouden bijvoorbeeld beter
kunnen worden benut. Daar kunnen we ge-

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Gas (0)m3 8.619.090 8.722.658 7.868.294 8.086.431 8.006.506 6.706.911 5.693.102 5.248.526

Elektra kWh 39.489.509 43.382.165 46.844.321 50.083.900 48.929.955 49.005.064 50.160.137 49.769.026

De begroeiing op het Spectrumgebouw.
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kend om het licht uit te doen’
heid/Judith van Gaal
an Overbeeke
sverandering. De wereld is volop
. Zeker sinds Al Gore het in de
t Truth’ nog eens extra onder de
op de TU/e niet het gespreks-

de universiteit wel bezig om het
te minimaliseren. 

e toekomst toe
materialen gebruiken. Daarnaast komen er
spaarlampen, hoogfrequente tl-buizen en
led verlichting. Dat is niet rendabel om dat
nog in oude gebouwen te plaatsen. Ook be-
wegingssensoren en daglichtafhankelijke
systemen vormen een mogelijkheid. Het
licht gaat dan pas aan als het nodig is.” In
het Auditorium zitten sensoren die de lucht-
behandeling aansturen op basis van de hoe-
veelheid aanwezigen. “Technieken die in-
spelen op behoeftes zijn een noodzaak voor
de toekomst ”, vindt Meulen. Van zonne-
energie wordt vooralsnog geen gebruik
gemaakt. “Het is wel iets om in de gaten te
houden, maar de investeringskosten zijn
daarvoor nog te hoog.” 
Dienst Huisvesting maakt ook altijd een af-
weging tussen duurzaamheid en esthetiek.
Een mooi voorbeeld hoe dat hand in hand
gaat, is te zien op het grasdak van het
Spectrumgebouw. Daar houdt begroeiing
het vocht vast, waardoor regenwater minder
snel in de afvoer komt. Bovendien warmt het
gebouw hierdoor minder snel op door het
zonlicht. 

Systeem warmte-koudeopslag

De trots van de TU/e: het Warmte- en
Koude Opslagsysteem (WKO). Dit project
is in 2002 gerealiseerd. Bassins met koud
en warm water die tachtig meter onder de
grond liggen, voorzien twaalf TU/e-ge-
bouwen van warmte en/of koeling.
Volgens een filmpje, dat binnenkort
getoond zal worden in de expositieruimte
van Campus 2020, levert het een energie-
besparing op gelijk aan het verbruik van
850 huishoudens op jaarbasis. 
Het systeem heeft het energieverbruik
volgens Dienst Huisvesting flink terugge-
bracht; met zo’n acht procent ten op-
zichte van het totale energiegebruik van
de TU/e. 
Er kan echter nog meer energie met dit
systeem bespaard worden.
Energiemanager Meulen: “Het overschot
aan warmte geven we momenteel aan de
lucht af. Dat gaat dus in feite verloren. De
hoeveelheid koude en warmte moet
blijven kloppen, ook in de grond. De
bodem mag niet teveel opwarmen. De
energieonttrekking tussen warme en

koude bronnen moet zoveel mogelijk in
balans zijn.” 
Het plan is om alle nieuwe gebouwen in
de toekomst ook op het WKO aan te
sluiten. Ze moeten dan wel minimaal in
balans zijn voor warmte en koude
gebruik. Mogelijk kunnen de gebouwen
door innovatieve oplossingen nog meer
warmte afnemen. Een ander idee wat er
leeft, is om de zuidkant van het NS-
station aan het WKO-systeem te
koppelen. Dan zouden we daar de sta-
tionshal mee kunnen verwarmen.” Maar
volgens energiemanager Meulen is dat
nog een gedachtespinsel. 
Op het WKO-systeem worden geen oude
gebouwen aangesloten, omdat dat
praktisch moeilijk haalbaar zou zijn. “De
leidingen en radiatoren zijn hiervoor on-
geschikt, omdat het verwarmingssysteem
in de gebouwen op andere temperaturen
is berekend. Als we oude gebouwen gaan
renoveren, gaan de installaties eruit en
sluiten we ze wel aan op het WKO.”

g 
sprekken over hebben met roostermakers.
Het lastige is dat hier zoveel partijen bij zijn
betrokken.” Ze vervolgt: “Het fietsenplan is
er al, maar wellicht zijn er nog andere mo-
gelijkheden om studenten en medewerkers
te stimuleren de auto te laten staan.”
Hoofd Vastgoedadvisering Verheijen werd
onlangs op een idee gebracht op een beurs.
“Er stonden kleine windmolens. Het lijkt
me een aardig idee om daar enkele van op
het TU/e-terrein te plaatsen en zo wind-
energie op kleine schaal te gebruiken. Dan
laat je studenten en medewerkers zien wat
er mogelijk is op dat gebied.”/.
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Eindhovenaren actief betrokken bij
schrijven eigen geschiedenis

Lintsen is lid van de Stuurgroep De
Negende, een commissie die beleid ont-
wikkelt voor een cultuurhistorisch beleid
van de stad. Peter Thooben, als directeur
van Museum Kempenland en de geschie-
denisgroep van Lintsen, doen samen
onderzoek om het historische verhaal van
Eindhoven systematisch en wetenschap-
pelijk te beschrijven, met een indeling
naar periodes en een typering op politiek,
bestuurlijk, economisch en cultureel
gebied. 
Lintsen: “Dat verhaal willen we op een
heel toegankelijke manier overbrengen.
De vraag is natuurlijk: hoe doe je dat? Een
van de manieren is een Canon met
twintig opmerkelijke objecten in de stad.
Ieder met een aansprekend verhaal en
een interessante historisch doorkijkje.”
Voor Lintsen is de Catharinakerk een
dergelijk icoon. Een symbool van de
emancipatie van de katholieken en het
begin van de verzuiling in Nederland,
eind negentiende eeuw. Maar ook het
Eindhovens kanaal is voor Lintsen een
icoon, een verhaal met de werktitel ‘Het
gat van Eindoven’. 
Lintsen: “Begin 1800 zijn er allerlei
pogingen om de economische ontwikke-
ling van Eindhoven en omgeving te
stimuleren. Alsof het kleine stadje
Eindhoven, na de treurige 18e eeuw en
Franse overheersing, wakker moet
worden uit een lange slaap. In die tijd
wordt de Zuid Willemsvaart gegraven, die
wèl Helmond, maar niet Eindhoven
aandoet. Een keuze uit kostenoverwegin-
gen: als het via Eindhoven zou lopen werd
het te duur door de vele onteigeningen.
Maar zo’n kanaal is onmisbaar voor eco-
nomische groei. Dus gaat de stad in 1845
en 1846 zelf een kanaal graven dat
aansluit op de Zuid Willemsvaart. Op de
lening van 150.000 gulden tekenden
vooral Eindhovense burgers in. En vanaf
1850 zie je de industrie en de landbouw in
Eindhoven hard groeien; via het kanaal
wordt mest aangevoerd, maar ook stoom-
machines en steenkool voor de textiel- en
tabaksindustrie.”

Plunderingen
Het gaat in het onderzoek om drie
aspecten, want de commissie wil
de geschiedenis van Eindhoven
niet alleen zichtbaar, maar ook
toegankelijk en levendig
maken. En daar heeft
Eindhoven als stad
natuurlijk een
probleem, meent
Lintsen. 
“Hoewel de
Stadsrechten van
Eindhoven even oud zijn als van Den
Bosch of Amsterdam, is de geschiedenis
niet direct zichtbaar in de (binnen)stad.
Er is al vaak over geklaagd, maar
Eindhoven heeft geen historisch centrum
als Amsterdam of Maastricht, waar je let-
terlijk door de geschiedenis loopt en waar
een stad zijn charme, identiteit en imago
aan ontleent.” 
De reden is dat Eindhoven vaak letterlijk
in de vuurlinie heeft gelegen. Zoals begin
zestiende eeuw in de oorlogen tussen de
hertogen van Brabant en Gelre, waarbij
de laatste geregeld Eindhoven - toen circa
1000 inwoners- plunderde en vernielde.
In de 80-jarige oorlog vielen Spanjaarden
èn de troepen van Willem van Oranje
Eindhoven geregeld binnen om te
plunderen. In de zeventiende eeuw
werden de stadswallen afgebroken omdat
die indringers toch niet tegenhielden. En
dan zijn er natuurlijk de bombarde-
menten tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De geallieerden wilden de Philipsfabrie-
ken plat gooien, maar vergisten zich en
bombardeerden de stad. En daags na de
bevrijding werd de binnenstad getroffen
door een verwoestend Duits bombarde-
ment. Vrijwel niets bleef behouden. 
Lintsen: “Tijdens de wederopbouw wilde
het stadsbestuur Eindhoven moderni-
seren. Omdat het autoverkeer zich explo-
sief ontwikkelde, moest heel de binnen-
stad voor de auto bereikbaar zijn.
Hiervoor werden een aantal markante en
historische gebouwen in de binnenstad
gesloopt. Ook het stadhuis, de rechtbank
en een aantal notariswoningen moesten
er aan geloven en verdween zowat het
laatste restje historie uit de binnenstad.
Overigens, niet allleen Eindhoven trof dat
lot. In Utrecht hebben ze een deel van de
binnenstad gesloopt voor de bouw van

Hoog Catharijne. En Amsterdam had
plannen om de Jordaan te slopen.” 

Poort van Eindhoven
Tot de plannen van de Stuur-
groep, die naast Lintsen bestaat

uit Henny Houben (voor-
zitter), mr. Marianne

Mignot, Robert de Haas,
prof.dr. Gerard Rooijakkers, John
Lippinkhof, ir. Stephen Goth, hoort ook
een Poort van Eindhoven. Dat wordt een
nieuw bezoekerscentrum in de bin-
nenstad over de cultuur en geschiedenis
van Eindhoven. Maar om de geschiedenis
levendig te tonen, is meer nodig. Lintsen
benadrukt meerdere malen de inbreng
van de Eindhovense bevolking. Zij
kennen en beleven de geschiedenis op
een andere manier: in verhalen, via foto’s

op zolder, de heemkundekringen, maar
ook via de Lions club en buurthuizen. 
Lintsen: “We willen een intelligente
koppeling maken tussen culturele instel-
lingen en wat leeft bij de bevolking. Zoals
voor de musical ‘Markus’ (over de eerste
bewoners van Eindhoven, red.) werd sa-
mengewerkt met het Park Theater. Zo
willen we foto´s die mensen op zolder
hebben liggen, graag op een website
zetten. Het moet een soort Wikipedia
worden waar mensen zelf bijdragen aan
toe kunnen voegen. En zo zijn er veel
manieren om samen te werken want die
overkoepelende en coördinerende taak
heeft De Negende ook. We zijn als een
kruispunt waar alle wegen sa-
menkomen.“ 

Feestdagenconflict
Het lijkt er op dat De Negende op het

juiste moment is gelanceerd,
want geschiedenis is hot.
Kijk maar naar het succes

van de boeken en het TV
programma van Geert
Mak. In Eindhoven is het

niet anders. En dat beperkt zich niet tot
opgravingen in het centrum van de stad.
Twee jaar geleden verscheen bijvoorbeeld
een boek van historicus dr. Jan van
Oorschot met een historische wan-
delroute door het centrum. En een jaar
eerder beleefde de eerder genoemde
musical ‘Markus’ al zijn premiere. 
Lintsen: “Eindhoven is bezig zijn identi-
teit opnieuw te (her)ontdekken. De
gemeente geeft ruim baan aan de opgra-
vingen van stadsarcheoloog Nico Aarts en
investeert flink in De Witte Dame en
Strijp S. Hoewel je dat ook niet mooier
moet maken dan het is. De gemeente is
wettelijk verplicht om eerst een inventa-
risatie te maken van archeologisch mate-
riaal voor er met grondontwikkeling kan
worden begonnen. En aan Strijp S zitten
natuurlijk ook economische kanten.
Niettemin is het een positieve tendens.” 
Ook op andere thema’s worden verleden
en heden met elkaar verweven. Als het
aan Lintsen ligt wordt ook de multicul-
turele samenleving, rond de icoon ‘De
moskee’ toegevoegd aan de Canon. 
Lintsen: “Veel mensen denken dat het
verschijnsel ‘Wilders’ en ‘Fortuyn’ uniek
is, maar dat is niet waar. Eindhoven kreeg
in twintigste eeuw onder andere door de
groei van Philips vijf keer zoveel inwoners.
De nieuwkomers kwamen onder meer uit
Groningen, Friesland en Drente. Deze
mensen hadden andere gewoonten,
spraken een andere taal, ze waren de
‘buitenlanders’ van toen en emoties
liepen destijds even hoog op als nu.
Beroemd en berucht was bijvoorbeeld het
Feestdagenconflict. De broers Anton en
Gerard Philips, overigens ook ‘import’
van buiten Eindhoven, vonden dat
arbeiders te veel vrij hadden door alle
katholieke feestdagen. Ze wilden dat
aantal verminderen, zodat er meer
gewerkt kon worden. De bevolking en de
kerk waren daar mordicus tegen en de
strijd was ongekend heftig, compleet met
stakingen en al. We analyseren hoe die
problemen toen zijn opgelost en wat
daarvoor nodig is geweest. Ook zoiets
hoort bij je eigen geschiedenis en iden-
titeit.” 
Of dit laatste onderwerp ook deel uit gaat
maken van de Canon van Eindhoven
hangt onder meer af van de uitkomst van
het Catharina Debat op 26 februari. 
Aanvang 19.30 uur in de Catharina Kerk
met een inleiding van Lintsen. Na de pauze
volgt de publieksdiscussie tot 22.00 uur. De
toegang is gratis. /.

Canon van Eindhoven/Gerard Verhoogt
Illustratie/Jeannette Bos

Heeft Eindhoven zijn geschiedenis verwaarloosd? Veel in-
woners van deze stad hebben die vraag in het verleden met

een volmondig ‘Ja’ beantwoord. Prof.dr. Harry Lintsen, hoog-
leraar Geschiedenis van de Techniek, is genuanceerder: 

“Ja, want er zijn vroeger historische gebouwen in het centrum
afgebroken. Nee, als je ziet dat de gemeente de oude

gebouwen van Philips wil herbestemmen.” In zijn lezing, op
26 februari in de Catharinakerk, gaat Lintsen hier uitgebreid

op in. Aansluitend volgt een debat met de Eindhovense
bevolking waar twintig iconen worden gekozen voor de

officiële Canon van Eindhoven. 
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In short
What do we
think of the
Dutch?
According to Cor van
Halen, a Cultural Psycho-
logist at the University of
Nijmegen, the Dutch
think of themselves as
cosmopolitan and open,
which enables them to
communicate easily with
other cultures. On the
other hand Cor van Halen
thinks many migrants,
and perhaps also Interna-
tional students and re-
searchers at the TU/e
think that communication
with the Dutch can be
complicated: Dutch social
rules can be very ambi-
guous, which makes it
hard to understand and to
practice them, and can
create an awkward atmo-
sphere. During an inter-
active workshop Cor van
Halen will ask questions
and would like to discuss
this subject with the au-
dience. Friday 29 February
from 12.30 to 14.00 hours
in Auditorium 13; ad-
mission free.

Live metal core
in a student
room

Perhaps you saw a sign on
the Vertigo building which
forbids smelly socks. This
sign is the logo of the so-
called StuKaFest, a cultural
festival in some Dutch
University cities, which
will be in Eindhoven on 27
February. Enjoy all kinds
of cultural performances
live in...a student’s room.
The program (in Dutch) is
to be found on
www.stukafest.nl (Eindho-
ven).Tickets are sold in
advance. Sale is in the
Bunker. Extra ticket sales
are at the Auditorium
during lecture breaks.

Cultural
Exchange BEST
Helsinki
During Carnival 12
Finnish students visited
Eindhoven with BEST
Group Helsinki for a
cultural exchange. From
20 to 26 March Helsinki
will welcome BEST-
Eindhoven. A sauna party
will definitely be on the
schedule on this Nordic
cultural trip. There are
still a few places left! So if
you are interested just
email to best@tue.nl or
visit the website of BEST-
Eindhoven: www.best-
eindhoven.nl.

The English Page is
written by Paula van de
Riet and Ingrid Magilsen.
They can be reached at 
engcursor@tue.nl.

Mentors Interactie welcome exchange
students Technology Management
In February thirty
exchange students
started their program of
elective courses at the
department of
Technology Management
(TM). Interactie, the in-
ternational section of the
student association
Industria, and the
International Office of TM
joined forces to welcome
the students who come
from universities in
Barcelona, Singapore,
Finland, Turkey, France,
Italy and other places. 

Both the department of
Architecture, Building and
Planning and of Techno-
logical Management have
an International Office.
Besides, the Student
Service Center incorpo-
rates a central Interna-
tional Relations Office. At
the other departments co-
ordinators have a role in
Internationalization next
to their other work.
Bea van de Ven, of the
International Office of TM:
‘We support the students
from the application
process in advance th-
roughout their leave. The
introduction and mentor
program of Interactie adds
a social function to our
support.’

TU/e Tour
On 31 January the freshly
arrived exchange students
explored the main TU/e
buildings and Eindhoven
City with some active
members of Interactie. Thi

Mai Trong from Vietnam,
who is very much inte-
rested in sports, asked Ali
Ehsary, an active member
of Interactie and one the
guides, where he could buy
tickets for PSV. Ali, who is
a soccer fan too, directed
him to the PSV website.
Ali: ‘This is my first time as
a guide. I just tell them the
things I remember from
my introduction, like the
reproshop, the library and
the auditorium.’
After a short city tour the
students went to Laser
Doom. Which is quite fun,
according to Lars Backaker
from Sweden and Henri
Riihimaki from Finland.
Henri was welcomed by
some Finnish students
who stayed in Eindhoven
last semester. ‘I could stay
in their house, until my
room was free. And they
left me part of their fur-
niture and cooking ma-
terials.’ Almost all
exchange students got a
room via the International
Office.

Drink
The introduction is con-
cluded by a Carnival drink
at the VillaBDK, the social
room of Interactie and
Industria, and a dinner.
Salih Kilic, chairman and
organizer of the mentor
program of Interactie: ‘We
invite the International
students to our monthly
drinks and to our other ac-
tivities and they can always
ask for help if they need it.’
Most International stu-

dents have a lot of contacts
with others during their
stay. Oguz Ali Acar from
Istanbul Technical Univer-
sity: ‘Thanks to my over-
crowded house in
Dommelhoefstraat, I have
the opportunity to meet
many other foreign Master
students and other Dutch
students.’ 
But not all students live in a
large student house and
the contacts they have are
mostly with other
exchange students. Katrine
Aanes Johansen, from the
NTNU in Trondheim: ‘I
like it very much here.
Most Dutch people are
friendly and welcome to
me. It is nevertheless
easier to stay with other
exchange students because

most Dutch people already
have a lot of activities to fill
their agenda.’ 
Carl Johnsson, who studies
Industrial Economy in
Linkoping, Sweden, and
started here as an exchange
student in TM, would like
to learn some Dutch. He
already inquired about a
beginner’s course but he
found out it was fully
booked. He thinks the
Dutch people he has met so
far are very nice and speak
good English.

CHEOPS
CHEOPS, the student as-
sociation of Architecture,
Building and Planning, in-
tended to bring exchange
students in contact with
Dutch students by starting

a buddy or mentor
program for exchange
students of Architecture,
Building and Planning.
They asked Dutch students
to meet with International
students (see other article
on this page.). ‘We had a
good start,’ says Huug
Bischoff, a board member
of CHEOPS who worked
out this initiative with
Wouter van Niel. ‘Now we
have to see how relations
between international and
Dutch students will
develop.’ CHEOPS will
meet with Interactie to
exchange experiences on
the buddy system. /.

‘Student bodies have an important
function as facilitators’
How does a student
association like Japie of
Chemical Engineering
take action to ive
contacts with Interna-
tional Master students at
their department?
Huzaifa Das (author of
the Cursor News
columns) and Elena
Miloskovska, both
Master students of
Chemical Engineering
and Chemistry form the
International Students
Committee of Japie. 

Huzaifa: ‘ We organized a
cricket workshop for all in-
ternational and Dutch
students in CE. We do not
have many international
students at CE this year, ne-
vertheless we organize pe-
riodic meetings in English
for all Master students.’
Elana and Huzaifa think
that student bodies and the
activities they organize are
a fantastic way for a new,
international student to in-
tegrate with university life:
‘Student bodies have an
important, often over-

looked function of fa-
cilitators, which can
help ease the tran-
sition for any foreign
student.’

Activities in Dutch
They add that things
are not perfect. ‘Most
of the information
and activities put up
by the student asso-
ciations are in
Dutch.’ Huzaifa:
‘Couple that with the
cultural misunder-
standing that student
boards feel the inter-
national students
should come to them,
while the international
students feel that the
student boards should take
the initiative and you have
a situation where most
foreign students don’t
think it’s worth the effort to
involve themselves in
student activities.’

Studium Generale
They think that what is
needed is some sort of
emphasis - on the student

bodies and associations
like Studium Generale,
which should have their ex-
cellent workshops and
lectures not only in Dutch,
to arrange events attractive
to both foreign and Dutch
students - and for the
foreign students to be
made more aware of the be-
nefits of these extracur-
ricular activities./.

Exchange students TM explore Eindhoven. Photo: Bart van Overbeeke

Huzaifa Das. Photo: Bart van Overbeeke

CHEOPS welcomes exchange
students with buddies
Architecture, Building
and Planning will use a
buddy system to help
exchange students with
formalities in the Nether-
lands. Student faculty
association CHEOPS has
meanwhile linked up
some twenty foreign
newcomers with a Dutch
buddy. 

The buddy picks up the
exchange student from the
station or the airport, gives
the newcomer a tour of the
department and visits the
STU student desk. The
buddy also accompanies
the foreign student to the
room where he or she will
live and shows the facilities
in the city, such as the su-
permarket and the town
hall. “The exchange student
can ask the buddy any
questions they may have”,
explains Huug Bischoff
from CHEOPS. “The idea
is for them to go and do
some entertaining things
together, like going to de-
partmental parties. Of
course, this depends on
whether there is a real click.”

The idea of the buddy
system was launched
during the debate on inter-
nationalization, which
CHEOPS organized last
November. “It appeared
from this debate that the
integration of foreign
students was falling short.
We had heard of a buddy
system at another uni-
versity, so we thought: why
not begin one ourselves as
well”, says Bischoff.
Finding buddies turned
out to be simple. A first in-
formative meeting was at-
tended by enough vol-
unteers straight away. The
students of Architecture,
Building and Planning are
not getting paid for their
efforts: they are only reim-
bursed traveling expenses
by the department. 
The system is intended for
exchange students.
Bischoff estimates that
there are approximately
thirty exchange students
per semester coming to the
Eindhoven department of
Architecture, Building and
Planning./.
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Ict-cursussen
De faculteit Wiskunde en Informatica
coördineert  een groot aantal ICT-cursus-
sen voor studenten, AIO’S/TOIO’S en
medewerkers. W & I verzorgt de cursus-
sen programmeertalen, technisch weten-
schappelijke software en web design en
Dienst Personeel en Organisatie verzorgt
Office 2007 cursussen. Op de website:
www.win.tue.nl/bcf/cursussen staat het
programma voor het voorjaar 2008 met
nadere informatie over elk van deze cur-
sussen en de mogelijkheid om in te
schrijven als deelnemer. 
Het programma voor maart is als volgt:
3, 10 en 17, drie ochtenden, Cascading
Style Sheets
4, 11 en 18 maart drie dagen C
6, 13, en 17 maart drie middagen,
Mathematica
3, 5 en 10 maart drie middagen, Excel
basis/advanced 2007
12 en 13 maart twee ochtenden,
PowerPoint 2007.

Promoties
Mw. ir. C.G.C.H.M. Fabrie verdedigt op

dinsdag 26 februari 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: ‘Towards
Nanoscale Magnetic Memory Elements
Fabrication and Properties of sub – 100
nm Magnetic Tunnel Junctions’. Fabrie
promoveert aan de faculteit Technische
Natuurkunde. De promotoren zijn
prof.dr. B. Koopmans en prof.dr.ir.
H.J.M. Swagten.

Mrs. Dipl.-Eng. T. Dikic verdedigt op
woensdag 27 februari 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: ‘Self-reple-
nishing low-adherence polymer
coatings’. Dikic promoveert aan de facul-
teit Scheikundige Technologie. De pro-
motoren zijn prof.dr. R.A.T.M. van
Benthem en prof.dr. G. de With.

Technologie Management,
TBdk.
Afstudeervoordrachten
Bram van der Heijden, SOA in Banking:
A Governance Framework, 26 februari
2008, 14.00 uur, PAV R0.14.
Ewout Bosman, The influence of the first
reference customer on subsequential
organizational customers of hightech
start-ups, 13 maart 2008, 15.00 uur, PAV
A1.

ISO
Bestuursleden gezocht
Het ISO (Interstedelijk Studenten
Overleg), de grootste landelijke belangen-
vereniging voor studenten, is op zoek
naar enthousiaste bestuursleden voor het
jaar 2008/2009. Lijkt het je leuk om een
jaar te discussiëren met de bewinds-
persoon van Onderwijs, Tweede
Kamerleden, de universiteit- en hoge-
schoolbestuurders en andere organisa-

ties? En wil je daarnaast veel organisato-
rische en communicatieve vaardigheden
opdoen waarvoor je ook nog een vergoe-
ding krijgt? Solliciteer dan voor een
bestuursfunctie bij het ISO. Voor meer
informatie kijk op www.iso.nl.

Full Professor (Chair) Management of
Product Development (V39.431-2),
Organisation Science and Marketing,
department of Technology Management
(1.0 fte). Vast dienstverband, salaris
maximaal schaal 23 CAO Nederlandse
universiteiten bijlage 1 hoogleraar 2
(4803.00 t/m 6995.00 euro).

Scientific Consultant (V32.014),
Laboratory for Industrial Mathematics
Eindhoven (LIME),  department of
Mathematics and Computer science (1.0
fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maxi-
maal schaal 12 CAO Nederlandse univer-
siteiten bijlage 1 (3792.00 t/m 4868.00
euro).

Subsidie Specialist (V19.05), TU/e

Innovation Lab  (1.0 fte). Tijdelijk dienst-
verband
Secretaresse van de Directeur
Bedrijfsvoering en van de NPPD
(V51.056), faculteit Industrial Design
(0.8 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris
maximaal schaal 6 CAO Nederlandse
universiteiten bijlage 1 (1714.00 t/m
2383.00 euro).

Assistant Professor (UD) Software
Engineering and Technology (V32.015),
Software Engineering and Technology
(SET),  department of Mathematics and
Computer science (1.0 fte). Tijdelijk
dienstverband, salaris maximaal schaal
12 CAO Nederlandse universiteiten bijla-
ge 1 (3792.00 t/m 4868.00 euro).

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

Erasmus Doctoral Programme in 
Business and Management 2008-2009

Explore the opportunities to become one of the leading management
scholars of the future, by receiving your education and training at the
Erasmus Research Institute of Management (ERIM) in Rotterdam.Your
research career is in reliable hands with our tailor-made course and
support programmes. Our five-year Erasmus Doctoral
Programme in Business and Management, leading to an MPhil
and PhD title, is open to talented and motivated university bachelor
and master graduates from disciplines such as business, economics,
psychology, and engineering. MSc graduates have the option
of enrolling in the second year of the programme.

Possible fields of specialisation offered are:
• Logistics & Information Systems 
• Organization & Innovation
• Marketing 
• Finance & Accounting
• Strategy

ERIM is the joint research institute in the field of management of
RSM Erasmus University and the Erasmus School of Economics.
Both schools operate at the frontier of knowledge-creation and have
a world-class reputation in business and management research.

More information? Visit www.erim.eur.nl

We invest in YOUR CAREER!

Check ourwebsite forcurrent PhDvacancies
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You need water….. 

  water needs you!
Wetsus, centre of excellence for sustainable water technology is a facilitating in-

termediary for trend-setting know-how development. Wetsus creates a unique 

environment and strategic cooperation for development of profitable and sustai-

nable state of the art water treatment technology. The inspiring and multidiscipli-

nary collaboration between companies and research institutes in Wetsus results in

innovations that contribute significantly to the solution of the global water problems. 

combining scientific excellence with commercial relevance

Wetsus Water Challenge 2008

 The Challenge 

The Wetsus Water Challenge offers the opportunity to get a first hand experience in the daily 

work in one of the leading research institutes in water technology in Europe. This event is 

intended for master students, graduates and post-graduates who are interested in water tech-

nology and who aspire to start their career as a PhD student on the cutting edge between 

academia and industry. 

During the challenge, the multiple aspects of water research within Wetsus will be presented. 

Examples of cooperation between scientific expertise (e.g. universities, knowledge institutes) 

and industrial practice will be demonstrated. You will get the opportunity to show your abilities 

and qualifications as a team member in the scientific environment of Wetsus. 

If you are graduated or going to graduate in 2008 or 2009 in an engineering or natural scien-

ces field, the Wetsus Water Challenge is your opportunity to start a successful career in water 

technology.

May 28, 29 and 30, 2008

Programme

More information to be announced on our website

Why and How to Apply 

The research program of Wetsus is fundamental yet applied. The companies who define the 

research program have a strong focus on practical innovation and commercial application. 

PhD students from Wetsus have a strong multidisciplinary background and a well developed 

sense for commerce and application. On the job market there is an ever increasing need for 

these unique people. 

To participate in the Wetsus Water Challenge the following information is required: 

• A curriculum vitae / resume containing:

  - Full contact details 

  - Education details containing at least university and specialization 

  - (Expected) Graduation date (month / year) 

• A motivation letter and / or a project idea describing an approach to solve an arbitrary 

problem encountered in the water sector not exceeding two pages. 

• How you found out about the Wetsus Water Challenge.

The closure date is 15 april 2008

This information can be sent via email to wwc@wetsus.nl.

A confirmation email will be sent upon registration.

Zoek je een universitaire master?
Wil je naar een voorlichtingsdag?
www.universitairemasters.nl

D E  EN IGE  O F F IC I ËL E  MASTERS ITE , VERZORGD  DOOR
D E  VEERT IEN  N ED ERL AN D SE  UN IVERS ITE I TEN

Algemeen Mensen Faculteiten

Studentenleven

Vacatures

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..  

(Advertenties)
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/Ben X
BBeenn  iiss  eeeenn  aauuttiissttiisscchhee  jjoonnggeenn  vvaann
zzeevveennttiieenn  ddiiee  nnaauuwweelliijjkkss  pprraaaatt,,
ggeeeenn  vvrriieennddeenn  hheeeefftt  eenn  mmooeeiilliijjkk
mmeett  aannddeerreenn  kkaann  oommggaaaann..  HHiijj  lleeiiddtt
eeeenn  tteerruuggggeettrrookkkkeenn  bbeessttaaaann  eenn
ddoommppeelltt  zziicchh  tthhuuiiss  ddaaggeelliijjkkss  uurreenn
oonnddeerr  iinn  ddee  ggaammee  AArrcchhLLoorrdd,,  wwaaaarriinn
hhiijj  eeeenn  ssttooeerree  hheelldd  iiss  ddiiee  aallllee
mmoonnsstteerrss  oovveerrwwiinntt..  BBeenn  iiss  ddee
hhooooffddppeerrssoooonn  iinn  ddee  VVllaaaammssee  ffiillmm
‘‘BBeenn  XX’’,,  ggeeïïnnssppiirreeeerrdd  oopp  hheett  aaaann--
ggrriijjppeennddee  vveerrhhaaaall  vvaann  eeeenn  GGeennttssee
jjoonnggeenn  ddiiee  nnaa  llaannggdduurriiggee  ppeessttee--
rriijjeenn  uuiitteeiinnddeelliijjkk  zzeellffmmoooorrdd
pplleeeeggddee..  
‘‘BBeenn  XX’’  iiss  ttee  zziieenn  iinn  ffiillmmhhuuiiss  DDee
ZZwwaarrttee  DDooooss  oopp  ddoonnddeerrddaagg  2211,,
ddiinnssddaagg  2266  eenn  wwooeennssddaagg  2277
ffeebbrruuaarrii,,  sstteeeeddss  vvaannaaff  2200..0000  uuuurr..

/Fascisme
HHeett  ffaasscciissmmee  iiss  ddee  ttwweeeeddee  ppoolliittiieekkee
ssttrroommiinngg  ddiiee  SSttuuddiiuumm  GGeenneerraallee
oonnddeerr  ddee  aaaannddaacchhtt  bbrreennggtt  iinn  hhaaaarr
ddrriieeddeelliiggee  lleezziinnggeennrreeeekkss  ‘‘AAlllleess  wwaatt
jjee  aallttiijjdd  wwiillddee  wweetteenn  oovveerr……’’..  OOpp
wwooeennssddaagg  2277  ffeebbrruuaarrii  sspprreeeekktt
eemmeerriittuuss  pprrooff..ddrr..  HHeerrmmaannnn  vvoonn  ddeerr
DDuunnkk  aaaann  ddee  TTUU//ee  oovveerr  ddee
oonnttssttaaaannssggeesscchhiieeddeenniiss  vvaann  ddeezzee
ssttrroommiinngg  eenn  oovveerr  ddee  vveerrsscchhiilllleenn
ttuusssseenn  ddee  IIttaalliiaaaannssee  eenn  DDuuiittssee
vvaarriiaanntteenn..  OOookk  llaaaatt  ddee  bbeekkeennddee
hhiissttoorriiccuuss  oonnddeerr  aannddeerree  zziieenn  ddaatt  ddee
tteerrmm  tteeggeennwwoooorrddiigg  wwoorrddtt  ggeebbrruuiikktt
vvoooorr  aalllleerrlleeii  vveerrsscchhiijjnnsseelleenn  ddiiee
vvoollggeennss  hheemm  wweeiinniigg  mmeett  hheett
oooorrsspprroonnkkeelliijjkkee  ffaasscciissmmee  ttee  mmaakkeenn
hheebbbbeenn..  IInn  ffiillmmhhuuiiss  DDee  ZZwwaarrttee  DDooooss
vvaannaaff  1111..4455  uuuurr..

/Speltheorie
DDee  ssppeelltthheeoorriiee  mmeett  ddee  vvoooorrnnaaaammssttee
vveellddeenn,,  mmooddeelllleenn  eenn  mmooggeelliijjkkee  ttooee--
ppaassssiinnggeenn  ssttaaaatt  wwooeennssddaagg  2277
ffeebbrruuaarrii  cceennttrraaaall  ttiijjddeennss  ddee  lleezziinngg
‘‘GGaammee  TThheeoorryy’’  iinn  ddee  BBllaauuwwee  ZZaaaall
vvaann  hheett  AAuuddiittoorriiuumm..  DDee  ssppeelltthheeoorriiee
iiss  eeeenn  ttaakk  vvaann  ddee  wwiisskkuunnddee  wwaaaarrbbiijj
hheett  nneemmeenn  vvaann  bbeesslliissssiinnggeenn
cceennttrraaaall  ssttaaaatt  eenn  ddee  ssttrraatteeggiisscchhee
iinntteerraaccttiiee  ttuusssseenn  ‘‘ssppeelleerrss’’  wwoorrddtt
oonnddeerrzzoocchhtt..  DDee  lleezziinngg  ((iinn  hheett
EEnnggeellss))  wwoorrddtt  ggeeggeevveenn  ddoooorr  ddrr..
AAnnnnaa  KKhhmmeellnniittsskkaayyaa,,  vveerrbboonnddeenn
aaaann  ddee  UUnniivveerrssiitteeiitt  TTwweennttee  eenn  hheett
SStt..  PPeetteerrssbbuurrgg  IInnssttiittuuttee  ooff
EEccoonnoommiiccss  aanndd  MMaatthheemmaattiiccss..  VVaannaaff
1111..4455  uuuurr  iinn  ddee  BBllaauuwwee  ZZaaaall  vvaann  hheett
AAuuddiittoorriiuumm..

/Lagerhuis
DDuuuurrzzaaaammhheeiidd  iiss  hheett  tthheemmaa  vvaann  hheett
EEiinnddhhoovveenn  LLaaggeerrhhuuiiss,,  oopp  wwooeennssddaagg
2277  ffeebbrruuaarrii  vvaannaaff  2200..3300  uuuurr  iinn  PPllaazzaa
FFuuttuurraa..  OOnnddeerr  lleeiiddiinngg  vvaann  ccaabbaarree--
ttiieerr  LLeeoonn  vvaann  ddeerr  ZZaannddeenn  wwoorrddeenn
aaccttuueellee  ccoommpplleexxee  wweerreellddpprroobbllee--
mmeenn  bbeekkeekkeenn  ddoooorr  eeeenn  EEiinnddhhoovveenn--
ssee  bbrriill  eenn  wwoorrddtt  ggeezzoocchhtt  nnaaaarr
ccrreeaattiieevvee  mmooggeelliijjkkhheeddeenn,,  iinnggaannggeenn
eenn  oopplloossssiinnggeenn..  DDee  eennttrreeee  iiss  ggrraattiiss..  

/Dansuitdaging
EEeenn  uuiittddaaggiinngg  vvoooorr  ddaannsseerrss,,  eeeenn
bbeellooffttee  aaaann  ddee  ttooeesscchhoouuwweerr..  ZZoo
oommsscchhrriijjfftt  hheett  PPaarrkktthheeaatteerr  ‘‘FFlluukkee’’,,
ddee  vvoooorrsstteelllliinngg  wwaaaarrmmeeee  hheett
NNeeddeerrllaannddss  DDaannss  TThheeaatteerr  II  nniieeuuww
wweerrkk  bbrreennggtt  vvaann  ggrroooottmmeeeesstteerrss
MMaattss  EEkk  eenn  JJiirríí  KKyylliiáánn..  ‘‘VVaanniisshhiinngg
TTwwiinn  ((uunnffiinniisshheedd  wwoorrkk))’’  vvaann  KKyylliiáánn
iiss  vvoollggeennss  ddee  cchhoorreeooggrraaaaff  zzeellff  ‘‘aa
ssmmaallll  mmeeddiittaattiioonn  oonn  ttiimmee,,  ssppeeeedd,,
aaggiinngg  aanndd  aallll  uunnffiinniisshheedd  tthhiinnggss’’,,
wwaaaarrvvoooorr  HHaann  OOtttteenn  ddee  mmuuzziieekk
ccoommppoonneeeerrddee..  TTee  zziieenn  iinn  hheett
PPaarrkktthheeaatteerr  oopp  ddiinnssddaagg  2266  ffeebbrruuaarrii
vvaannaaff  2200..1155  uuuurr..  VVoooorr  kkaaaarrtteenn
((vvaannaaff  1177,,5500  eeuurroo))  zziiee  wwwwww..ppaarrkk--
tthheeaatteerr..nnll..

Deejay met
durf en dubbelleven

EEeenn  ggrreennssoovveerrsscchhrriijjddeennddee  vviissiioo--
nnaaiirr,,  eeeenn  ggeesspplleetteenn  ppeerrssoooonnlliijjkk--
hheeiidd::  ddiiee  ttyyppeerriinnggeenn  kkoommeenn  vveeeell--
vvuullddiigg  vvoooorrbbiijj  ttiijjddeennss  eeeenn  rroonnddjjee
ssppeeuurreenn  oopp  iinntteerrnneett  nnaaaarr  JJaaccee
CCllaayyttoonn..  DDee  AAmmeerriikkaaaannssee  mmuussiiccuuss,,
((rraaddiioo--))ddjj  eenn  eessssaayyiisstt  ggaaaatt  ooookk  wweell
ddoooorr  hheett  lleevveenn  aallss  DDJJ//rruuppttuurree,,  ddiiee
vvaannaacchhtteerr  zziijjnn  ddrraaaaiittaaffeellss  hhiipphhoopp,,
rraaggggaa,,  bbrreeaakkccoorree,,  nnooiissee  eenn  ddrruumm  ’’nn
bbaassss  oopp  eeeenn  ddyynnaammiisscchhee  mmaanniieerr
vveerrmmeennggtt  mmeett  mmooddeerrnnee  kkllaassssiieekkee
mmuuzziieekk,,  AArraabbiisscchhee  eenn  IInnddiiaassee
mmuuzziieekk..  HHiijj  wwaass  oonnddeerr  mmeeeerr  ddjj  iinn
eeeenn  bbaanndd  mmeett  NNoorraahh  JJoonneess  eenn  ssttoonndd
aacchhtteerr  ddee  ddrraaaaiittaaffeell  aallss  ssoollooaarrttiieesstt
mmeett  hheett  ttaacchhttiiggkkooppppiiggee  BBaarrcceelloonnaa
SSyymmpphhoonnyy  OOrrcchheessttrraa..  AAllss  aavvaanntt--
bbrreeaakkccoorree  pprroodduucceerr  NNeettttllee  rriicchhtt  hhiijj
zziicchh  iinn  ddee  ssttuuddiioo  vvoooorraall  oopp  nniieett--

wweesstteerrssee  mmuuzziieekk..  VVeerrddeerr  iiss  hhiijj  oopp--
rriicchhtteerr  vvaann  NNeeggrroopphhoonniicc  eenn  SSoooott
RReeccoorrddss..  
VVoollggeennss  SSttuuddiiuumm  GGeenneerraallee  zziijjnn  eerr
wweeiinniigg  ddjj’’ss  zzoo  aalleerrtt,,  ggeelliikktt  eenn  oonn--
vveerrsscchhrrookkkkeenn  aallss  ddeezzee  vveeeellzziijjddiiggee
RRuuppttuurree..  HHeett  bbuurreeaauu  ssttrriikkttee  hheemm
ddaann  ooookk  ggrraaaagg  vvoooorr  eeeenn  ccoonncceerrtt
pplluuss  lleezziinngg  iinn  hheett  GGaassllaabb  oopp  hheett
TTUU//ee--tteerrrreeiinn  vvaannaavvoonndd,,  ddoonnddeerrddaagg
2211  ffeebbrruuaarrii..  VVaannaaff  2200..3300  uuuurr  ttrreeeeddtt
hhiijj  oopp  mmeett  AAnnddyy  MMoooorree  vvaann  ddee
AAmmsstteerrddaammssee  aannaarrcchhiissttiisscchhee
ppuunnkkbbaanndd  TThhee  EExx  éénn  hhoouuddtt  hhiijj  eeeenn
iinntteerraaccttiieevvee  lleezziinngg  oovveerr  ddee  ‘‘gglloobbaa--
lliizzaattiioonn  ooff  mmuussiicc’’..  

BBeeeellddbbeewweerrkkiinngg::  VViirrggiinniiee  vvaann
KKaallkkeenn

Avontuurlijke ontmoetingen in Effenaar
Geïmproviseerde muziek,
avontuurlijke ontmoetingen,
ongebaande paden en onge-
hoorde momenten: dat is in een
notendop het Zuid Nederlands
Impro Festival, kortweg ZNIF,
vrijdagavond 22 februari in
Effenaar. Onder anderen Ted
Milton, André Goudbeek en
Jacques Palinckx staan op de
planken. 

Het festival, dat voor de negen-
tiende keer plaatsvindt (en tot
2006 het Zuid Nederlands Jazz
Festival heette), zet in drie sets
bijzondere combinaties van mu-
zikanten tegenover elkaar. Het
duo Odes verzorgt in Effenaar de
muzikale aftrap; dichter en per-
former Ted Milton (vooral
bekend als frontman van het
‘jazz-punk-psycho-dada-combo’
Blurt) en laptopvirtuoos Sam
Britton van het elektronicaduo

Icarus improviseerden er samen
al vaker op los en leveren een
breekbare en explosieve perfor-
mance. 

Beeldend kunstenaar en muzi-
kant Peter Jacquemyn gaat
tijdens het festival meermalen
vreemd. Eerst waagt hij zich aan

een set met saxofonist André
Goudbeek en de Vietnamese
percussionist Lê Quan Ninh, om
vervolgens het podium te delen
met de Amerikaanse tubaspeler
Patrick Votrian, jazzmuzikant
Jacques Palinckx en Arts The
Beatdoctor, die live gaat samplen
en remixen. 

Afterparty
Tussen de sets door en na afloop
laat dj Stef van de Ven in
Effenaar zijn bijzondere platen-
collectie horen. Het festival
wordt afgesloten met een af-
terparty met onder anderen
Electric Barbarian featuring
Luanda Casella, Grazzhoppa en
Floris Vermeulen./.
Het Zuid Nederlands Impro Festival,
vrijdag 22 februari vanaf 21.00 uur in de
kleine zaal van Effenaar. De entree
bedraagt tien euro; zie www.effenaar.nl. 

Tijd besparen in het theater
In hun debuutvoorstelling, die
in het Londense Criterion
Theatre maar liefst tien jaar te
zien was, jasten ze er in 97
minuten alle 37 toneelstukken
van William Shakespeare
doorheen. Ook nu hebben de
acteurs van The Reduced
Shakespeare Company weer
haast: in ‘Completely
Hollywood (abridged)’ laten ze
in sneltreinvaart de 175
grootste filmhits voor-
bijkomen, van ‘Casablanca’ en
‘The Godfather’ tot ‘Rocky’ (1
t/m 5) en ‘Pulp Fiction’. 

‘De anarchistische chaos doet
aan Monty Python denken’, zo
schreef de NRC-recensent naar
aanleiding van ‘Completely
Hollywood (abridged)’,
komende week te zien in
Eindhoven. Volgens kenners is
de humoristische toneelvoor-
stelling een must voor elke film-
liefhebber met humor en weinig
tijd.
The Reduced Shakespeare
Company is een driekoppig
comedy-gezelschap, in 1983
door drie hippies in San
Francisco gestart als straat-
theatergezelschap. De huidige
cast bestaat uit in totaal dertien
acteurs die in wisselende samen-
stelling op de planken ver-
schijnen. 

‘Fast, funny and physical’, zo
omschrijft de club zichzelf. Het
concept van ‘RSC’ is inmiddels
bekend en beproefd: jas er in
een kort tijdsbestek een hoop
klassiekers uit een bepaalde ca-
tegorie doorheen. Dit met een

handjevol rekwisieten, veel
humor en vooral veel vaart. In
eerdere voorstellingen pas-
seerden zo onder andere de
complete Amerikaanse ge-
schiedenis, de grootste literaire
meesterwerken en de Bijbel de

revue. ‘Completely Hollywood’
is de zesde productie waarmee
de snelle komedianten nu volle
zalen trekken en de derde voor-
stelling die in de Nederlandse
theaters te zien is. Daarnaast
maakte The Reduced
Shakespeare Company twee
televisiespecials en talloze radio-
stukken./.
Te zien in het Eindhovense Parktheater
op vrijdag 22 februari vanaf 20.30 uur,
kaarten vanaf negentien euro. Zie
www.parktheater.nl en www.reduced-
shakespeare.com. De voorstelling is in
het Engels.

Arts The Beatdoctor, één van de improvisators tijdens het Zuid Nederlands Impro
Festival. Foto: Jordi Huisman 

The acteurs van The Reduced Shakespeare Company
tijdens hun debuutvoorstelling ‘The Complete Works of
William Shakespeare (abridged)’.
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Hajraa viert jubileum met
speciale editie Buitentoernooi
Studentenvolleybalveren
iging Hajraa viert dit jaar
haar gouden jubileum.
Eén van de grotere activi-
teiten is het Buitentoer-
nooi, dat op 13, 14 en 15
juni voor de dertigste
keer wordt gehouden.
Naar verwachting zullen
vijfduizend sporters en
bezoekers komen opda-
gen. De inschrijving voor
deelname is tot 16 mei.
Op dit moment is de helft
van de beschikbare
plaatsen vergeven.

Het thema van het
Buitentoernooi is ‘Hajlight’.
Lilian Admiraal van Hajraa
licht toe: “We willen graag
de hoogtepunten van de af-
gelopen jaren ‘highlighten’
en het verwijst uiteraard
naar de naam van onze ver-
eniging. De spelers staat
het uiteraard ook vrij om
iets met het thema te doen.
Zoals ieder jaar is er een
prijs voor het best verklede
team.” Tijdens het toer-
nooi staat op sportpark De
Hondsheuvels een feest-
tent met live band. “We
zullen nog extra zaken in-
troduceren vanwege de
dertigste editie. Welke dat
precies zijn, blijft nog even
een verrassing.”
In totaal kunnen 475 teams
meedoen. De deelnemers
overnachten in tenten op
het TU/e-terrein. Het
toernooi is opgedeeld in
twee categorieën: ener-
zijds strijden volleyballers

om het Nederlands studen-
tenkampioenschap, ander-
zijds spelen ongeoefende
volleyballers voor de lol
mee. 
Ter afsluiting van het jubi-
leum houdt de vereniging
in september nog een
beachvolleybaltoernooi en
de Eindhoven Citywave op
het Stadhuisplein. Het is
de bedoeling dat het plein

dan vol komt te staan met
joelende mensen./.
Aanmelden voor het
Buitentoernooi kan via
www.hajraabuitentoernooi.nl.
Een team dat zich opgeeft, moet
uit tenminste zes personen
bestaan. De kosten bedragen
vijftig euro per team. 

Balansen en schransen
EEvveennwwiicchhttiiggee  ttyyppeess  zziijjnn  hheett,,
ddaaaarr  bbiijj  EElleekkttrrootteecchhnniieekk..
EEvveennwwiicchhttiiggee  ttyyppeess  mmeett  eeeenn
aall  eevveennzzoo  eevveennwwiicchhttiigg  vvooee--
ddiinnggssppaattrroooonn,,  ddaatt  ddeezzee  wweeeekk
nnoogg  eeeennss  wwoorrddtt  oonnddeerrssttrreeeepptt
mmeett  ddee  TThhoorr  BBaallaannsswweeeekk,,
wwaaaarrvvoooorr  oonnddeerr  aannddeerree  eeeenn
ttwwiinnttiiggttaall  WWhhooppppeerrss,,  fflliinnkkee
hhoommppeenn  kkaaaass,,  llaaddiinnggeenn
bbiitttteerrbbaalllleenn  eenn  mmeetteerrss
SSuubbwwaayy--bbrroooodd  wweerrddeenn  aaaann--
ggeerruukktt..  
CCaalloorriieeëënn  tteelllleenn,,  ddaaaarr  ddooeenn
zzee  bbiijj  ddee  ssttuuddiieevveerreenniiggiinngg
dduuiiddeelliijjkk  nniieett  aaaann..  ““DDee
BBaattaavviieerreennrraaccee  kkoommtt  eerraaaann,,
ddaann  ttrreekkkkeenn  wwee  hheett  rreessuullttaaaatt
vvaann  ddeezzee  wweeeekk  wweell  wweeeerr
rreecchhtt””,,  zzoo  wwuuiifftt  TThhoorr--pprreessii--
ddeenntt  JJoooosstt  GGrreeuunnssvveenn  kkrriittii--
sscchhee  nnootteenn  oovveerr  ddee  ccaalloorriiee--
eexxpplloossiiee  wweegg..  
DDee  BBaallaannsswweeeekk  iiss  eeeenn  iinnddii--
rreeccttee  eerrffeenniiss  vvaann  hheett  vvoorriiggee
bbeessttuuuurr  vvaann  TThhoorr,,  ddaatt  ttiijjddeennss
ddee  llaaaattssttee  aallggeemmeennee  lleeddeenn--
vveerrggaaddeerriinngg  nnoogg  vvlluugg  wwaatt
ssnnaacckkss  ttooeezzeeggddee  eenn  ddaaaarrnnaa
ddiirreecctt  ddee  bbiieezzeenn  ppaakkttee..  DDee
ooppvvoollggiinngg  zzaatt  eerr  eecchhtteerr  aalllleerr--
mmiinnsstt  mmeeee  iinn  hhaaaarr  mmaaaagg  eenn
bbrraacchhtt  ddee  bbeellooooffddee  hhaamm--
bbuurrggeerrss  eenn  aannddeerree  ccaalloorriiee--
bboommmmeenn  ssaammeenn  iinn  éééénn  wweeeekk,,
wwaaaarr  sslliimm  hheett  bbaallaannsseettiikkeett

oopp  wweerrdd  ggeeppllaakktt..  
IInntteerrnn  wweerrdd  ddee  wweeeekk  oovvee--
rriiggeennss  aall  vvlluugg  oommggeeddoooopptt  ttoott
‘‘sscchhrraannsswweeeekk’’,,  ddiiee  mmaaaannddaagg
1188  ffeebbrruuaarrii  wweerrdd  aaffggeettrraapptt
mmeett  eeeenn  bbeesstteelllliinngg  vvaann  mmaaaarr
lliieeffsstt  ddrriiee  mmeetteerr  zzeessttiigg  llaanngg

bbiijj  ssaannddwwiicchhkkeetteenn  SSuubbwwaayy..
OOpp  ddee  ffoottoo  ssnniijjddeenn  sseeccrreettaarriiss
MMaarrttiijjnn  RReeuulliinnkk  ((lliinnkkss))  eenn
vviicceepprreessiiddeenntt  TTwwaann  KKaammpp  ddee
bbrrooooddbbeerrgg  vvoooorr  hhuunn  hhoonnggee--
rriiggee  kkrroooosstt  iinn  hhaappkkllaarree
ssttuukkkkeenn..

Brutale dief belt slachtoffer op
Vierdejaarsstudente Bouw-
kunde Anke Zuiker kreeg
woensdagmiddag 13 febru-
ari, rond 15.30 uur, in de
borrelruimte van studie-
vereniging SUPport een
wel heel onverwacht tele-
foontje. Een man beweerde
haar laptop te hebben ge-
stolen en vroeg haar om
haar wachtwoord om te
kunnen inloggen in de
schootcomputer. De stu-
dente geloofde hem aan-
vankelijk niet, maar toen
ze hem voor de tweede keer
aan de lijn had, ging ze toch
maar eens checken of haar

laptoptas nog bij de ingang
stond, waar ze hem had
achtergelaten. Dit bleek
niet het geval. Pogingen de
man over te halen de laptop
terug te bezorgen, moch-
ten niet baten. “Hij
beweerde wel dat hij in ruil
voor mijn wachtwoord me
mijn privédata zou terug-
geven. Maar daar geloofde
ik niks van”, vertelt Zuiker.

De studente meldde de
diefstal hierop bij de bevei-
liging van de TU/e. Ook
deed ze aangifte bij de
politie. Op het bureau werd

ze zelfs voor de derde maal
gebeld. Ook een politie-
agent die kort met de dief
sprak, kon hem niet
overhalen de computer
terug te geven. Zuiker: “Hij
hoorde wel dat de dief een
‘Randstad-accent’ had.”
Toch is de kans dat de dief
wordt gepakt, uiterst klein.
Zijn telefoonnummer
werd namelijk niet ge-
toond op Zuikers mobiel-
tje. “En de agent zei dat de
politie telefoonnummers
pas gaat ‘tracken’ bij
moordzaken en derge-
lijke.”/.

Chinese draak danst boze geesten weg

OOnnggeevveeeerr  ddeerrttiigg  mmeennsseenn  wwaarreenn  ddiinnssddaagg--
aavvoonndd  1199  ffeebbrruuaarrii  ggeettuuiiggee  vvaann  eeeenn  hheeuussee
CChhiinneessee  ddrraakkeennddaannss..  MMuullttiiccuullttuurreellee  ssttuuddeenn--
tteennvveerreenniiggiinngg  MMoossaaiicc  hhaadd  ddeezzee  ggeeoorrggaannii--
sseeeerrdd  iinn  ddee  BBuunnkkeerr..  NNaa  eeeenn  uuiittvvooeerriiggee

oooosstteerrssee  mmaaaallttiijjdd  ggeennootteenn  ddee  bbeezzooeekkeerrss  vvaann
ddee  ddaannss,,  ddiiee  wweerrdd  uuiittggeevvooeerrdd  ddoooorr  ttwweeee
bbeevvrriieennddee  ssttuuddeerreennddee  bbrrooeerrss  vvaann  ddee
UUnniivveerrssiitteeiitt  LLeeiiddeenn..  OOpp  hheett  rriittmmee  vvaann  zzwwaarree
ddrruummss  zzeettttee  ddee  ddrraaaakk  zziijjnn  ppootteenn  nneeeerr,,  mmeett  aallss

ddooeell  ddee  bboozzee  ggeeeesstteenn  ttee  vveerrjjaaggeenn..  DDee
ddrraakkeennddaannss  iiss  eeeenn  oouuddee  ttrraaddiittiiee  rroonndd  hheett
CChhiinneessee  nniieeuuwwjjaaaarr..
VVoollggeennss  sseeccrreettaarriiss  RReebbiinn  SSaaiidd  vvaann  MMoossaaiicc  iiss
ddiitt  sslleecchhttss  éééénn  vvaann  ddee  aaccttiivviitteeiitteenn  vvaann  ddee

vveerreenniiggiinngg  oomm  eeeenn  bbrreeddeerr  ppuubblliieekk  aaaann  ttee
ttrreekkkkeenn..  ““WWee  wwiilllleenn  iieettss  bbeetteekkeenneenn  vvoooorr  aallllee
bbeevvoollkkiinnggssggrrooeeppeenn..””

FFoottoo’’ss::  RRiieenn  MMeeuullmmaann

NK beleidsdebatteren op TU/e
Studentenvereniging SSRE
houdt zaterdag 1 maart het
Nederlands kampioenschap
beleidsdebatteren in het
Auditorium van de TU/e. Er
zal gedebatteerd worden
over stellingen als ‘het
happy hour moet verboden

worden’ en ‘het polygame
huwelijk moet worden
ingevoerd’. Belangstel-
lenden kunnen zich nog tot
woensdag 27 februari in-
schrijven voor deelname via
www.beleidsdebatteren.nl.
SSRE hoopt dit jaar zestig

teams in te schrijven. Vorig
jaar waren dat er nog 48.
Emile Ratelband is mogelijk
één van de juryleden. De
finale van het NK begint 
’s avonds om acht uur; de
dag wordt daarna afgesloten
met een feest in de Bunker. 

Archieffoto: Bart van Overbeeke
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HHiieerr  wwoooonntt  aabbssoolluuuutt  eeeenn
mmeeiissjjee,,  ddaaaarr  zziijjnn  zzee  hheett  aallllee
vviijjff  oovveerr  eeeennss..  ZZee  hheeeefftt  ttee
vveeeell  ffoottoo’’ss  eenn  ttee  vveeeell  rroozzee
ddiinnggeenn  oopp  hhaaaarr  kkaammeerr  oomm
eeeenn  mmaann  ttee  zziijjnn..  HHeett  bbiijjvvooeegg--
lliijjkk  nnaaaammwwoooorrdd  mmuuzziikkaaaall
wwoorrddtt  ddaaaarr  iinn  bbeeiiddee  iinntteerr--
vviieewwss  ddiirreecctt  aaaann  ttooeeggeevvooeeggdd..
VVeerrddeerr  hhoouuddtt  zzee  vvaann  rreeiizzeenn,,
ooookk  ddaaaarroovveerr  iiss  oovveerreeeenn--
sstteemmmmiinngg..  EEnn  aallss  zzee  ggaaaatt
ssttaappppeenn,,  ddaann  ggaaaatt  zzee  nnaaaarr  ddee
TThhoommaass..  TToomm  eenn  TThhoommaass
ddeennkkeenn  ddaatt  zzee  eeeenn  ‘‘ppaassssiieevvee
ssppoorrtteerr’’  iiss;;  zzee  ggaaaatt  wweell  eeeennss
ssppoorrtteenn,,  mmaaaarr  zzoouu  eeiiggeennlliijjkk
vvaakkeerr  wwiilllleenn  ggaaaann..  IIrreennee
ddeennkktt  ddaatt  zzee  bbeesstt  wweell  eeeennss
lliidd  zzoouu  kkuunnnneenn  zziijjnn  vvaann
TThhêêttaa..  RReennee  zziieett  hhaaaarr  eeeerrddeerr
ggiittaaaarr  ssppeelleenn  bbiijj  LLaa  TTuunniiññaa..
TToomm  eenn  TThhoommaass  ddeennkkeenn  ddaatt
zzee  lliidd  iiss  vvaann  eeeenn  mmuuzziieekkvveerr--
eenniiggiinngg..  TToocchh  vveerrmmooeeddeenn  zzee
aalllleemmaaaall  ddaatt  zzee  nniieett  oonntt--
zzeetttteenndd  aaccttiieeff  ddeeeellnneeeemmtt  aaaann
hheett  ssttuuddeenntteennlleevveenn..  ZZee  iiss

eeeenn  rruussttiigg  ttyyppee  eenn  nnoogg  rreeddee--
lliijjkk  jjoonngg;;  TToomm  eenn  TThhoommaass
zziieenn  aaaann  ddee  mmuuiiss  bbiijj  ddee
llaappttoopp  ddaatt  zzee  ttwweeeeddeejjaaaarrss
ssttuuddeenntt  iiss,,  IIrreennee  ggookktt  oopp
ttwweeeeddee--  ooff  ddeerrddeejjaaaarrss,,
MMiicchhiieell  ddeennkktt  ddaatt  zzee  ddeerrddee--
ooff  vviieerrddeejjaaaarrss  iiss..  DDee  ssttuuddiiee
wwoorrddtt  nniieett  ttee  vveerr  iinn  ddee  bbèèttaa--
hhooeekk  ggeezzoocchhtt..  TToomm  eenn
TThhoommaass  zziieenn  eeeenn  bbooeekk  oovveerr
DDuubbaaii  ssttaaaann  eenn  hheerriinnnneerreenn
zziicchh  ddaatt  CCHHEEOOPPSS  iinn  hheett
vveerrlleeddeenn  eeeenn  ssttuuddiieerreeiiss  nnaaaarr
DDuubbaaii  hheeeefftt  ggeehhoouuddeenn..  ZZee
ssttuuddeeeerrtt  dduuss  BBoouuwwkkuunnddee  eenn
mmiisssscchhiieenn  iiss  zzee  ttoocchh  ooookk
aaccttiieeff  bbiijj  CCHHEEOOPPSS  aallss  zzee  oopp
ssttuuddiieerreeiiss  iiss  ggeewweeeesstt..
TTuusssseenn  ddee  BBMMTT--ssttuuddeenntteenn  iiss
wweeddeerroomm  oonneenniigghheeiidd..  IIrreennee
iiss  hheett  eeeennss  mmeett  TToomm  eenn
TThhoommaass,,  mmaaaarr  RReennee  eenn
MMiicchhiieell  vviinnddeenn  hhaaaarr  mmeeeerr
eeeenn  bbeeddrriijjffsskkuunnddee--ttyyppee,,
oommddaatt  zzee  zzoo  ggeeoorrggaanniisseeeerrdd
iiss..  IInn  hhaaaarr  kkooeellkkaasstt  vviinnddeenn
wwee  eeeenn  zzaakkjjee  vvoooorrggeessnneeddeenn

IIttaalliiaaaannssee  ggrrooeenntteenn,,  mmaaggeerree
yyoogghhuurrtt  eenn  aalllleerrlleeii  aannddeerree
ggeemmaakkkkeelliijjkkee  ggeezzoonnddee
ddiinnggeenn..  ZZee  hheeeefftt  vveeeell  ssaappjjeess
iinn  hhuuiiss,,  mmaaaarr  ggeeeenn  ooff  wweeiinniigg
aallccoohhooll..  ZZee  ddrriinnkktt  nniieett
zzoovveeeell,,  iinn  iieeddeerr  ggeevvaall  nniieett
tthhuuiiss..  TToomm  eenn  TThhoommaass
ddeennkkeenn  ddaatt  zzee  kkaaaass,,  OOppttiimmeell
eenn  jjuuss  dd’’oorraannggee  iinn  hhaaaarr
kkooeellkkaasstt  hheeeefftt..  EEnn  eeeenn  fflleessjjee
SSppaa  bbllaauuww,,  oommddaatt  ddaatt  hhiipp  iiss..
OOpp  ddee  cclloossee--uuppffoottoo  oonnttddeekk--
kkeenn  zzee  bboonnnneettjjeess  vvoooorr  ddee
hhuuiisslliijjsstt;;  zzee  eeeett  vvaaaakk  ssaammeenn
mmeett  hhuuiissggeennootteenn  eenn  hheeeefftt
dduuss  ggeeeenn  aavvoonnddeetteenn  iinn  hhuuiiss..
ZZee  zziijjnn  hheett  eerroovveerr  eeeennss  ddaatt  zzee
nniieett  zzoovveeeell  tthhuuiiss  ddrriinnkktt::  zzee
hheeeefftt  wweell  eeeenn  fflleess  rroosséé  iinn
hhuuiiss,,  mmaaaarr  ddiiee  ssttaaaatt  vveerr
aacchhtteerriinn  ddee  kkooeellkkaasstt..  ZZee
ddrriinnkktt  ooookk  bbiieerr,,  mmaaaarr  ddaatt
ddooeett  zzee  dduuss  bbiijj  CCHHEEOOPPSS,,  ooff  iinn
ddee  TThhoommaass..    

LLii’’AAoo  WWaanngg  iiss  ttwweeeeddeejjaaaarrss
ssttuuddeenntt  TTeecchhnniisscchhee
WWiisskkuunnddee  eenn  TTeecchhnniisscchhee
NNaattuuuurrkkuunnddee..  ZZee  iiss  aaaann--
kkoommeenndd  ffrraaccttiieelliidd  vvaann
GGrrooeepp--éééénn,,  vvaannaaff  sseepptteemm--
bbeerr  zziitt  zzee  eeeenn  jjaaaarr  iinn  ddee  uunnii--
vveerrssiitteeiittssrraaaadd..  VVeerrddeerr  iiss  zzee
aaccttiieeff  bbiijj  VVaann  ddeerr  WWaaaallss,,  zzee
iiss  lliidd  vvaann  ddee  ssttuuddiieerreeiissccoomm--
mmiissssiiee  eenn  hheeeefftt  vvoorriigg  jjaaaarr
ssaammeenn  mmeett  aannddeerree  eeeerrssttee--
jjaaaarrss  hheett  eeeerrsstteejjaaaarrsskkaammpp
ggeeoorrggaanniisseeeerrdd..  ZZee  mmaaaakktt
ooookk  ddeeeell  uuiitt  vvaann  hheett  vvoooorr--
lliicchhttiinnggsstteeaamm  vvaann  ddee  TTUU//ee
eenn  iiss  bbeettrrookkkkeenn  bbiijj  ddee
oonnttwwiikkkkeelliinngg  vvaann  ddee  iinnffoorr--
mmaattiiccaa--sshhooww..  HHaaaarr
ggrroooottssttee  hhoobbbbyy  iiss  mmuuzziieekk;;
zzee  ssppeeeelltt  ppiiaannoo  eenn  vviiooooll  eenn
hhoouuddtt  vvaann  zziinnggeenn..  IInn  hhaaaarr
kkooeellkkaasstt  vviinnddeenn  wwee  nniieett
zzoovveeeell::  bbootteerr,,  kkaaaass,,  hhaamm,,
ssaapp  eenn  ffrruuiitt..  

Het sleutelgat

WWiinntteerrssppoorrtt

MMaaaannddaaggoocchhtteenndd,,  1100  uuuurr,,
pplluussmmiinnuuss  22000000  mmeetteerr
bboovveenn  zzeeeenniivveeaauu..  SSaammeenn
mmeett  mmiijjnn  kkaatteerr  eenn  aannddeerree
wwiinntteerrssppoorrtteerrss  ssttaa  iikk  ttee
wwaacchhtteenn  oomm  ddee  sskkiilliifftt  iinn  ttee
ssttaappppeenn..  DDeezzee  kkeeeerr  iiss  hheett
zzoo’’nn  eeeenn  ttyyppiisscchhee  JJaammeess
BBoonnddlliifftt;;  ttwweeee  vvaann  ddiiee
ggrroottee  zzwwaarree  ggoonnddeellss  wwaaaarr
000077  ttiijjddeennss  eeeenn  sscchhiieett--
ggeevveecchhtt  zzoonnddeerr  pprroobblleeeemm
vvaann  ddee  eennee  oopp  ddee  aannddeerree
sspprriinnggtt..  DDee  sslleecchhtteerriikk  vvaalltt
hheett  rraavviijjnn  iinn  eenn  JJaammeess
wwoorrddtt  ggeerreedd  ddoooorr  eeeenn  hheellii--
kkoopptteerr  bbeessttuuuurrdd  ddoooorr  eeeenn
bbeeeellddsscchhoonnee  BBoonnddggiirrll..  
AAbbrruupptt  wwoorrddtt  mmiijjnn
ddaaggddrroooomm  vveerrssttoooorrdd
ddoooorrddaatt  ddee  lliifftt  mmeett  eeeenn
zzwwaarree  kkllaapp  tteeggeenn  hheett
bbeettoonnnneenn  ggeebboouuww
aaaannssllaaaatt..  TTeerruugg  iinn  hheett
hheeddeenn  ddooeett  ddee  lliiffttmmaann  hheett
hheekkjjee  vvoooorr  oonnss  ooppeenn  eenn  aallss
wwaarree  eeeenn  kkuuddddee  vveeee
bbeewweeggeenn  wwiijj  oonnss  mmeett
zzeevveennttiigg  mmaann  rriicchhttiinngg  ddee
ggrroottee  ccaabbiinnee..  EEeennmmaaaall  iinn--
ggeessttaapptt  sslluuiitt  oonnzzee  hheerrddeerr
ddee  ddeeuurr  wweeeerr  eenn  bbeeggiinn  iikk
mmee  aall  ssnneell  ttee  vvooeelleenn  aallss
eeeenn  ssaarrddiieennttjjee  iinn  eeeenn  ssaarr--
ddiieenneennbblliikk..  DDee  ggeerriinnggee
bbeewweeggiinnggssrruuiimmttee  iiss  eecchhtteerr
nnoogg  ttee  oovveerrlleevveenn,,  mmaaaarr
zzoojjuuiisstt  zziijjnn  ooookk  ddee  ooppttii--
mmaallee  ccoonnddiittiieess  ggeesscchhaappeenn
vvoooorr  hheett  mmaakkeenn  vvaann  zzoo’’nn
ttyyppiisscchhee  wwiinntteerrssppoorrttggeeuurr..  
HHeett  bbaassiissbbeessttaannddddeeeell
hhiieerrvvaann  iiss  eeeenn  fflliinnkkee  ppoorrttiiee
zzwweeeettlluucchhtt,,  aaaannggeevvuulldd
mmeett  eeeenn  vvlleeuugg  ttee  sstteerrkkee
eeaauu  ddee  ttooiilleettttee  vvaann  ddee  6600--
jjaarriiggee  vvrroouuww  nnaaaasstt  mmiijj..  HHeett
ggeehheeeell  wwoorrddtt  mmeett  vvllaaggeenn
aaffggeemmaaaakktt  ddoooorr  ddee  aarroommaa--
rriijjkkee,,  ddoocchh  ssttiinnkkeennddee
aaddeemm  vvaann  ddee  mmaann  tteeggeenn--
oovveerr  mmiijj..  MMaaaarr  nnoogg  vvoooorrddaatt
iikk  aallllee  aaaannwweezziiggee  ggeeuurrttjjeess
hheebb  kkuunnnneenn  iiddeennttiiffiicceerreenn,,
wwoorrdd  iikk  ggeessttoooorrdd  iinn  mmiijjnn
oonnttlleeddiinnggpprroocceess..  HHeett  iiss  ddee
lluucchhtt  vvaann  eeeenn  sscchheerrppee
bbiieerrsscchheeeett  ddiiee  aallllee  eeeerrddeerree
ggeeuurrsseennssaattiieess  ddooeett
vveerrggeetteenn..  UUiitteerraaaarrdd  iiss
oonndduuiiddeelliijjkk  wwiiee  ddee  dduubbiieeuu--
zzee  rrooll  aallss  pprroodduucceenntt  hhiieerr--
vvaann  oopp  zziicchh  mmaagg  nneemmeenn..
EEvveenn  pprroobbeeeerr  iikk  mmiijjnn  aaddeemm
iinn  ttee  hhoouuddeenn,,  mmaaaarr  nnaa  2200
sseeccoonnddeenn  ggeeeeff  iikk  mmeezzeellff
oovveerr  aaaann  hheett  ggrroovvee  ggeewweelldd..
EEeennmmaaaall  bboovveenn  aaaannggeekkoo--
mmeenn  hhaapptt  iieeddeerreeeenn  ggrreettiigg
nnaaaarr  ddee  ffrriissssee  bbeerrgglluucchhtt..
MMaaaarr  aall  ssnneell  ssttoorrtt  iieeddeerreeeenn
zziicchh  wweeeerr  iinn  nnoo--ttiimmee  nnaaaarr
bbeenneeddeenn  oomm  vveerrvvoollggeennss
wweeeerr  hheettzzeellffddee  lliiffttrriittuueeeell
ttee  oonnddeerrggaaaann..  HHeeeerrlliijjkk,,  ddiiee
bbeerrgglluucchhtt……..

DDuurraanndd  RReekkkkoo  iiss
ssttuuddeenntt  TTeecchhnniisscchhee
BBeeddrriijjffsskkuunnddee

Tekst: Monique Hendriks
Foto’s: Bart van Overbeeke

Wie woont er in deze kamer? Deze vraag stelt Cursor wekelijks aan een
aantal willekeurige studenten op de campus. Deze week een analyse
van Tom Kuster (derdejaars student Technische Bedrijfskunde) en
Thomas Wissink (derdejaars student Bouwkunde) en van Michiel Peters,
Rene Rompen en Irene van Bussel (allen eerstejaars student
Biomedische Technologie). Zij bekeken twee foto’s van deze
Eindhovense studentenkamer en gaven commentaar. 

Zwemmers en roeiers
vallen in de prijzen bij
Studenten Sportgala
Zwemster Wendy van der
Zanden, zwemmer Joeri
Verlinden en roeiers
Thêta Eerste Jaars Zware
Acht waren woens-
dagavond 20 februari de
winnaars van het ESSF
Studenten Sportgala. 

In de Blauwe Zaal van het
Auditorium werd voor de
tweede keer een sportgala
gehouden om de beste
sportvrouw, sportman en
sprotploeg van het jaar uit
te roepen. Volgens secre-
taris Clemens Rammeloo
stemden dit jaar honderd-
veertig sportkaarthouders
hun stem uit. 
Winnares Van der Zanden
was genomineerd vanwege
haar eerste plaats op het
NK lange en korte baan op
de tweehonderd meter
rugslag. Bovendien is ze
opgenomen in de EK-
selectie. Ze nam het in de
categorie ‘beste studenten-
sportvrouw’ op tegen vol-

leybalster Antoinette
Posthuma en zwemster
Linsy Heister. 
In de categorie ‘beste stu-
dentensportman’ won
TU/e’er Joeri Verlinden.
Hij had roeier Floris
Lievens en turner Carlo
van Minde als concur-
renten. Verlinden kwalifi-
ceerde zich voor het EK
lange en korte baan, het
WK korte baan en de
Olympische Spelen vlin-
derslag. Hij werd drie keer
eerste op het NK vlin-
derslag. 
Thêta Eerste Jaars Zware
Acht behaalde eerste
plaatsen tijdens de
Randstad Regatta en
Martini Fegatta. De andere
twee genomineerden in de
categorie ‘beste studenten-
sportteam’ waren de hand-
ballers van het Oktopus-
damesteam en de
zwemmers van Nayade’s
heren-estafetteteam. /.

Brand in studentenhuis
In een studentenhuis aan
de Van Meursstraat heeft
donderdagavond 14 febru-
ari een brand gewoed. Eén
kamer brandde uit,
volgens het Eindhovens
Dagblad de kamer van een
TU/e-student Technische
Informatica. Of er nog
meer TU/e-studenten
gedupeerd zijn, was bij het
ter perse gaan van deze
Cursor niet bekend. 
Kortsluiting in een compu-
ter zou de oorzaak van de
brand zijn. Er is veel water-
en roetschade in het gehele
huis, maar niemand zou
gewond zijn geraakt. Het
huis telt tien studenten-
kamers. Tijdens de brand
waren twee studenten
aanwezig. Een student
Werktuigbouwkunde uit
Groningen, die stage liep
in Veghel, ontdekte de
brand. Alle bewoners van
het studentenhuis hebben
de nacht elders moeten
doorbrengen. De buren
hoefden niet te worden
geëvacueerd./.

Foto: Bert Jansen

TU/e-student verliest op schaak-NK
TU/e-student David van Kerkhof is zondag 17 februari in
Nijmegen als laatste geëindigd bij de Royal Haskoning
Chess Challenge. Hij nam, samen met drie anderen, deel
aan de zogenoemde invitatievierkamp tijdens dit NK
schaken voor studenten en verloor alle drie de partijen. Van
Kerkhof (student Technische Innovatiewetenschappen) ver-
klaart zijn tegenvallende prestatie door het feit dat hij de
laatste tijd minder heeft geschaakt dan voorheen, waardoor
hij heeft ingeboet aan rekenkracht tijdens het spelen. 

Zweefvliegtuig in Auditorium
MMeeddeewweerrkkeerrss  eenn  ssttuuddeenntteenn  ddiiee  ddiinnssddaagg  2266
ffeebbrruuaarrii  iinn  hheett  AAuuddiittoorriiuumm  lluunncchheenn,,  zzuulllleenn
ooppkkiijjkkeenn..  DDee  EEiinnddhhoovveennssee  ssttuuddeenntteenn  zzwweeeeff--
vvlliieeggcclluubb  ZZEESS  ssttaalltt  ddaaaarr  ddiiee  ddaagg  nnaammeelliijjkk  eeeenn
zzwweeeeffvvlliieeggttuuiigg..  DDee  ssttuunntt  iiss  vvoooorraall  bbeeddooeelldd
oomm  ddee  aaaannddaacchhtt  ttee  vveessttiiggeenn  oopp  ddee  vveerr--
eenniiggiinngg,,  ddiiee  pprreetteennddeeeerrtt  ddee  ggrroooottssttee

ssttuuddeenntteenncclluubb  vvoooorr  zzwweeeeffvvlliieeggeerrss  ttee  zziijjnn..  DDee
vveerreenniiggiinngg  tteelltt  nnuu  oonnggeevveeeerr  hhoonnddeerrdd  ssttuuddeenn--
tteenn  eenn  oouudd--ssttuuddeenntteenn  aallss  lliidd..  BBiijj  ddee  ZZEESS
kkuunnnneenn  ssttuuddeenntteenn  oonnddeerr  bbeeggeelleeiiddiinngg  vvaann
iinnssttrruucctteeuurrss  eeeenn  oopplleeiiddiinngg  kkrriijjggeenn  ttoott
bbrreevveetthhoouuddeerr..
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Effe zeuren

Fred Steutel
‘Denkend aan Eindhoven zie ik‘… de
Dommel. Wat zie ik nog meer? Nie zo
veul. Mijn eigen huis met tuin, het
nabije winkelcentrum, het Lorentz-
lyceum, waar onze kinderen op school
gingen, het TU/e-terrein aan de
Dommel. Iets verder weg zie ik het
POC, dat niet meer bestaat, de
Stadsschouwburg, onlangs verbouwd
en omgedoopt tot Parktheater, de
Heuvelgalerie, waar ik altijd verdwaal,
het van Abbemuseum aan de Dommel.
Eindhovenaren komen me niet voor de
geest. Dat is niet zo verrassend, want
analoog aan de uitspraak van de Waalse

socialist Jules Destrée: “Sire, il n’y a pas
de Belges”, kan zonder veel overdrij-
ving gezegd worden dat Eindhovenaren
niet bestaan. Als je een ‘Eindhovenaar’
vraagt waar hij woont, zegt hij zonder
mankeren ‘Woensel’, ‘Stratum’,
‘Gestel’, ‘Tongelre’ of ‘Strijp’, nooit
‘Eindhoven’. Er zijn geen
Eindhovenaren! 
Voor ik mijn huis in Woensel-Noord,
ook niet ver van de Dommel, betrok,
woonde ik korte tijd in Vlokhoven, ooit
een buurtschap tussen Woensel en
Son. Waar ligt Eindhoven eigenlijk,
blijft er nog iets over van wat nu
Eindhoven genoemd wordt, als we de
wijken Woensel, Stratum, Gestel,
Tongelre en Strijp weglaten? Misschien

bestaan er geen Eindhovenaren, omdat
Eindhoven niet bestaat. In ‘Een
beknopte geschiedenis van Eindhoven’
lees ik, “In zijn eerste oorsprong is de
naam Eindhoven mogelijk ontstaan als
deel van Woensel. Afgaande op het
gegeven dat het aan Eindhoven
grenzende gedeelte van Woensel lang
de naam Eindje heeft gedragen, mag
verondersteld worden dat dit in de 11e
of 12e eeuw ook het geval was voor het
zuidelijkste deel van Woensel.
Eindhoven betekent in deze verklaring
de hoeve op het einde van Woensel.” 
Waarom vertel ik dit allemaal? Er wordt
gezocht naar de Canon van Eindhoven!
Dat is “één van de activiteiten van de
commissie ‘De Negende’, die door het

college van burgemeester en wet-
houders in 2007 is ingesteld. Opdracht
van deze commissie: zichtbaar maken
van de historische wortels van het
moderne Eindhoven, en het aanwijzen
van sporen in de stad van haar cultuur-
historie, in samenspraak met de
Eindhovenaren”. In verband hiermee
wordt op dinsdag 26 februari een dis-
cussiebijeenkomst georganiseerd in de
Catharinakerk, vanaf 19.30. Hoewel die
discussie, bij gebrek aan
Eindhoven(aren), tamelijk futiel dreigt
te worden, beveel ik deze bijeenkomst
warm in uw belangstelling aan. 

WWiiee:: Marten Witkamp / 26 / Zevende
jaars Technology & Policy

WWaannnneeeerr:: sinds 3 weken
WWaatt:: gedownloade foto
WWaaaarroomm:: “Ik heb deze basgitaar gekocht,
zelfde merk, zelfde type, zelfde kleur: een Swing
A-thru-4B. Ik ben heel mijn leven met muziek
bezig, maar heb nooit leren spelen. Mijn moeder
is zangpedagoge en het zal wel iets met afzetten
te maken hebben. Het was een heel proces: eerst
de gitaar (Zuidkoreaans), toen een boek en
daarna een privédocent. Met de laatste centen
van de maand moest ik kiezen tussen een snoer
en een hoes. De verkoper matste me. De prijs wil
ik niet zeggen, maar ik ben wel heel trots.
Waarom een bas? Het
maakt muziek funky.
Het is een instrument
dat niet zo opvalt, maar
als het er niet is mis je
het. Dat is eigenlijk
niets voor mij, want ik
houd wel van opvallen!”

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




