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Alternatief plan 
W-hal klaar op 1 april
De presentatie van het alter-
natieve plan voor nieuwbouw op
de plek van de W-hal is een
maand uitgesteld. Het plan
wordt nu op 1 april bekend-
gemaakt. Eind 2007 lieten de
gemeente Eindhoven en het
College van Bestuur (CvB) van de
TU/e weten dat men gezamenlijk
ging onderzoeken wat er van de
W-hal behouden kan blijven. In
eerste instantie was het CvB van
plan de hal volledig te slopen en
er een nieuw gebouw neer te
zetten, waar de bibliotheek, res-
tauratieve voorzieningen en de
faculteit Wiskunde en Infor-
matica in ondergebracht moeten
worden. De besluitvorming over
de aanvraag van de monumen-
tenstatus voor de W-hal (inge-

diend door de Stichting Weder-
opbouw Erfgoed) werd hangende
het onderzoek opgeschort. Ook
de aanvraag voor een sloopver-
gunning (ingediend door de
TU/e) ging tijdelijk de ijskast in.
Architect ir. Joost Ector die in mei
2007 al een ontwerp indiende
voor een nieuwe W-hal, is nauw
betrokken bij het alternatieve
plan. Deze week maakte de TU/e-
alumnus bekend dat zijn archi-
tectenbureau ook een grote op-
dracht heeft binnengehaald bij
de TU Delft voor de bouw van
laboratoria en onderwijs- en
kantoorruimten. En voor de
Universiteit Twente bouwt
Ectors bureau een onderzoeks-
complex met een nanolabora-
torium./.

‘Stilte alstublieft!’
WWaaaarr  ddoooorrggaaaannss  hheett  ggeerriinnkkeell  vvaann
sseerrvviieess  wweeeerrkklliinnkktt  eenn  mmeett
ggeeddeemmppttee  sstteemmmmeenn  wwoorrddtt
ggeeddiinneeeerrdd,,  hheeeerrssttee  oopp  ddiinnssddaagg--
mmiiddddaagg  2266  ffeebbrruuaarrii  sseerreennee  rruusstt..
AAnnddeerrhhaallff  uuuurr  llaanngg  wwaass  ddee
UUnniivveerrssiittyy  CClluubb  hheett  ttoonneeeell  vvaann  
eeeenn  tteelleevviissiieeooppnnaammee  vvoooorr  hheett
VVAARRAA//NNPPSS--pprrooggrraammmmaa  ZZeemmbbllaa..

IInn  eeeenn  hhooeekkjjee  vvaann  hheett  rreessttaauurraanntt
hhaadd  hheett  pprroodduuccttiieetteeaamm  eeeenn  mmooooii
uuiittggeelliicchhttee  iinntteerrvviieewwooppsstteelllliinngg
ooppggeebboouuwwdd..  DDaaaarr  wweerrdd  TTUU//ee--
hhoooogglleerraaaarr  AAnnnneelliieess  vvaann  BBrroonnsswwiijjkk
ddoooorr  eeeenn  iinntteerrvviieewweerr  uuiittggeebbrreeiidd
aaaann  ddee  ttaanndd  ggeevvooeelldd  oovveerr  hheett
bbiinnnneennkklliimmaaaatt  vvaann  wwoooonnhhuuiizzeenn..  
VVaann  BBrroonnsswwiijjkk  iiss  hhoooogglleerraaaarr  PPuubblliicc

HHeeaalltthh  EEnnggiinneeeerriinngg  ffoorr  BBuuiilltt
EEnnvviirroonnmmeennttss  eenn  eeeenn  iinntteerrnnaa--
ttiioonnaaaall  ggeewwaaaarrddeeeerrddee  ddeesskkuunnddiiggee
oopp  ddiitt  ggeebbiieedd..  DDee  uuiittzzeennddiinngg
wwaaaarriinn  zziijj  uuiittggeebbrreeiidd  aaaann  hheett
wwoooorrdd  kkoommtt,,  ssttaaaatt  ggeeppllaanndd  vvoooorr
eeiinndd  mmaaaarrtt..

FFoottoo::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee

Eredoctoraat TU/e voor ‘spintronics’-
onderzoeker Stuart Parkin
De TU/e reikt een eredoctoraat
uit aan dr. Stuart Parkin van
IBM Research in de Verenigde
Staten. Hij krijgt deze bij-
zondere onderscheiding voor
zijn belangrijke bijdrage aan
de ontdekking en ontwikkeling
van ‘spintronics’. Dit vak-
gebied maakt nieuwe ontwik-
kelingen mogelijk aan onder
andere harddisks en mag-
netisch RAM-geheugen. Parkin
krijgt zijn eredoctoraat tijdens
de viering van de 52e dies
natalis van de universiteit op
vrijdag 25 april in de
Eindhovense Paterskerk.

De leeskoppen van moderne
harddisks zouden niet werken
zonder het ‘giant magnetoresi-
stance’-effect (GMR) dat optreedt
in bepaalde gelaagde magne-
tische structuren. Parkins grens-
verleggende onderzoek aan inter-
acties in deze structuren is
essentieel geweest voor de toe-
passing van de technologie. Ook
hebben zijn baanbrekende activi-
teiten op het gebied van magne-
tische tunneljuncties bijge-
dragen aan de ontwikkeling van
‘magnetic random access

memory’ (MRAM), een perma-
nent en zuinig geheugen.

Tegenwoordig richt Parkin zich
onder andere op het mani-
puleren van magnetische domei-
nen door middel van spin-gepola-

riseerde stromen.
Daarvoor ziet hij toe-
passingen in een door
hem gepatenteerd,
driedimensionaal
geheugenconcept, de
‘magnetic racetrack
memory’. 

Stuart Parkin is IBM
Fellow en leider van de
onderzoeksgroep
‘magnetoelectronics’
aan het IBM Almaden
Research Center in
Californië, ‘consulting
professor’ aan Stanford
University en direc-
teur van het ‘IBM-
Stanford Spintronic
Science and Applica-
0tions Center’. Hij is
(mede-)auteur van
ruim 350 wetenschap-
pelijke artikelen en
heeft meer dan 50

patenten op zijn naam.

Prof.dr. Bert Koopmans van de
faculteit Technische Natuur-
kunde treedt op als Parkins ere-
promotor./.

Europees geld
voor TU/e-
onderzoek
De TU/e scoort zeker één, maar
waarschijnlijk twee subsidies
bij de eerste ronde van de
‘Starting Grant Competition’
van de European Research
Council (ERC). Dr.ir. Luc
Brunsveld, vanaf juli hoog-
leraar bij Biomedische Techno-
logie, krijgt 1,25 miljoen euro.
Dr.ir. Frank Geels van Techno-
logie Management staat hoog
op de reservelijst en maakt een
goede kans op een subsidie
van negen ton.

Brunsveld was al aangenomen
aan de faculteit Biomedische
technologie als hoogleraar Che-
mische Biologie. Zijn nieuwe
groep van zes reeds geplande
onderzoekers krijgt nu alleen een
flinke zet in de rug. Met de
startersubsidie kan hij ongeveer
vier extra promovendi of post-
docs aanstellen. “Het schrijven
van een onderzoeksvoorstel is
veel werk, maar het blijkt goed
geïnvesteerde tijd”, vertelt hij.
Brunsveld, die in 2001 promo-
veerde aan de faculteit Schei-
kundige Technologie, gaat zich
richten op de onderlinge inter-
acties tussen eiwitten. Die spelen
een grote rol bij ziektes en het
voorkomen ervan.
Bij de directe toekenningen van
de subsidie valt Geels net buiten
de boot. De ERC zoekt nu echter
voor ongeveer honderd aan-
vragen naar extra financiering.

Geels staat zodanig hoog op de
ranglijst, dat hij daardoor waar-
schijnlijk toch een subsidie van
ruim negen ton krijgt. Daarmee
kan hij vijf jaar lang een groot
deel van zijn eigen salaris finan-
cieren en twee promovendi aan-
stellen. Geels gaat met de
subsidie onderzoeken hoe duur-
zame innovaties een voet aan de
grond kunnen krijgen in niet-
duurzame conservatieve secto-
ren zoals transport, energievoor-
ziening en landbouw.

Excellente onderzoekers
De ERC financiert onderzoeks-
voorstellen van individuele
onderzoekers in Europese com-
petitie. De ERC-startersubsidies
zijn bedoeld om excellente
onderzoekers, die twee tot negen
jaar geleden zijn gepromoveerd,
te ondersteunen bij het opzetten
van een eigen onderzoekslijn. Bij
deze eerste ronde was er flinke
concurrentie. Van de ruim 9.000
aanvragen werden slechts 200
voorstellen gehonoreerd en staan
er 230 op een reservelijst.
Volgens het ministerie van OCW
hebben Nederlandse onder-
zoekers bij deze subsidieronde
zeer goed gepresteerd. Met
negen procent van het totale
aantal gehonoreerde voorstellen
staat  Nederland in Europa op de
vierde plaats. Koploper in
Nederland is de VU in Amster-
dam met vijf toekenningen./.
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DDe we weekeek vvanan/Joer/Joerii
Joeri Verlinden, student Biomedische

Technologie, werd afgelopen week
verkozen tot Eindhovens Studenten

Sportman 2007. 

Ondanks het feit dat ik in het tweede jaar
van mijn studie zit, zullen weinig mensen
aan de faculteit mij kennen. Dit studiejaar
ben ik dan ook welgeteld tien dagen
aanwezig geweest. Mijn gemiddelde week
bestaat namelijk voor ruim dertig uur aan
sportactiviteiten op het gebied van
zwemmen. Door dit intensieve program-
ma heb ik dit sportseizoen de keuze
gemaakt iets minder te investeren in mijn
studie en meer in het zwemmen. Gelukkig
heeft dat nu al resultaat opgeleverd. Ik heb
mij genomineerd voor de Olympische
Spelen die in augustus worden gehouden
in Peking. Tevens mag ik meedoen aan de
EK, die vanaf half maart plaatsvinden in
mijn ‘eigen’ Tongelreep, en als toetje is
anderhalve week later het WK korte baan
in Manchester. 

Maandag. Afgelopen week was voor mij
niet veel anders dan normaal. Ook de
eerste zes dagen van deze week ging de
wekker om 05.38 uur. Een dag als vandaag
kent voor mij twee keer twee uur zwem-
training, twee keer dertig minuten ‘core
stability’ en anderhalf uur krachttraining.
Op deze manier breng ik ook de rest van
de werkdagen door, met als enige uitzon-
dering dat er op dinsdag, donderdag en
zaterdag geen krachttrainingen zijn. 

Woensdag. Vanavond is het Eindhovens
Studenten Sportgala. Na een kort video-in-
terview vorige week en enige inlichting die
ik kreeg tijdens mijn drieweekse trai-
ningsstage in het zonovergoten Isla de
Margarita afgelopen januari en februari,
was het nu eindelijk tijd voor het gala. Ik
ben genomineerd voor de titel Studenten
Sportman 2007. Na twee lezingen over de
toepassingen van hedendaagse techniek in
de sport en enkele shows worden de geno-
mineerden geëerd. Enkele zenuwslopende

seconden later volgt
het eindoordeel:
ik heb ge-
wonnen! Een
mooie
erkenning
voor mijn
inspanningen
van het afge-
lopen jaar. Na een
latin-voorstelling en
een korte borrel is het tijd om naar huis te
gaan; de klok richting Peking tikt immers
gewoon door. 

Zaterdag. Na deze inspirerende week is
het tijd voor anderhalve dag rust. Op deze
manier nog een paar mooie weken
doorkomen en dan schitteren op het
EK!/.

Lindsey’s leven verloopt eigen-
lijk al zeventien jaar in een
stroomversnelling. Als baby en
kind had ze amper de rust om te
slapen. Ze was bovengemiddeld
druk en eigenwijs. Op de basis-
school sloeg ze vier van de acht
groepen over (de tweede kleu-
terklas plus de groepen vier, zes
en acht). Herinneringen aan die
tijd heeft ze amper, “behalve dat

ik leeftijdgenootjes toen al erg
kinderachtig vond.”
Toen Lindsey vijf was, namen
haar ouders haar mee naar het
Centrum voor Begaafdheid in
Nijmegen. De kleuter had er,
dankzij de afwisselende en uit-
dagende opdrachten, een heer-
lijke dag, constateerden de
onderzoekers. Wel duurde het
tussentijdse wachten haar al
snel te lang. En waren de op-
drachten iets te simpel, dan
raakte Lindsey in de war. “Een
hoogbegaafd kind stapelt mis-
schien moeiteloos een toren van
tien blokjes, terwijl het bij vijf
blokjes twijfelt, gewoon omdat
dat te simpel is”, verklaart ze
zelf. 
In Nijmegen werd bevestigd wat
haar ouders al vermoedden:
Lindsey is hoogbegaafd. Ook in
haar totale ontwikkeling bleek ze
voor te lopen op leeftijdgenoten.
“Sommige kinderen hebben
gewoon wat extra leerstof nodig,
maar passen wel tussen hun
leeftijdsgenootjes. Ik was nooit

helemaal op mijn plek tussen
kinderen van dezelfde leeftijd.” 
Op haar eerste basisschool
liepen ze niet echt warm voor de
gevraagde extra begeleiding en
inhoudelijke uitdaging. Na een
verhuizing vanuit Heerlen naar
Egmond-Binnen vond de familie
in het nabijgelegen Heiloo uit-
eindelijk een school die mee-
werkte - zij het mopperend.
Maar echt leuk was haar basis-
schooltijd nooit, zegt Lindsey.
Dat werd iets beter op de mid-
delbare school waar ze als acht-
jarige haar vroege entree maakte.
Hoewel ze ook daar naar eigen
zeggen nooit echt aansluiting
vond. “Jongens van een jaar of
twaalf zijn sowieso irritant en de
meisjes vond ik tuttig. Er waren
wel kinderen met wie ik kon op-
schieten, maar ik kwam niet bij
hen thuis of omgekeerd. Die
behoefte had ik trouwens ook
niet.” Ook docenten wisten niet
goed hoe ze moesten omgaan
met de hoogbegaafde pupil: “Ze
vonden me maar lastig omdat ik

blijkbaar nogal veel vragen stelde.”
Als veertienjarige met een gym-
nasiumdiploma op zak (profiel
Natuur & Techniek aangevuld
met Biologie 1 en 2 en Latijn)
begon de oriëntatie op de oplei-
dingenmarkt. Die verkenning
bracht haar al snel in de bèta- en
techniekhoek, waarbij de ID-
combinatie van techniek, vorm-
geving en ‘ontwerpen voor de
medemens’ de doorslag gaf. In
september 2005 ging Lindsey
als veertienjarige aan de slag bij
Industrial Design; mét studie-
financiering, na voortijdige stop-
zetting van de kinderbijslag. ID
bleek echter toch niet helemaal
haar ding en na een jaar stapte
ze over naar Elektrotechniek.
“Deze opleiding gaat net iets
meer de diepte in.” 
Intussen is Lindsey ook volop
actief in het studentenleven,
onder andere als lid van Foot-
loose en Quadrivium en bij
studievereniging Thor. Bestuurs-
werk bij een vereniging zit er
nog niet in, want daarvoor moet

je volgens de wet achttien zijn,
zo ontdekte een vriend van haar.
Tegen die leeftijdsgrens liep
Lindsey trouwens al eerder aan,
onder meer toen woonbedrijf
Vestide haar als veertienjarige
eerstejaars weigerde in te schrij-
ven. Via het Onderwijs en Stu-
denten Service Centrum van de
TU/e kwam ze toen terecht bij
een hospita, “maar dat klikte niet
echt. Op een gegeven moment
klaagde ze dat ik tijdens de Intro
steeds zo laat thuis was gekomen.
Waarop ik dacht: ‘Je bent mijn
babysit niet’.” Inmiddels woont
Lindsey al een tijd in een studen-
tenhuis, maar ze is op zoek naar
een grotere kamer. Vestide heeft
intussen een oogje toegeknepen
en de studente vorig jaar, op haar
zestiende, alsnog ingeschreven. 
Veel last van haar hoogbegaafd-
heid heeft Lindsey naar eigen
zeggen nooit gehad, “hoewel het
wel eens vermoeiend is om het
hele verhaal steeds te moeten
uitleggen. ‘Normaal’ zijn scheelt
wel een hoop gedoe.”/.

Monique van de Ven
Foto: Bart van Overbeeke
Een brugpieper met dikke

boekentas is vaak het mikpunt
van spottende ouderejaars.

Wie als achtjarige aan de
middelbare school begint,

moet vast dubbel de klos zijn.
Toch? Maar Lindsey Vlaar,

studente Elektrotechniek (17),
haalt er haar schouders bij op:
“Ik heb er nooit last van gehad.

Gewoon een kwestie van
opmerkingen negeren.”

Tweeënhalf jaar terug begon ze
als student aan de TU/e - als

veertienjarige. 

“Normaal zijn scheelt wel een hoop gedoe”

Lindsey Vlaar
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Ach en W-hal

‘Krachtpatsertje’ voor 
project Industrial Design
Een creatie van studenten van
Industrial Design (ID) viel don-
derdag 21 februari op het
stadhuis van Eindhoven in de
prijzen. Daar werd het zoge-
noemde ‘krachtpatsertje’ uit-
gereikt. De faculteiten Bouw-
kunde en Industrial Design, de
Design Academy en Hogeschool
Zuyd voerden recentelijk onder-
zoeken uit met als thema
Krachtwijken. Studenten bekeken
de mogelijkheid en behoeften
om het leefklimaat in
Eindhovense wijken te ver-
beteren. De eerstejaars van
Industrial Design kwamen op de
proppen met een ‘prachtpaal’.
Het idee hierachter is dat er in
een straat een mooie paal komt te
staan met vertakkingen waaraan
bloembakken en klimplanten
komen te hangen. Buurt-
bewoners moeten samenwerken
om de groenvoorzieningen
optimaal te houden. De jury was
er vooral over te spreken dat
bewoners een actieve bijdrage
moeten leveren. Ook het voor-
uitzicht dat de buurt groener
wordt, sprak tot de verbeelding.
Tweedejaarsstudenten van ID
ontwierpen meubels die op een
plein moeten komen. Gaat
iemand er zitten, dan wordt een
lichtspoor door de wijk geac-
tiveerd. Zo zien bewoners dat
iemand op het plein zit om
eventueel een praatje mee te
maken. Bouwkunde bekeek de
ruimtelijke eigenschappen van
De Bennekel in relatie tot die van
het stadsdeel Gestel. Ook keken

ze hoe dit stadsdeel aan het
centrum van Eindhoven aansluit.
Het is nog onduidelijk of het

winnende ontwerp ook daadwer-
kelijk wordt uitgevoerd.
Foto: Bart van Overbeeke

‘Eindhoven wél ingelicht over proefschrift’
‘Eindhoven’ was wél op de
hoogte van het feit dat het
omstreden proefschrift van
Marcoen Cabbolet eerder in
Tilburg was aangeboden. Dat
stelt zijn tweede promotor
Malo Hautus. Het vermeende
verzwijgen van de voorge-
schiedenis werd de Tilburgse
hoogleraar Harrie de Swart, de
eerste promotor van Cabbolet,
kwalijk genomen door rector
Frank van der Duyn Schouten
van de Universiteit van Tilburg.

Malo Hautus is emeritus hoog-
leraar van de TU/e-faculteit
Wiskunde en Informatica en
tweede promotor van het om-
streden proefschrift van Marcoen
Cabbolet. Hautus, die de afge-
lopen weken onbereikbaar was
voor commentaar, laat via e-mail

weten dat hij in zijn gesprek met
de decaan van de faculteit
Wiskunde en informatica, Kees
van Hee, “wel degelijk heeft
verteld dat de heer Cabbolet eerst
in Tilburg een promotie had aan-
gevraagd, maar daarvan had af-
gezien omdat hij persoonlijke
problemen had met één van de
commissieleden”. Van Hee is lid
van het College voor Promoties.
Hautus’ verklaring lijkt strijdig
met de open brief die de
Tilburgse rector Frank van der
Duyn Schouten eerder liet pu-
bliceren in Cursor en in het
Tilburgse universiteitsblad Uni-
vers. Daarin stelt hij dat de TU/e
‘niet op de hoogte is gesteld van
de Tilburgse voorgeschiedenis
van dit manuscript’. De rector
noemt daarop het optreden van
de Tilburgse hoogleraar Harrie

de Swart, eerste promotor van
Cabbolet, ‘misleidend’ en ‘in
strijd met de academische
mores’. De rector heeft zelf de
TU/e-rector over de ‘voorge-
schiedenis’ ingelicht.
De Swart reageerde verbaasd op
de beschuldiging, maar verwees
door naar co-promotor Malo
Hautus, die de contacten met
‘Eindhoven’ deed. Hautus was
toen onbereikbaar voor com-
mentaar. De emeritus blijkt sinds
28 januari in Nieuw-Zeeland te
zijn, zonder internetverbinding.
Zodra hij weer contact had, heeft
hij gereageerd.

De woordvoerder van de TU/e wil
geen commentaar geven. Hij
beroept zich op het vertrou-
welijke karakter van het College
van Promoties. (Univers)/.

BMT viert tienjarig
jubileum met vrienden
Een feestje vier je met je
vrienden, vinden ze bij
Biomedische Technologie.
Daarom pakt de tienjarige
faculteit op donderdag 20
maart groots uit met een
afwisselend programma vol
activiteiten voor verschillende
doelgroepen. 

‘BMT 10 jaar springlevend!’ is
het motto van de faculteit, die een
decennium geleden als eerste in
Europa van start ging met een
vijfjarige opleiding op het gebied
van de biomedische technologie.
Deze kwam voort uit de TU/e-
faculteit Werktuigbouwkunde,
waarbinnen begin jaren negentig
de eerste studierichting ontstond
die meer de ‘biokant’ opging:
Werktuigkundige Medische
Technologie. Inmiddels bestaat
BMT tien jaar en zwaaide de
faculteit in die periode zo’n twee-
honderdvijftig afgestudeerden
uit.

Het tienjarig bestaan wordt op 20
maart stevig gevierd. Op het pro-
gramma staan onder andere een
‘luxe ontbijt’ in De Zwarte Doos,
een lezing van prof.dr. Peter
Katona (één van de grondleggers
van de biomedische tech-
nologie), de expositie ‘Binnenste
Buiten’, een workshop over mo-
lecular imaging, een Loesje-
workshop en een rondleiding
door de diverse laboratoria van
BMT. Wie net wat meer spanning
zoekt, kan zich bij studiever-
eniging Protagoras wagen aan
een bungeejump. De faculteit
besluit de dag met een feest in de
wintertuin van Sofitel Cocagne,
met onder andere een optreden
van bigband Studentproof. 
Voor de meeste activiteiten op
BMT’s verjaardagsfeest is aan-
melding vooraf verplicht. Zie
http://tienjaar.bmt.tue.nl/ voor
het volledige programma en
meer informatie./.

Fellowship voor hoogleraar
Bouwkunde Jan Hensen
TU/e-hoogleraar prof.dr.ir. Jan
Hensen van de faculteit
Bouwkunde is benoemd tot
fellow van de American Society
of Heating, Refrigerating and
Air-Conditioning Engineers
(ASHRAE). De benoeming is
een erkenning voor Hensens

onderzoek naar prestatiegericht
ontwerpen op het gebied van
bouwfysica, binnenmilieu en
installatie. De bouwkundige, in
1981 afgestudeerd aan de TU/e,
houdt zich binnen dit onderzoek
vooral bezig met computermo-
dellering en simulatie./.

IT-specialist TU/e wint Security Award
Ir. Wil Kortsmit van de TU/e-
faculteit Wiskunde & Infor-
matica heeft de SURFcert
Security Award 2007 gewon-
nen. Hij kreeg de award, die
onder meer vergezeld ging van
een geldbedrag van drie-
duizend euro, voor zijn zelfont-
worpen programma ‘beveiligd
toetsen’. 

Kortsmit, wiskundig IT-spe-
cialist van de faculteit, ont-
wikkelde een programma dat de
computers van studenten tij-
delijk afsnijdt van de buiten-
wereld. Studenten krijgen een

webadres om de digitale toets te
downloaden; wanneer het down-
loaden is voltooid, worden alle
communicatiepoorten automa-
tisch verbroken totdat de maker
zijn digitale antwoorden heeft
ingeleverd. Het programma
voorkomt daarmee dat studenten
tijdens het maken van een toets
via hun laptops over de ant-
woorden kunnen communi-
ceren. 
Aan de TU/e werden de afge-
lopen maanden tientallen
toetsen afgenomen met dit
nieuwe programma. Kortsmit
werkt momenteel aan een

gebruiksvriendelijke webinter-
face voor docenten, zodat zij zelf
op een veilige manier een
tentamen kunnen aanvragen en
invoeren in het programma. 
SURFcert is een onderdeel van
SURFnet -de internetprovider
voor het hoger onderwijs en veel
onderzoeksinstellingen in
Nederland-, dat gevallen van
beveiligingsinbreuken onder-
zoekt. Met de award wil
SURFcert het belang van een
goed georganiseerde beveiliging
onderstrepen./.
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Delta – TU Delft

Russen vermoeden plagiaat
DDee  rreeccttoorr  vvaann  ddee  SSttaaaattssaaccaaddeemmiiee  vvoooorr  KKuunnsstteenn  eenn
AArrcchhiitteeccttuuuurr  iinn  hheett  RRuussssiisscchhee  JJeekkaatteerriinneennbbuurrgg  zzoouu  bbiijj  zziijjnn
DDeellffttssee  ccoolllleeggaa  eeeenn  bbeezzwwaaaarr  hheebbbbeenn  iinnggeeddiieenndd  wweeggeennss
oonnggeeaauuttoorriisseeeerrdd  ggeebbrruuiikk  vvaann  tteekksstteenn  uuiitt  RRuussssiisscchhee  ppuubbllii--
ccaattiieess..  IInn  hheett  pprrooeeffsscchhrriifftt  ‘‘AAvvaanntt--ggaarrddee  bbeettwweeeenn  EEaasstt  aanndd
WWeesstt’’  zzoouu  ddrr..  TTaattyyaannaa  BBuuddaannttsseevvaa,,  ddiiee  oopp  1177  nnoovveemmbbeerr
22000077  pprroommoovveeeerrddee  aaaann  ddee  ffaaccuulltteeiitt  BBoouuwwkkuunnddee,,  ggrroottee
ffrraaggmmeenntteenn  hheebbbbeenn  oovveerrggeennoommeenn  zzoonnddeerr  aaaannhhaalliinnggss--
tteekkeennss  eenn  bbrroonnvveerrmmeellddiinnggeenn..  AAllss  bbeewwiijjss  wweerrdd  eeeenn  ssttaappeell
ffoottookkooppiieeëënn  mmeett  tteekksstteenn  uuiitt  RRuussssiisscchhee  bbooeekkeenn  aaaannggee--
lleevveerrdd  bbiijj  ddee  DDeellffttssee  bboouuwwkkuunnddeeddeeccaaaann  WWyyttzzee  PPaattiijjnn..
VVoollggeennss  ddee  iinnggeesscchhaakkeellddee  vveerrttaalleerr  ggaaaatt  hheett  eecchhtteerr  sslleecchhttss
oomm  ppaassssaaggeess  oovveerr  ffeeiitteelliijjkkhheeddeenn..  DDee  ggeecciitteeeerrddee  wweerrkkeenn
zzoouuddeenn  ddoooorr  ddee  pprroommoovveennddaa  nneettjjeess  zziijjnn  ooppggeennoommeenn  iinn  ddee
lliitteerraattuuuurrlliijjsstt  vvaann  hhaaaarr  pprrooeeffsscchhrriifftt..  DDee  vveerrttaalleerr  ttyyppeeeerrtt  hheett
ggeesstteeggggeell  ddaann  ooookk  aallss  bbrrooooddnniijjdd  ttuusssseenn  RRuussssiisscchhee
ddooccttoorrss..

Folia – Universiteit van Amsterdam

Pleij en de tuinbroekfeministen
DDee  AAmmsstteerrddaammssee  hhoooogglleerraaaarr  HHiissttoorriisscchhee  NNeeddeerrllaannddssee
LLeetttteerrkkuunnddee  HHeerrmmaann  PPlleeiijj  nneeeemmtt  mmoorrggeenn,,  2299  ffeebbrruuaarrii,,  nnaa
4477  jjaaaarr  aaffsscchheeiidd  vvaann  ddee  UUvvAA..  DDee  pprroovvoottiijjdd,,  ddee  bbeezzeettttiinngg  vvaann
hheett  MMaaaaggddeennhhuuiiss  eenn  ddee  ooppkkoommsstt  vvaann  hheett  ffeemmiinniissmmee
ppaasssseerreenn  ddee  rreevvuuee  iinn  hheett  iinntteerrvviieeww  mmeett  hheemm  iinn  FFoolliiaa..  DDee
MMaaaaggddeennhhuuiissbbeezzeetttteerrss  kkoonnddeenn  ddeessttiijjddss  rreekkeenneenn  oopp  ddee
sstteeuunn  vvaann  uunniivveerrssiittaaiirr  ddoocceenntt  PPlleeiijj  iinn  ddee  vvoorrmm  vvaann  hheett  hheeii--
mmeelliijjkk  bbiinnnneennssmmookkkkeelleenn  vvaann  ttwweeeehhoonnddeerrdd  rroolllleenn  ttooiilleett--
ppaappiieerr  iinn  hheett  hheerrmmeettiisscchh  aaffggeessllootteenn  ggeebboouuww..  EEeenn  ggrrooeepp
hhaarrddccoorree  ttuuiinnbbrrooeekkffeemmiinniisstteenn  pprruuiimmddee  PPlleeiijj  nniieett  aallss  eenniiggee
mmaannnneelliijjkkee  ddoocceenntt  vvaann  hheett  vvaakk  mmiiddddeelleeeeuuwwssee  lleetttteerrkkuunnddee..
HHeett  ccoommpprroommiiss::  PPlleeiijj  ggaaff  hheett  eeeerrssttee  uuuurr  lleess  eenn  ddaaaarrnnaa  ddiiss--
ccuussssiieeeerrddee  ddee  ggrrooeepp  hheett  ttwweeeeddee  uuuurr  vveerrddeerr  zzoonnddeerr  hheemm
eerrbbiijj..  OOvveerr  hheett  ffeeiitt  ddaatt  hhiijj  ggeerreeggeelldd  oopp  ttvv  ttee  zziieenn  iiss  ((wwaatt  eerr
ttooee  lleeiiddddee  ddaatt  JJaann  BBllookkkkeerr  hheemm  ddee  bbiijjnnaaaamm  ‘‘pprreettpprrooffeessssoorr’’
ggaaff))  zzeeggtt  hhiijj::  ““IIkk  wwoorrdd  vveeeell  ggeevvrraaaaggdd,,  mmaaaarr  zzeegg  ooookk  vvaaaakk
nneeee..  WWaannnneeeerr  iikk  ttooeesstteemm,,  zziijjnn  hheett  oonnddeerrwweerrppeenn  ddiiee  mmeett
mmiijjnn  vvaakkggeebbiieedd  ttee  mmaakkeenn  hheebbbbeenn..  ((……))  AAaann  ssppeelllleettjjeess  ddooee
iikk  nniieett  mmeeee..””

Univers – Universiteit van Tilburg
Wat als de euro valt?
IInn  UUnniivveerrss  sscchheettsseenn  ttwweeee  TTiillbbuurrggssee  eeccoonnoommeenn  wwaatt  eerr
wweerreellddwwiijjdd  zzoouu  kkuunnnneenn  ggeebbeeuurreenn  mmoocchhtt  ddee  eeuurroo  oonnddeerruuiitt
ggaaaann..  DDiitt  aallss  rreeaaccttiiee  oopp  ddee  VVPPRROO--ddooccuummeennttaaiirree  ‘‘DDee  ddaagg  ddaatt
ddee  ddoollllaarr  vvaalltt’’..  VVoollggeennss  uunniivveerrssiittaaiirr  hhooooffddddoocceenntt  TThhiijjss  tteenn
RRaaaa  zziijjnn  ddee  ggeevvoollggeenn  vvoooorr  ddee  AAzziiaattiisscchhee  eeccoonnoommiiee  nniieett  zzoo
ddrraammaattiisscchh..  HHuunn  eeiiggeenn  mmuunntteeeennhheeddeenn  wwoorrddeenn  wweelliisswwaaaarr
mmeeeerr  wwaaaarrdd,,  wwaaaarrddoooorr  ddee  eexxppoorrtt  rriicchhttiinngg  EEuurrooppaa  eenn
AAmmeerriikkaa  tteerruugglloooopptt..  MMaaaarr  hheett  ooppeenntt  vvoooorr  bbiijjvvoooorrbbeeeelldd
CChhiinnaa,,  ddaatt  eeeenn  fflliinnkk  bbeettaalliinnggssoovveerrsscchhoott  hheeeefftt,,  ooookk  mmooggee--
lliijjkkhheeddeenn  oomm  mmeeeerr  EEuurrooppeessee  bbeeddrriijjvveenn  oovveerr  ttee  nneemmeenn..
VVoooorr  EEuurrooppeessee  bbeeddrriijjvveenn  iiss  hheett  eecchhtteerr  wweeeerr  mmaakkkkeelliijjkkeerr
ccoonnccuurrrreerreenn,,  oommddaatt  ddee  lloonneenn  hhiieerr  ddaann  llaaggeerr  zziijjnn  ddaann  iinn
AAzziiëë..  VVoollggeennss  hhoooogglleerraaaarr  TToonn  vvaann  SScchhaaiikk  iiss  hheett  nniieett  eerrgg
rreeaalliissttiisscchh  ddaatt  ddee  eeuurroo  eecchhtt  oonnddeerruuiitt  zzoouu  ggaaaann..  TTeenn  RRaaaa
ddeennkktt  ddaatt  hheett  aaaannsstteelllleenn  vvaann  RRoobbeerrtt  MMuuggaabbee  aallss  pprreessiiddeenntt
vvaann  ddee  EEuurrooppeessee  CCeennttrraallee  BBaannkk  nnoogg  ddee  bbeessttee  mmooggeelliijjkk--
hheeddeenn  bbiieeddtt..  ““DDiiee  mmaann  hheeeefftt  iinn  ZZiimmbbaabbwwee  eeeenn  iinnffllaattiiee  vvaann
6666..000000  pprroocceenntt  bbeewweerrkksstteelllliiggdd  eenn  ddaaaarrmmeeee  ddee
ZZiimmbbaabbwwaaaannssee  ddoollllaarr  ttoott  ssnneellsstt  vvaalllleenndd  mmuunntt  ggeemmaaaakktt..
DDaatt  mmooeett  hheemm  mmeett  ddee  eeuurroo  ooookk  wweell  lluukkkkeenn..””

UK – Rijksuniversiteit Groningen
Ongevraagde porno uit de printer
IIss  hheett  mmooggeelliijjkk  oomm  vviiaa  iinntteerrnneett  eeeenn  uunniivveerrssiittaaiirree  nneettwweerrkk--
pprriinntteerr  ttee  ‘‘kkaappeenn’’  eenn  hheett  aappppaarraaaatt  oopp  ddiiee  mmaanniieerr  oonnggee--
vvrraaaaggdd  ssppaamm  ttee  llaatteenn  aaffddrruukkkkeenn??  DDiiee  vvrraaaagg  sstteellddeenn  mmeeddee--
wweerrkkeerrss  vvaann  hheett  GGrroonniinnggss  BBiioollooggiisscchh  CCeennttrruumm  zziicchh  ttooeenn  eerr
pplloottsseelliinngg  ddeerrttiieenn  ppaaggiinnaa’’ss  ppoorrnnoo  uuiitt  ddee  pprriinntteerr  kkwwaammeenn..
EEeenn  mmeeddeewweerrkkeerr  vvaann  ddee  hheellppddeesskk  lliieett  wweetteenn  ddaatt  ddee  pprriinntt--
ooppddrraacchhtt  aaffkkoommssttiigg  wwaass  vvaann  eeeenn  IIPP--aaddrreess  bbuuiitteenn  ddee  uunnii--
vveerrssiitteeiitt..  VVoollggeennss  UUKK  ppuubblliicceeeerrddee  ddee  AAmmeerriikkaaaannssee  tteecchhnnoo--
llooggiieewweebbssiittee  eeWWeeeekk..ccoomm  ttwweeee  wweekkeenn  tteerruugg  nnoogg  eeeenn
aarrttiikkeell  oovveerr  ddee  vveeiilliigghheeiiddssrriissiiccoo’’ss  vvaann  nneettwweerrkkpprriinntteerrss..  DDee
aaddjjuunncctt--ddiirreecctteeuurr  vvaann  hheett  RRUUGG--nneettwweerrkk  hhoouuddtt  hheett  eecchhtteerr
oopp  eeeenn  kknnuulllliiggee  ffoouutt  vvaann  eeeenn  ssttuuddeenntt  ooff  mmeeddeewweerrkkeerr..  VVoooorr
ddiiee  ppeerrssoooonn  hhoouuddeenn  ddee  bbiioollooggeenn  ddee  ppiikkaannttee  pprriinnttooppddrraacchhtt
nnoogg  eevveenn  aacchhtteerr  ddee  hhaanndd..

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

NU! Auto 20 uur + examen: 875,-

Op vertoon studentenpas: Intake gratis !!

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

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

Geïnteresseerd in een baan in de techniek en/of IT? 
Kom dan naar het grootste carrière-evenement van 

Nederland en bezoek:

ingenieurscongres.nl it-congres.nl

14 & 15 maart 2008

Amsterdam RAI

(Advertenties)

Meer studiestakers
Het aantal eerstejaars
dat voor 1 februari is
gestopt met zijn oplei-
ding is dit jaar gegroeid.
Van de ruim honderd-
duizend beginners
haakte 5,7 procent in de
eerste maanden af. Vorig
studiejaar gaf 5,2
procent van de eerste-
jaars er voor februari 
de brui aan. 

De toename komt volledig
voor rekening van het hbo,
zo blijkt uit cijfers van de
IB-Groep. Bijna 4800 van
de ruim 73.000 hbo-
studenten die dit jaar aan
hun opleiding begonnen,
heeft zich inmiddels laten
uitschrijven. Uitgedrukt
in een percentage is dat
6,5 procent, tegen 5,9
procent van de lichting die

in 2006/07 van start ging.
Aan de universiteit stop-
ten in het lopende studie-
jaar bijna duizend van de
ruim 28.000 wo-studen-
ten, wat net als vorig
studiejaar neerkomt 3,4
procent. 

Wie zijn studiefinancie-
ring stopzet voor 
1 februari en niet voor een
andere opleiding kiest,
hoeft zijn prestatiebeurs
niet terug te betalen.
Studenten die in de eerste
maanden van opleiding
zijn veranderd, zijn dus
niet in de telling mee-
genomen. Het is niet dui-
delijk aan welke instel-
lingen de meeste studenten
binnen een paar maanden
stoppen. (HOP)/.

Universitaire opleiding
voor onderwijzers
Nieuwe mogelijkheden
voor wie de pabo te licht
vindt, maar toch juf of
meester wil worden. In
Utrecht haal je straks in
vier jaar een universitair
bachelordiploma onder-
wijskunde én pabo-
diploma. 

De ‘academische leraren-
opleiding primair onder-
wijs’ is een initiatief van de
Universiteit Utrecht en
Hogeschool Utrecht. De
vierjarige dubbelopleiding
voorziet in een groeiende
politieke en maatschap-
pelijke behoefte aan onder-
wijzers met academische
kennis en vaardigheden. 
De twee bachelorstudies
zijn zodanig met elkaar

vervlochten dat het lijkt
alsof de studenten één
opleiding volgen. Het pro-
gramma begint in sep-
tember en wordt aan beide
instellingen verzorgd. Het
is toegankelijk voor
vwo’ers en voor pabo-stu-
denten die hun prope-
deuse hebben behaald.
Vanwege het ‘veeleisende
karakter’ van het program-
ma worden zij aan de poort
geselecteerd. Ze moeten
onder meer een motivatie-
brief schrijven en de ver-
plichte rekentoets al van
tevoren halen. De belang-
stelling zal naar ver-
wachting te groot zijn voor
de vijftig beschikbare
plaatsen. (HOP)/.
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Bomvolle eerste Ladies Career Night

Wees efficiënt en gedisci-
plineerd, zoek een partner die
je steunt, leer je kinderen zelf-
standig te zijn en geniet van
het werkende bestaan. Dat was
één van de kernboodschappen
van de Leuvense professor
Sabine Van Huffel. Maandag 25
februari gaf ze een lezing over
vrouw, gezin en wetenschap
tijdens de eerste Ladies Career
Night aan de TU/e.

Prof.dr.ir. Sabine Van Huffel,
hoogleraar en rectoraal adviseur
gelijke kansen en diversiteit,
weet waarover ze praat als het
gaat om de combinatie werk en

privéleven. In negen jaar kreeg ze
zes kinderen, van wie zoon
Adriaan op tweejarige leeftijd
overleed. In dezelfde periode
werkte Van Huffel zich aan de
universiteit omhoog van assi-
stent naar hoogleraar. Zeker geen
makkelijke opgave, maar wél te
doen, benadrukte ze. Dit mede
dankzij goede kinderopvang,
steun van haar partner en niet te
vergeten eigen gedrevenheid. 
Rozemarijn Schalkx van Stu-
dium Generale, die de Ladies
Career Night mede organiseerde,
vond Van Huffels lezing erg in-
spirerend. De prof was één van de
dertien uitgenodigde carrière-

vrouwen met wie studentes en
medewerksters van de TU/e,
onder het genot van een driegan-
genmenu, konden kennis-
maken. 
Met ongeveer zestig aanmel-
dingen zat de avond in de
University Club bomvol, aldus
Schalkx, en de reacties waren
overwegend positief. Als het aan
haar ligt, krijgt het initiatief zeker
een vervolg, maar een evaluatie
met het mede organiserende
Women In Science network
Eindhoven (WISE) staat nog op
de rol./.
Foto: Bart van Overbeeke

TU/e gaat in Turkije 
kennismigranten werven
De TU/e neemt half april deel
aan een handelsmissie naar
Turkije, met als voornaamste
doel kennismigranten te
werven. In Istanbul worden
hiervoor onder andere enkele
onderwijsinstellingen bezocht. 

Het is niet de eerste keer dat de
TU/e op pad gaat in Turkije.
Afgelopen drie jaar werden al
missies ondernomen naar dit
land, waar wordt samengewerkt
met de Middle East Technical
University (METU) in Ankara,
Istanbul Technical University
(ITU) en de universiteit van
Bogazici. En niet zonder resul-
taat: de instroom van Turkse stu-
denten in masteropleidingen van
de TU/e is sindsdien aanzienlijk
toegenomen, stelt dr. Karen Ali,
hoofd van het Onderwijs en

Studenten Service Centrum.
Ook de gemeenten Eindhoven en
Tilburg, de Brabantse Ontwik-
kelings Maatschappij, de Univer-
siteit van Tilburg en de hoge-
scholen Avans en Fontys nemen
deel aan de handelsmissie die
van 13 tot 20 april voert naar
Kayseri en Istanbul. De TU/e
neemt alleen deel aan het bezoek
aan Istanbul, waar afspraken
gepland staan met de burge-
meester, de Kamer van
Koophandel en enkele onder-
wijsinstellingen.  De universiteit
wordt vertegenwoordigd door
Karen Ali en prof.dr.ir. Jan
Fransoo (Technologie Manage-
ment). In totaal gaan vijftig tot
zestig mensen mee op de
missie./.

Stukafest op Cursor-site
VVeeeerrttiieenn  aarrttiieesstteenn  oopp  eevveenn  zzoovveeeell  ssttuuddeenntteennkkaammeerrss..  DDaaaarr  wwaass  hheett

ggiisstteerraavvoonndd  oopp  hheett  SSttuukkaaffeesstt  aalllleemmaaaall  oomm  ttee  ddooeenn..  BBeezzooeekkeerrss  kkoonnddeenn
mmuuzziieekkooppttrreeddeennss,,  tthheeaatteerrvvoooorrsstteelllliinnggeenn  eenn  ccaabbaarreett  bbiijjwwoonneenn  vvaann  

aalllleerrlleeii  aarrttiieesstteenn..  DDee  aavvoonndd  wweerrdd  aaffggeessllootteenn  mmeett  hheett  SSttuuKKaaFFeeeesstt  iinn  CClluubb
RReemmbbrraannddtt..  WWiill  jjee  zziieenn  hhooee  hheett  SSttuukkaaffeesstt  iiss  vveerrllooppeenn,,  kkiijjkk  ddaann  oopp

wwwwww..ttuuee..nnll//ccuurrssoorr  vvoooorr  eeeenn  ssffeeeerriimmpprreessssiiee..  

Studenten Bouwkunde
verkennen ‘nieuwe’
gebouwen TU/e
Bouwkundestudenten werken
op dit moment aan het ontwerp
van twee verschillende TU/e-
gebouwen. Tussen het Audito-
rium en de Dommel moet een
tweetal nieuwe promotiezalen
komen. En het Ceres-gebouw
moet worden omgebouwd tot
studiecentrum voor promo-
vendi en postdocs. Bij voldoen-
de gebleken kwaliteit is het
College van Bestuur van plan
de ontwerpen te laten uit-
voeren.

Vijf masterstudenten bij
Bouwkunde buigen zich op dit
moment over een ontwerp voor
twee nieuw te bouwen promotie-
zalen tussen het Auditorium en
de Dommel. De gewone college-
zalen zouden te weinig een visite-
kaartje voor de TU/e zijn. De stu-
denten constateerden in een
tussenpresentatie dat een
speciale ontvangstruimte voor
promoties ontbreekt en dat be-
zoekers vaak lang moeten zoeken
naar de locatie van de promotie.
De studenten hebben een semes-
ter voor het project en zijn op dit
moment nog in de fase van het
analyseren van de omgeving. Op

29 mei presenteren ze hun ont-
werpen aan hun begeleiders en
het CvB. Zit daar een ontwerp bij
van voldoende niveau, dan is het
CvB van plan een bekende archi-
tect aan te trekken om als super-
visor een aantal studenten te
begeleiden bij het definitieve
ontwerp van de promotiezalen.

Ketelhuis
In een kleiner project hebben vijf
andere studenten gewerkt aan de
herbestemming van het Ceres-
gebouw, het voormalige ketel-
huis van de TU/e, met de karak-
teristieke schoorsteen. Dat moet
worden omgebouwd tot een
studiecentrum waar promo-
vendi, postdocs en docenten hun
werkplekken hebben. De studen-
ten hadden binnen hun
afstuderen vier weken om te
onderzoeken of het gebouw wel
de kwaliteiten heeft om onder-
zoekers te huisvesten. Begeleider
Jan Schevers: “Dat bleek zeker
het geval.” Ook het CvB reageer-
de enthousiast op de presentaties
en onderzoekt nu wat er precies
mogelijk is./.

Sportprijs voor roeiers van Thêta

DDee  rrooeeiieerrss  vvaann  TThhêêttaa  EEeerrssttee  JJaaaarrss  ZZwwaarree  AAcchhtt  kkrreeggeenn
vvoorriiggee  wweeeekk  ttiijjddeennss  hheett  EESSSSFF  SSttuuddeenntteenn  SSppoorrttggaallaa  ddee
pprriijjss  vvoooorr  bbeessttee  ssppoorrttppllooeegg  vvaann  hheett  jjaaaarr..  OOookk  zzwweemmsstteerr

WWeennddyy  vvaann  ddeerr  ZZaannddeenn  eenn  zzwweemmmmeerr  JJooeerrii  VVeerrlliinnddeenn
vviieelleenn  iinn  ddee  pprriijjzzeenn..  ZZiijj  wweerrddeenn  ggeekkoozzeenn  ttoott  rreessppeeccttiiee--
vveelliijjkk  bbeessttee  ssppoorrttvvrroouuww  eenn  ssppoorrttmmaann..

UniPartners viert lustrum 
Studenten-adviesbureau Uni-
Partners bestaat dit jaar twintig
jaar. In plaats van feest te vieren,
heeft het bureau de energie ge-
stoken in een nieuwe huisstijl en
logo. Het oude logo, elf jaar terug
ontworpen door een student,
voldeed niet meer. Te weinig uit-
straling, te studentikoos, zo was
de opvatting.
Alle tien vestigingen van

UniPartners krijgen hetzelfde
logo om een eenduidiger beeld
naar buiten te brengen. De Eind-
hovense vestiging voert sinds
vorige week een publiciteits-
campagne met flyers, posters en
collegepraatjes. Een feest voor
het twintigjarig bestaan staat niet
op de agenda, maar UniPartners
sluit niet uit dat er nog een
partijtje volgt./. LSVb hekelt ‘wapenwedloop’ universiteiten

Universiteiten proberen elkaar
te overtreffen met zware
studievoortgangseisen. Nu ook
de Rijksuniversiteit Groningen
met maatregelen voor 
studenten schermt, spreekt
studentenbond LSVb van een
wapenwedloop. 

De Rijksuniversiteit Groningen
is niet tevreden over het studie-
rendement. Uit een overzicht dat
de LSVb van de instelling kreeg,
blijkt dat van alle studenten die
het eerste jaar overleven slechts
34 procent in vier jaar tijd zijn
bacheloropleiding voltooit. 
Alleen de technische universi-
teiten zitten lager. Daar moet wat
aan gebeuren, vindt het College
van Bestuur. Vandaar dat het met
een plan schermt om eerstejaars
te dwingen 45 ects te halen voor

ze aan het tweede jaar kunnen
beginnen, en dat het derde jaar
verboden is voor studenten die na
twee jaar hun propedeuse niet
hebben. 

LSVb-voorzitter Lisa Westerveld
doet de plannen af als een ratrace.
“De ene universiteit werpt bar-
rières op voor studenten en de
andere instellingen volgen. De
LSVb blijft van mening dat een
student zelf wel weet of een
opleiding wel of niet goed voor
hem is. Ik geloof niet dat studen-
ten die ergens niet thuis horen,
blijven hangen bij een opleiding
als de inhoud goed is en de voor-
lichting klopt.”

Toch lijkt de LSVb met die visie
geen hoge ogen te gooien in het
hoger onderwijs: er zijn geen

hogescholen meer te vinden die
zonder bindend studieadvies
werken, net als de meeste brede
universiteiten. Behalve Gronin-
gen dus, en de Radboud
Universiteit Nijmegen. Bij de
laatste moeten studenten binnen
twee jaar hun propedeuse halen
anders vervallen de eerder
behaalde punten. Het rendement
van de instelling na vier jaar zit
boven de vijftig procent.
“Eerstejaars krijgen minimaal
vijftien contacturen per week. In
een bindend studieadvies
geloven we niet. Wel in een
dringend studieadvies: we willen
studenten die het niet gaan halen
met argumenten overtuigen, niet
met een regeltje”, aldus een
woordvoeder./.
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Op zoek naar de opvolger van de 

Na de cd (1980, 650 megabyte) en de dvd
(1994, 4,7 gigabyte) is nu ook de ‘Blu-ray
Disc’ op de markt. Deze lijkt het in-
middels definitief te hebben gewonnen
van de ‘High Definition DVD’, mede door
het recente afhaken van grote elektronica-
producenten als Toshiba. De Blu-ray Disc
(BD) mag dan met zijn 25 gigabyte
opslagcapaciteit voor de consument het
nieuwste van het nieuwste zijn, op de
achtergrond zijn onderzoekers al druk
bezig met de vierde generatie van opti-
sche dataopslag. Deze schijfjes -120
millimeter in doorsnede, nog steeds even
groot als een cd- gaan in de toekomst
waarschijnlijk tot 100 gigabyte aan data
bevatten; vier keer zoveel als een ‘Blu-ray
Disc’.  

Dichter op elkaar
Daarvoor wordt wel het uiterste gevergd
van de technologie. Zo komen de bits op
het plastic schijfje noodgedwongen
steeds dichter op elkaar te liggen. “De
compact disc was nog groot genoeg om
ruimte te houden tussen elke rij putjes”,
vertelt de Chinese promovendus Li
Huang. Hij deed zijn promotiewerk voor
een deel aan de faculteit Elektrotechniek,
in de groep Signal Processing Systems.
“Bij de volgende generaties optische
schijfjes kwamen ze echter steeds dichter
bij elkaar te liggen.” Bij de opvolger van
BD liggen zelfs een aantal rijen tegen
elkaar aan (zie figuur). De laser krijgt
hierdoor moeite twee bits naast elkaar te

onderscheiden. Een ‘nul’ wordt zo nu en

dan aangezien voor een ‘een’, of ander-
som. Meer leesfouten in ieder geval. 
De oplossing lijkt simpel: bouw een
kleinere laser in, die de hobbels en putjes
op het oppervlak van de schijf preciezer
kan detecteren. “Dat is inderdaad een
optie, maar die kleinere lasers zijn
meteen een stuk duurder en daar willen
de fabrikanten van dit soort spelers niet
aan”, legt Huang uit. Hij stelde zich
daarom als doel algoritmes te ont-
wikkelen waarmee het nieuwe type
overvolle schijfjes toch goed te lezen is.
Daartoe werkte hij aan een concept
waarbij meerdere rijen bits tegelijk
worden gelezen. Zo kan de elektronica de
bits in groepjes verwerken, wat de ver-
werking sneller en betrouwbaarder
maakt. “In feite heb ik de complexiteit
van de dataverwerking verminderd.

Daardoor wordt het snel lezen van een
optische schijf met hoge datadichtheid
mogelijk.”

Draadloze netwerken
Opvallend genoeg zijn dezelfde tech-
nieken ook bruikbaar bij de commu-
nicatie via draadloze netwerken. Om de
betrouwbaarheid en de snelheid daarvan
te vergroten, maken deze vaak gebruik
van meerdere zenders en meerdere
ontvangers. Heb je er bijvoorbeeld van elk
twee, dan zijn er al vier dataverbindingen.
Huang: “Al die signalen beïnvloeden
elkaar. Deze interferentie maakt het al
gauw ingewikkeld om bij de ontvanger
weer de juiste data uit het signaal te des-
tilleren.” De promovendus maakte de
signalen uit de zenders daarom hoek-
afhankelijk. Zo kon het aantal benodigde

Optische dataopslag/Jim Heirbaut
Foto/Bart van Overbeeke

Wereldwijd werken onderzoekers hard aan de opvolger van de
‘Blu-ray Disc’. Deze vierde generatie optische informatie-
dragers krijgt een nóg grotere opslagcapaciteit. Daarvoor
moeten op hetzelfde schijfje wél steeds meer bits worden
geperst. De leesfouten die dat oplevert, kunnen voor een

groot deel worden voorkomen door betere algoritmes voor
signaalverwerking. Dat laat de Chinese onderzoeker Li Huang
zien in zijn promotieonderzoek. Maandag 3 maart verdedigt

hij zijn proefschrift.

‘Het vertaalbureau van Werktuigbouwkunde’
De meest geavanceerde technieken
worden ontwikkeld in laboratoria, maar
problemen waar de industrie mee
kampt, worden er niet mee opgelost.
“Eeuwig zonde”, vinden ze bij IME
Technologies BV. Zij zien het dan ook als
noodzaak om een brug slaan tussen de
aanwezige kennis op de faculteit
Werktuigbouwkunde en de industrie.
“Zie ons als het vertaalbureau van de
faculteit.” 

Van Helvoirt: “Van oudsher heeft een uni-
versiteit twee doelen: ingenieurs af-
leveren en wetenschappelijk onderzoek
verrichten. Het is vaak een brug te ver om
te kijken naar de knelpunten van de in-
dustrie en de hulp die de TU/e daarbij
eventueel kan bieden. Wie op de univer-
siteit beschikt over relevante kennis? Wie
van de TU/e kan afspraken maken met
bedrijven? Dat soort vragen wilde ik graag
beantwoorden. Maarten Steinbuch (zie

kader, red.) stelde me in 2006 voor aan
Ramon Solberg en sindsdien zijn we
samen bezig om IME Technologies BV
(Innovative Mechanical Engineering
Technologies) van de grond te krijgen. Dit
gaat binnen een paar weken officieel
gebeuren, maar we zijn in feite al een jaar
aan het werk. De essentie van onder-
nemen is nu eenmaal ‘opschieten en
vooruit’ en dan ga je niet zitten wachten
totdat alles in kannen en kruiken is.” 

TU/e dochter
IME Technologies BV zal na de officiële
oprichting als volle dochter van de TU/e
Holding door het leven gaan. Beide heren
zullen, hoewel ze directeur zijn, geen
eigenaar worden van de onderneming die
gevestigd is in het gebouw van de faculteit
Werktuigbouwkunde. De TU/e heeft
recht op alle aandelen, de winst en heeft
voor een deel zeggenschap. Solberg: “Dat
kan ook niet anders. Door nauw samen te
werken met de TU/e, weten we precies

welke kennis hier aanwezig is en hoe we
die voor onze klanten kunnen gaan
inzetten. Op het moment dat we op een
industrieterrein zitten, hebben we
formeel niks te maken met de TU/e en
gaat de essentiële band die onze bedrijfs-
formule zo uniek maakt, verloren.”

Momenteel richten de projecten zich
vooral op het gebied van de meet- en
regeltechniek. Logisch, gezien de ach-
tergrond van beide heren. Van Helvoirt:
”Het is de bedoeling dat we binnen een
jaar of vijf de disciplines van alle vak-
groepen binnen de faculteit gaan

IIMMEE--oopprriicchhtteerrss  JJaann  vvaann  HHeellvvooiirrtt  ((3300))  eenn  RRaammoonn  SSoollbbeerrgg  ((2266))  zziijjnn  bbeeiiddee  aaffkkoommssttiigg  uuiitt  ddee
vvaakkggrrooeepp  CCoonnttrrooll  SSyysstteemmss  TTeecchhnnoollooggyy  vvaann  MMaaaarrtteenn  SStteeiinnbbuucchh..  VVaann  HHeellvvooiirrtt  pprroommoovveeeerrddee  iinn
22000077  iinn  ssaammeennwweerrkkiinngg  mmeett  TTNNOO  oopp  eeeenn  oonnddeerrzzooeekk  vvoooorr  SSiieemmeennss..  SSoollbbeerrgg  wweerrkkttee  vvoooorr  zziijjnn  aaff--
ssttuuddeerreenn  oonnddeerr  aannddeerree  aaaann  hheett  HHaallll  OObbjjeecctt::  eeeenn  ssaammeennwweerrkkiinngg  ttuusssseenn  IInndduussttrriiaall  DDeessiiggnneerr  JJoobb
SSmmeeeettss,,  TTUU//ee  eenn  VVAARRAA//NNPPSS..  TTiijjddeennss  zziijjnn  pprroommoottiieeoonnddeerrzzooeekk  wwaass  vvaann  HHeellvvooiirrtt  aall  iinn  oovveerrlleegg
mmeett  MMaaaarrtteenn  SStteeiinnbbuucchh,,  oomm  eeeenn  BBVV  oopp  ttee  rriicchhtteenn  ddiiee  ccoonnccrreettee  eenn  pprraakkttiisscchhee  ooppddrraacchhtteenn  vvoooorr
ddee  iinndduussttrriiee  zzoouu  ggaaaann  uuiittvvooeerreenn..

Jan van Helvoirt en Ramon Solberg (rechts). Foto: Bart van Overbeeke
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IInn  VVeegghheell  zziitt  hheett  bbeeddrriijjff  VVaannddeerrllaannddee
IInndduussttrriieess..  ZZiijj  mmaakkeenn  ddiissttrriibbuuttiieessyysstteemmeenn
vvoooorr  iinn  bbeeddrriijjvveenn,,  zzooaallss  ddee  bbaaggaaggeebbaannddeenn  oopp
SScchhiipphhooll  eenn  llooppeennddee  bbaanndd--ssyysstteemmeenn  vvoooorr
ddiissttrriibbuuttiieecceennttrraa..  WWiisskkuunnddeessttuuddeenntt  RRiicchhaarrdd
BBaakkkkeerr  ssttuuddeeeerrddee  eerr  aaff..  ‘‘’’IIkk  wwiillddee  ggrraaaagg  zziieenn
hhooee  hheett  iiss  oomm  aallss  wwiisskkuunnddiiggee  iinn  eeeenn  bbeeddrriijjff  ttee
wweerrkkeenn..’’’’
BBaakkkkeerr  oonnddeerrzzoocchhtt  eeeenn  ssyysstteeeemm,,  wwaaaarrbbiijj  ddee
ddee  oorrddeerrss  vviiaa  llooppeennddee  bbaannddeenn  llaannggss  ddee  ooppee--
rraattoorrss  llooppeenn..  HHiijj  lleeggtt  uuiitt  hhooee  ddaatt  wweerrkktt::  ‘‘’’SStteell
jjee  vvoooorr  ddaatt  iieemmaanndd  eeeenn  tthhrriilllleerr  eenn  eeeenn  aaccttiiee--
DDVVDD  bbeesstteelltt  bbiijj  bbooll..ccoomm..  IInn  hheett  mmaaggaazziijjnn
wwoorrddtt  ddiiee  bbeesstteelllliijjsstt  iinn  eeeenn  ddooooss  ggeelleeggdd  eenn  oopp
eeeenn  llooppeennddee  bbaanndd  ggeezzeett..  AAllss  ddiiee  ddooooss  hheett
ssttaattiioonn  ppaasssseeeerrtt  wwaaaarr  ddee  ooppeerraattoorr  ssttaaaatt  mmeett
ddee  bbeesstteellddee  tthhrriilllleerr,,  ddaann  zzaall  hhiijj  uuiittvvooeeggeenn..  DDee
ooppeerraattoorr  lleeggtt  hheett  bbooeekk  eerriinn  eenn  dduuwwtt  ddee  ddooooss
tteerruugg  ddee  bbaanndd  oopp..  BBiijj  ddee  DDVVDD’’ss  ggeebbeeuurrtt  hheett--
zzeellffddee..  AAllss  eeeenn  ssttaattiioonn  vvooll  iiss,,  ssllaaaatt  hhiijj  hheett
oovveerr..  AAaann  hheett  eeiinndd  vvaann  ddee  bbaanndd  wwoorrddtt  ddee  ddooooss
ggeewwooggeenn  oomm  ttee  zziieenn  ooff  aalllleess  eerriinn  zziitt..  ZZoo  nniieett,,
ddaann  mmaaaakktt  hhiijj  eeeenn  eexxttrraa  rroonnddjjee..’’’’
DDee  vvrraaaagg  iiss  hhooee  jjee  zzoo’’nn  vveerrzzaammeellssyysstteeeemm  eeff--
ffiicciiëënntt  iinnrriicchhtt::  jjee  wwiilltt  mmeett  zzoo  mmiinn  mmooggeelliijjkk
ooppeerraattoorrss  zzoo  vveeeell  mmooggeelliijjkk  bbeesstteelllliinnggeenn  vveerr--
wweerrkkeenn..  
‘‘’’MMooeett  jjee  eeeenn  ssttaattiioonn  mmaakkeenn  mmeett  eeeenn  bbuuffffeerr
vvoooorr  vviijjff  ooff  zzeess  ddoozzeenn  ––  zzeess  iiss  dduuuurrddeerr,,  mmaaaarr

bbiijj  vviijjff  iiss  hheett  ssttaattiioonn  ssnneelllleerr  vvooll  eenn  mmaakkeenn
mmeeeerr  ddoozzeenn  eeeenn  eexxttrraa  rroonnddee..  DDee  llooppeennddee  bbaanndd
bbeessttaaaatt  vvaaaakk  uuiitt  eeeenn  aaaannttaall  lloossssee  lluusssseenn..  WWaatt
iiss  ddaann  hhaannddiiggeerr  --  vviieerr  lluusssseenn  mmeett  iieeddeerr  vviijjff
ssttaattiioonnss,,  ooff  vviijjff  lluusssseenn  mmeett  vviieerr  ssttaattiioonnss??’’’’
HHeett  oonnttwweerrppeenn  vvaann  eeeenn  ssyysstteeeemm  ggaaaatt  iinn  ttwweeee
ssttaappppeenn..  ‘‘’’DDee  gglloobbaallee  llaayyoouutt  wwoorrddtt  ggeemmaaaakktt
oopp  bbaassiiss  vvaann  eerrvvaarriinngg..  VVoooorr  ddee  ddeettaaiillss  wwoorrddtt
hheett  ssyysstteeeemm  ggeessiimmuulleeeerrdd..  MMaaaarr  hheett  kkoosstt  vveeeell
ttiijjdd  oomm  eeeenn  ssiimmuullaattiiee  ttee  ddrraaaaiieenn..  DDaaaarroomm
vvrrooeeggeenn  zzee  mmiijj  eeeenn  wwiisskkuunnddiigg  mmooddeell  ttee
mmaakkeenn,,  wwaaaarrmmeeee  jjee  ddee  ccaappaacciitteeiitt  vvaann  hheett
ssyysstteeeemm  ssnneelllleerr  uuiitt  kkaann  rreekkeenneenn..’’’’
BBaakkkkeerr  oonnttwwiikkkkeellddee  eeeenn  ttooooll,,  wwaaaarrmmeeee  éééénn
lluuss  ssnneell  wwoorrddtt  ddoooorrggeerreekkeenndd..  
‘‘’’DDaaaarr  ggeebbrruuiikk  iikk  ddee  wwiisskkuunnddiiggee  wwaacchhttrriijj--
tthheeoorriiee  vvoooorr..’’’’  ZZiijjnn  rreessuullttaatteenn  kklloopptteenn  ggooeedd
mmeett  ddee  ssiimmuullaattiieess..  BBaakkkkeerr  bboouuwwddee  hheett
ssyysstteeeemm  ddaaaarrnnaa  uuiitt  nnaaaarr  mmeeeerrddeerree  lluusssseenn,,
mmaaaarr  hhaadd  ggeeeenn  ttiijjdd  mmeeeerr  vvoooorr  ddee  vvaalliiddaattiiee..
‘‘’’BBiijj  VVaannddeerrllaannddee  wwiilllleenn  zzee  ddiitt  ddaaaaddwweerrkkeelliijjkk
ggaaaann  ggeebbrruuiikkeenn,,  dduuss  ddaaaarr  zzaall  eerr  vvaasstt  iieemmaanndd
vveerrddeerr  aaaann  wweerrkkeenn..’’’’  ZZeellff  ggaaaatt  hhiijj  ddrriiee
mmaaaannddeenn  oopp  rreeiiss  nnaaaarr  ZZuuiidd--AAmmeerriikkaa,,  ddaaaarrnnaa
wwiill  hhiijj  hheett  bbeeddrriijjffsslleevveenn  iinn::  ‘‘’’JJee  zziieett  ddaaaarr  eecchhtt
hheett  nnuutt  vvaann  jjee  ssttuuddiiee..’’’’

TTeekksstt::  AAnnoouucckk  VVrroouuwwee
FFoottoommoonnttaaggee::  RRiieenn  MMeeuullmmaann

signalen flink omlaag. Net als bij de op-
tische schijven maakte hij daarmee de
signaalverwerking minder complex. En
dat leidt tot minder fouten en een hogere
snelheid. Volgens de promovendus
zullen van dit deel van het onderzoek ook
mobieltjes en draadloos internet kunnen
profiteren.
Huang deed een deel van zijn onderzoek
aan het Data Storage Institute in

Singapore. Via een videoverbinding ver-
dedigde hij zijn promotiewerk onlangs al
voor zijn thuisuniversiteit, de National
University of Singapore (NUS). Met deze
universiteit heeft de TU/e de afspraak dat
promovendi die aan gezamenlijke projec-
ten werken, gelijktijdig aan beide univer-
siteiten kunnen promoveren./.

vertegenwoordigen. Het streven is dat we
tegen die tijd met een man of vijftien zijn.
Ramon en ik blijven wel directeur.
Vijftien kapiteins op een schip gaat niet.”

Innovaties
IME Technologies werkt, behalve aan
projecten voor industriële klanten,
momenteel ook aan drie innovaties. De
‘Pirouette’ PVT machine, is een meet-
machine die werd ontwikkeld door de
vakgroep Polymer Technology. Deze meet
het materiaalgedrag van kunststof tijdens
het spuitgieten van onder andere gsm- en
computercovers. Van Helvoirt: “Meestal
worden er twee metingen gedaan. Eentje
voor de afschuiving van het vloeibare
materiaal onder druk en eentje voor het
krimpgedrag. Die resultaten worden
samengevoegd en daar komt een ‘onge-
veer’ getal uit. De Pirouette meet niet
alleen in één keer alle parameters, maar
is bovendien vele malen nauwkeuriger.
Naar deze machine is vraag vanuit mate-
riaalkunde laboratoria en andere univer-
siteiten. Wij halen de laatste kinder-
ziektes eruit, voorzien hem van een jasje
en dan kan hij medio dit jaar de markt
op.” Sound Imaging is het tweede project,
in samenwerking met promovendus Rick
Scholte. Met deze technologie is het
onder meer mogelijk om geluid tot op de
vierkante millimeter nauwkeurig te loka-
liseren in mobiele telefoons en andere
consumenten electronica. Een unieke
uitvinding. De derde innovatie is Position

Controlled Electrospinning, een techniek
om onder hoogspanning een ultradun
draadje te trekken uit een oplossing van
polymeer en die draad vervolgens te
kunnen sturen. Zo kan bij voorbeeld een
flinterdun matje worden geweven van
biologisch afbreekbaar polymeer waarop
onder andere hartkleppen en aders van
lichaamseigen stoffen kunnen groeien in
gewenste vorm en grootte. 

Drie miljoen
Van Helvoirt: “Ons doel is om over een
jaar of vijf ongeveer drie miljoen euro
omzet te maken. Een groot deel van de
winst komt direct ten goede aan de vak-
groepen waar we mee hebben samen-
gewerkt. Dit voegt een substantieel
bedrag toe aan de faculteitsbegroting. Tot
die tijd moeten we ervoor zorgen dat we
naamsbekendheid krijgen binnen en
buiten de universiteit. Bedrijven zijn al
geïnteresseerd, maar wanneer het
neerkomt op betalen, wachten ze af wie er
als eerste gaat. Logisch, want we hebben
geen historie. Toch zien we nu al dat dit
steeds beter gaat. Er zijn problemen
genoeg binnen de industrie en wij
beschikken over voldoende kennis om die
op te lossen. Daarnaast ontwikkelen we
innovaties waarop de bestaande industrie
zit te wachten, of die nieuwe markten op-
leveren. En dat alles op de korte termijn.
Wij fungeren als het ware als versnel-
lingsbak.”/.

‘Blu-ray Disc’

De putjes zijn niet perfect
IInn  ddee  2288  jjaaaarr  ddiiee  ttuusssseenn  ddee  eeeerrssttee  ccdd  eenn  ddee
aalllleerrnniieeuuwwssttee  ttyyppeess  sscchhiijjvveenn  zziitt,,  iiss  ddee  bbaassiiss--
tteecchhnnoollooggiiee  nniieett  vveeeell  vveerraannddeerrdd..  DDee  sscchhiijjff  iiss
vvaann  ppoollyyccaarrbboonnaaaatt  eenn  wwoorrddtt  mmiiddddeellss  ssppuuiitt--
ggiieetteenn  iinn  eeeenn  mmaall  aaaannggeebbrraacchhtt..  IInn  hheett  ppoollyy--
ccaarrbboonnaaaatt  zziitttteenn  hhoonnddeerrddeenn  mmiilljjooeenneenn
ppuuttjjeess..  DDeezzee  llooppeenn,,  aaffggeewwiisssseelldd  ddoooorr  vvllaakkkkee
ssttuukkkkeenn,,  iinn  eeeenn  ssppiirraaaall  vvaann  bbiinnnneenn  nnaaaarr
bbuuiitteenn..  OOpp  hheett  ooppppeerrvvllaakk  zziitt  eeeenn  dduunn  llaaaaggjjee
aalluummiinniiuumm,,  ddaatt  hheett  llaasseerrlliicchhtt  wwaaaarrmmeeee  ddee
sscchhiijjff  wwoorrddtt  ggeelleezzeenn,,  bbeetteerr  wweeeerrkkaaaattsstt..  EEeenn
dduunnnnee  llaakkllaaaagg  bbeesscchheerrmmtt  hheett  aalluummiinniiuumm..
AAllss  aalllleess  ooppttiimmaaaall  wweerrkktt  hheett  lleezzeenn  vvaann  ddee  ccdd
ooff  ddvvdd  aallss  vvoollggtt::  eeeenn  lleennssjjee  bbuunnddeelltt
llaasseerrlliicchhtt  oopp  hheett  ooppppeerrvvllaakk  vvaann  ddee  ddrraaaaiieennddee
sscchhiijjff..  HHooee  hheett  lliicchhtt  wweeeerrkkaaaattsstt  wwoorrddtt  vvaann  ddee
dduunnnnee  llaaaagg  aalluummiinniiuumm  hhaannggtt  aaff  vvaann  ddee  aaaann--
wweezziigghheeiidd  vvaann  wweell  ooff  ggeeeenn  ppuuttjjee  oonnddeerr  hheett
llaasseerrlliicchhtt..  DDoooorrggaaaannss  wwoorrddtt  aaaann  eeeenn  wwaaaarr--

ggeennoommeenn  ppuuttjjee  eeeenn  ‘‘11’’  ttooeeggeekkeenndd..  KKaaaattsstt  hheett
lliicchhtt  ggeewwoooonn  tteerruugg  vvaann  eeeenn  vvllaakk  ssttuukk  vvaann  ddee
ccdd,,  ddaann  lleeeesstt  hheett  ssyysstteeeemm  eeeenn  ‘‘00’’  uuiitt..
DDiitt  vveerrhhaaaall  ggaaaatt  oopp  wwaannnneeeerr  ddee  ppuuttjjeess  eeeenn
nneettttee,,  ssttrraakkkkee  rroonnddee  vvoorrmm  hheebbbbeenn..  VVaann  ddee
zziijjkkaanntt  ggeezziieenn  eeeenn  oonnddiieeppee  kkuuiill  mmeett  rreecchhttee
vveerrttiiccaallee  wwaannddeenn,,  hhoonnddeerrdd  nnaannoommeetteerr  ddiieepp
eenn  vviijjffhhoonnddeerrdd  bbrreeeedd..
MMaaaarr  iinn  ddee  pprraakkttiijjkk  iiss  ddaatt  nnaattuuuurrlliijjkk  nniieett  zzoo..
VVaannwweeggee  ddee  bbeeppeerrkkiinnggeenn  iinn  hheett  pprroodduuccttiiee--
pprroocceess  hheeeefftt  ddiiee  ‘‘rreecchhttee’’  kkuuiill  aaffggeevvllaakkttee
hhooeekkeenn..  DDaaaarrddoooorr  iiss  hheett  llaassttiigg  ttee  bbeeppaalleenn
wwaaaarr  ddee  ppuutt  pprreecciieess  bbeeggiinntt..  OOookk  zziitt  ddee  ppuutt
vvaaaakk  nniieett  oopp  ddee  eexxaaccttee  llooccaattiiee  wwaaaarr  ddiiee  mmooeett
zziitttteenn..  EEnn  tteennsslloottttee  iiss  aallss  ggeevvoollgg  vvaann  ddee
bbeennooddiiggddee  hhooggee  pprroodduuccttiieessnneellhheeiidd  ddee  vvoorrmm
vvaann  hheett  ppuuttjjee  mmeeeessttaall  nniieett  rroonndd,,  mmaaaarr  uuiitt--
ggeerreekktt..

Op de cd zat tussen elke rij bits een lege ‘veiligheidsband’ om interferentie tussen opeenvolgende
spoortjes te voorkomen. Op de vierde generatie optische informatiedragers is zo weinig plaats meer
over dat de rijen bits elkaar raken. De figuur laat slechts een schematische weergave van de bits op
een schijfje zien. In werkelijkheid zijn de bit-gebiedjes niet hexagonaal, maar rond of uitgerekt.

Onderzoek in het kort
Nooit meer lekke banden door 
helende H-bruggen
BBiinnnneennkkoorrtt  rreeppaarreeeerrtt  jjee  kkaappoottttee  ffiieettssbbaanndd  zziicchhzzeellff..  TTeennmmiinnssttee,,  aallss  wwee  hheett  cchheemmiieebbllaadd  CC22WW
mmooggeenn  ggeelloovveenn..  DDaatt  mmeellddtt  ddeezzee  wweeeekk  nnaammeelliijjkk  ddaatt  FFrraannssee  oonnddeerrzzooeekkeerrss  eeeenn  nniieeuuww  ssoooorrtt
rruubbbbeerr  hheebbbbeenn  oonnttwwiikkkkeelldd  ddaatt ggeewwoooonn  wweeeerr  aaaann  eellkkaaaarr  ppllaakktt nnaaddaatt  hheett  ddoooorrggeessnneeddeenn  iiss..
HHeett  mmaatteerriiaaaall  lliijjkktt  oopp  eeeenn  ddoooorrzziicchhttiigg  ggllaassaacchhttiigg  ppllaassttiicc  eenn  bbeessttaaaatt  uuiitt  eeeenn  mmeennggsseell  vvaann
ddiivveerrssee  bboouuwwsstteenneenn..
HHeett  ooppmmeerrkkeelliijjkkee  ggeeddrraagg  vvaann  hheett  nniieeuuwwee  rruubbbbeerr  iiss  ggeebbaasseeeerrdd  oopp  ddee  sstteerrkkee  hheecchhttiinngg  vvaann
wwaatteerrssttooffbbrruuggggeenn  ttuusssseenn  zzuuuurrggrrooeeppeenn  eenn  uurreeuummggrrooeeppeenn..  WWoorrddtt  hheett rruubbbbeerr  iinn  ttwweeeeëënn
ggeessnneeddeenn,,  ddaann  wwoorrddeenn  ddeezzee  wwaatteerrssttooffbbrruuggggeenn  vveerrbbrrookkeenn..  KKoommtt  hheett  mmaatteerriiaaaall  wweeeerr  bbiijj
eellkkaaaarr,,  ddaann  wwoorrddeenn  ddee  bbaannddeenn  hheerrsstteelldd..
AAll  nnaa  eeeenn  kkwwaarrttiieerr  iiss  hheett  rruubbbbeerr  wweeeerr  oopp  ttee  rreekkkkeenn  ttoott  ttwweeee  kkeeeerr  ddee  nnoorrmmaallee  lleennggttee  zzoonnddeerr  ttee
sscchheeuurreenn.. VVoooorr  ggrrootteerree  bbeellaassttiinnggeenn  mmooeett  jjee  hheett  rruubbbbeerr  llaannggeerr  llaatteenn  lliiggggeenn..  GGrrooeeppsslleeiiddeerr
LLuuddwwiikk  LLeeiibblleerr  ddeennkktt  iinn  eeeerrssttee  iinnssttaannttiiee  aaaann  eeeenn  kkiinnddvvrriieennddeelliijjkkee  ttooeeppaassssiinnggeenn..  ““HHeett  zzoouu
ttoocchh  lleeuukk  zziijjnn  aallss  kkiinnddeerreenn  hhuunn  ggeebbrrookkeenn  ssppeeeellggooeedd  wweeeerr  iinn  eellkkaaaarr  kkoonnddeenn  zzeetttteenn..””

Gemanipuleerd licht beveiligt
optische communicatie
WWeetteennsscchhaappppeerrss  vvaann  ddee  UUnniivveerrssiitteeiitt  TTwweennttee  eenn  hheett  oonnddeerrzzooeekkssiinnssttiittuuuutt  AAMMOOLLFF  zziijjnn  eerr  iinn  ggee--
ssllaaaaggdd  ddee  ppoollaarriissaattiiee  vvaann  hheett  lliicchhtt  ddaatt  éééénn  eennkkeell  mmoolleeccuuuull  uuiittzzeennddtt,,  aaccttiieeff  ttee  bbeeïïnnvvllooeeddeenn..  DDiitt
mmeellddtt  tteecchhnniieekk--wweebbssiittee  SSyynncc..nnll..  DDee  oonnddeerrzzooeekkeerrss  kkuunnnneenn  ddee  ppoollaarriissaattiiee,,  ooffwweell  ddee  rriicchhttiinngg
wwaaaarriinn  hheett  eelleekkttrriisscchhee  vveelldd  iinn  eeeenn  lliicchhttggoollff  ttrriilltt,,  nnaaaarr  bbeelliieevveenn  ddrraaaaiieenn..  DDiitt  ddooeenn  zzee  ddoooorr  eeeenn
kklleeiinn  mmeettaalleenn  oobbjjeecctt  eennkkeellee  nnaannoommeetteerrss  vvaann  eeeenn  lliicchhttggeevveenndd  mmoolleeccuuuull  ttee  hhoouuddeenn..  DDoooorr  ddee
ppoossiittiiee  vvaann  hheett  mmeettaalleenn  oobbjjeecctt  tteenn  ooppzziicchhttee  vvaann  hheett  mmoolleeccuuuull  ttee  vveerraannddeerreenn,,  kkaann  ddee  ppoollaarrii--
ssaattiiee  vvaann  ddee  ffoottoonneenn  ddiiee  hheett  mmoolleeccuuuull  uuiittzzeennddtt,,  wwoorrddeenn  iinnggeesstteelldd..
GGeemmaanniippuulleeeerrddee  ppoollaarriissaattiiee  vvaann  lliicchhtt  zzoouu  oopp  tteerrmmiijjnn  eeeenn  tteecchhnniieekk  kkuunnnneenn  wwoorrddeenn  oomm
ooppttiisscchhee  ccoommmmuunniiccaattiiee  ttee  bbeevveeiilliiggeenn..  DDoooorr  iieeddeerr  ffoottoonn  eeeenn  eeiiggeenn  ppoollaarriissaattiieerriicchhttiinngg  mmeeee  ttee
ggeevveenn,,  kkaann  hheett  bbeerriicchhtt  nniieett  mmeeeerr  wwoorrddeenn  aaffggeelluuiisstteerrdd..

Rechtgezet
IInn  CCuurrssoorr  vvaann  vvoorriiggee  wweeeekk  iiss  aabbuussiieevveelliijjkk  ddee  vveerrkkeeeerrddee  ffoottoo--
mmoonnttaaggee  ggeeppllaaaattsstt  bbiijj  hheett  vveerrhhaaaall  oovveerr  SStteevveenn  KKaarrddiinnaaaall..  
OOpp  ddee  aaffbbeeeellddiinngg  wwaass  RRiicchhaarrdd  BBaakkkkeerr  ttee  zziieenn,,  ddiiee  ddeezzee  wweeeekk
vveerrtteelltt  oovveerr  zziijjnn  aaffssttuuddeeeerroonnddeerrzzooeekk..  OOnnzzee  eexxccuusseess..
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Een zoektocht naar wetenscha

Welke kennis is nodig voor een goed
gebouw? Dat is de cruciale vraag die
voorligt in bouwkundeonderzoek. 
Habraken: “Toen ik eind jaren veertig in
Delft ging studeren, was er een boek
bestaande uit een tiental delen:
‘Bouwkunde’ heette het. Jellema, de
schrijver ervan, zei: als je dit boek kent,
ken je de bouwkunde en kun je een
gebouw van begin tot eind maken. Als
men denkt een vakgebied op die manier te
kunnen afsluiten, explodeert het - dat zie
je wel vaker. Binnen mijn eigen studietijd
was Jellema al verouderd.” Het was het
begin van de vraag naar wat het kennis-
gebied van de bouwkunde is. Een ver-
kenning die tot op de dag vandaag duurt,
stelt Habraken.

Ten tijde van de oprichting van
de faculteit Bouwkunde in
Eindhoven werd in architec-

tuurscholen nog helemaal niet gesproken
over onderzoek. Niet in Nederland, noch
daarbuiten. In Eindhoven was er daarom
een lange discussie over de vraag óf er wel
een bouwkundefaculteit moest komen.
Habraken: “Veel hoogleraren waren
tegen, omdat het geen wetenschappelijk
onderbouwd vak was. Mij is gevraagd de
faculteit op te richten, waarschijnlijk
omdat ik een onderzoeksbureau had. Dat
leek nog het meest op een wetenschap-
pelijke benadering.” Er werd een faculteit
opgericht met vijf afstudeerrichtingen:
architectuur, stedenbouw, bouwconstruc-
ties, bouwfysica en een soort van indus-
trieel ontwerpen.

Er was dus tot vijftig jaar geleden geen
onderzoek in de bouwkunde en het was

ook niet duidelijk waar het over zou
moeten gaan. In de architectuur werd ook
niet gepromoveerd. Er ontstond wel over
de hele wereld behoefte aan onderzoek,
dat er ook kwam, zegt Habraken. De prag-
matische reden was dat door de uit-
breiding van het vak naar bijvoorbeeld
constructies en architectuurgeschiedenis
er hoogleraren binnen de faculteiten
kwamen die een traditie van onderzoek
met zich mee brachten.
Ook het feit dat afdelingen bouwkunde
veelal aan universiteiten waren onder-
gebracht, gaf een gevoel van ‘we moeten
ook wetenschappelijk bezig zijn’, zegt
Habraken. Een andere pragmatische
reden was dat er in landen als Egypte en
Saoedi-Arabië, waar universiteiten
werden opgericht, alleen gepromoveerden
werden aangenomen. Dat was in de archi-
tectuur niet aan de orde en dus waren er
problemen om mensen aan te trekken.
“Aan architectuuropleidingen werd
gevraagd gepromoveerden af te leveren.”
De administratieve reden voor de nadruk
op onderzoek is dat het zich leent voor een
uniforme beoordeling van hoogleraren.
“De architectuurmensen deden daar niet
aan en waren dus lastig te beoordelen.
MIT (waar Habraken lange tijd aan
verbonden was -red.) was daar niet zo
rigide in en bereid te aanvaarden dat voor
architecten andere criteria voor excellence
gelden. Maar in Europa is men forma-
listischer. Dankzij publicaties zou je je
waarde moeten aantonen. ‘Wij bouwen
gebouwen, dat is toch ook een publi-
catie?’, is dan vaak het antwoord. Die
discussie is nog niet voorbij.”

Er kwam meer onderzoek en instituten

over de hele wereld gingen aan de slag
met vragen rond de gebouwde omgeving.
Maar voor de architectuurontwerp-
opleidingen geldt volgens Habraken dat
onderzoek altijd controversieel is gebleven.
“Als je het aan de huidige architectuur-
docenten zou vragen, is het vermoedelijke
antwoord: voor ons is onderzoek niet aan
de orde. We bestuderen wel, maar het is
niet de essentie van het vak. Dat is het
maken van ontwerpen. En dat wordt
helaas niet altijd voldoende gerespecteerd
door de wetenschappers. Tegelijkertijd
moet erkend worden dat creativiteit niet
het monopolie is van architecten. Je vindt
creativiteit in alle vakgebieden. Er is ook
geen noodzakelijke tegenstelling tussen
creativiteit en wetenschap. Ik geloof ook
dat de rol van de architect zo veranderd is,
dat een onderzoeksagenda voor de hand
ligt. Maar wat die agenda zou moeten zijn,
is nog steeds niet duidelijk.”

Wat is dan het huidige
probleem van bouwkunde-
onderzoek? “Het heeft veel te

maken met perceptie en communicatie”,
zegt dr.ir. Wim Bakens van het CIB. Medio
jaren zeventig studeerde hij af aan de
TU/e en promoveerde er. “Wat in het al-
gemeen beschouwd wordt als wetenschap-
pelijk onderzoek, heeft een focus op high
tech. De perceptie is dat dit bij de gebouw-
de omgeving minder het geval is. Het is
niet sexy en heeft het imago van een
lowtech sector. Daarom is het moeilijker
om gewaardeerd onderzoek te doen in de
bouwkunde.”
De bouw heeft ook niet meer de politieke
aandacht van de afgelopen decennia. “Je
kunt er niet mee scoren zoals met biotech-
nologie of ruimtevaart. Onderzoek naar
bouwprocessen wordt nauwelijks als
wetenschappelijk gezien. Alleen onder-
zoek naar techniek in samenhang met
binnenklimaat of naar complexe con-
structies in de infrastructuur kan nog als
spannend gepresenteerd worden.”
Volgens Bakens is dit een verschijnsel dat
in alle westerse landen zichtbaar is. “Alle
onderzoeksinstituten in de bouw en tech-
nische universiteiten raken financieel in
de problemen, omdat de overheid als
gegarandeerde subsidieverstrekker zich
terugtrekt. Deze clubs moeten dus com-
merciëler worden. Ze moeten meer voor
de industrie gaan produceren. Dat is een
cultuuromslag die zeker een decennium
duurt. Dat zie je in andere landen.”
Hij vervolgt: “Om ons heen zijn alle
onderzoeksinstituten in de problemen
gekomen wat betreft identiteit, finan-
ciering, het aantrekken van de juiste
mensen, het kunnen communiceren met
nieuwsoortige klanten en het richten op
commerciële toepassingen. Deze ontwik-
keling leidt tot twee situaties: of je doet
meer onderzoek voor de industrie en
wordt betaald door de industrie. Of
onderzoek verdwijnt.”

Als voorbeeld noemt Bakens TNO. Het
had een groot instituut ‘Bouw’. Dit ging
op in een groter instituut en is nu bijna
verdwenen. “In Engeland is hetzelfde
gebeurd. Net als in Finland en in diverse
landen buiten Europa. Het onderzoek
vindt nog wel plaats, maar nu onder de
noemer van bijvoorbeeld materiaal- of
energieonderzoek. Daarmee kunnen ze
het nog verkopen. Deze trend zie je ook in
Nederland. Het wordt steeds moeilijker
budgetten aan te trekken voor het tradi-
tionele bouwonderzoek. Wel kun je je
profileren met onderzoek naar het oplos-
sen van maatschappelijke vraagstukken
als water, mobiliteit en zorg. Deze manier
van communiceren moet de bouw nog
leren.”
Communiceren dus. Maar waarom gaat

dit zo moeizaam? “Mensen op beslissende
posities in de bouw hebben een
ingenieursopleiding gehad. Ingenieurs
kunnen over het algemeen helemaal niet
praten, ze kunnen problemen oplossen.
Decennialang dachten we dat elke vraag
een technisch probleem was, dat met
techniek kon worden opgelost. Dit is de
achtergrond van de vijftigplussers, zoals
ik. Wat we nodig hebben, zijn mensen die
het vak voor het voetlicht kunnen
brengen. Dit moet je ook leren aan de
technische universiteiten.”

Binnen zijn instituut, het CIB,
ziet hij de noodzaak tot veran-
dering in bouwonderzoek al

jaren. CIB is een vereniging met leden uit
de hele wereld (hoofdkantoor in
Rotterdam). Allemaal zijn ze bezig met
onderzoek en innovaties in de bouw. De
leden zijn bijvoorbeeld instituten als
TNO, technische universiteiten, de grote
architectenbureaus en bouwbedrijven.
Deze leden komen bij elkaar, kiezen
thema’s en gaan daarmee aan de slag. 
Ze werken hierbij samen en wisselen
informatie uit zodat niet iedereen zelf het
wiel hoeft uit te vinden. Alle aspecten van
de bouw en wonen komen aan bod: bouw-
techniek, bouwprocessen, gebouwde
omgeving en bouwindustrie. De hoofd-
thema’s van dit moment: duurzaam
bouwen, in alle dimensies, het ver-
nieuwen van de bouw, en integraded
design technologies. En omgaan met
klanten en hun belangen. “Al onze leden
worden commerciëler en praktijk-
gerichter. Ze doen meer projecten waarbij
praktische problemen centraal staan. De
industrie gaat betalen en dus bepalen. En
de industrie is erg concreet in haar
denken.”

Bouwkunde/Ch
Foto’s/Bart va

De faculteit Bouwkunde is on
haar onderzoek - het aantal pr

dan bij andere faculteiten e
verwaarlozen. Leent de gebou

wetenschappelijke analyse, of
faculteit niet een rol op te eise
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International Council for Bui

Documentation en onderzo
Timmermans schetsen een
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Onderzoek naar de interactie tussen mortel en bakstenen van Ad Vermeltfoort.

Testen van de sterkte van bamboe voor toepassing in de huizenbouw. Foto: TU/e-archief

Vertigo, het onderkomen van Bouwkunde.
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ap in een gebouwde omgeving

Volgens Bakens komen initiatieven tot
vernieuwend onderzoek in Nederland de
laatste tijd bijvoorbeeld van PSI-Bouw,
een samenwerkingsverband voor het
Nederlandse netwerk van innovatieve
bouwers, toeleveranciers, dienstverleners,
opdrachtgevers. PSI-Bouw heeft een
probleem geformuleerd: de bouw moet
anders en integraler. “We hebben hiervoor
mensen nodig van buiten de bouw zoals
specialisten op het gebied van innovatie-
strategieën, transparantie in processen en
integriteit in gedrag. Mensen die tot vijf
jaar geleden door ons in de bouw nooit
voor vol werden aangezien. Dit is een
proces van langzaam volwassen worden in
onderzoek in de bouw. De volgende stap is
om mensen uit communicatie, gedrags-
wetenschappen en cultuur te betrekken
bij het onderzoek.”
In de wereld zijn verschillende instituten
hier mee bezig. “De TU/e loopt daarbij 
- ook in Nederland - niet voorop. Eind-
hoven heeft nog steeds primair een focus
op techniek en ontwerpen. Erg professio-
neel, maar je gaat het er in het onderzoek
niet mee redden. Bouw is meer dan
techniek.”
De bouw als conservatieve wereld die niet
makkelijk in beweging komt. Het klinkt
door in de betogen van Habraken en
Bakens.

Aan de Eindhovense bouw-
kundefaculteit leeft de ambitie
om meer onderzoek te doen,

meer onderzoek voor derden te doen en
om zichtbaarder te worden in interna-
tionale netwerken. Dit is noodzakelijk,
stelt onderzoeksdirecteur prof.dr. Harry
Timmermans. “We zijn werkzaam aan
een universiteit waarbij onderzoek
belangrijk is. Dat doe je onder meer door
het ontwikkelen van nieuwe kennis en die

vervolgens doorgeven aan promovendi.”
Wanneer er meer onderzoek voor derden
wordt gedaan, geeft dat ook een interes-
santere omgeving voor studenten, aio’s en
wetenschappelijk medewerkers, is de
overtuiging van Timmermans. “Voor stu-
denten geldt dat ze dan mee kunnen
draaien in initiatieven die interessant zijn
voor het bedrijfsleven. Ze hebben ook de
beschikking over netwerken waar ze afstu-
deerprojecten kunnen doen of een leuke
baan aan over kunnen houden.”
Timmermans ziet geen fundamentele
problemen om tot goed onderzoek te
komen en daarmee internationaal te
scoren. “Er zijn ook in ons vakgebied
gezaghebbende tijdschriften. Als we meer
willen meedraaien in internationale net-
werken, dan zullen we moeten zorgen
voor publicaties in deze internationale
tijdschriften.”
De ambitie om meer derdegeldstroom-
onderzoek te genereren is lastiger, vertelt
Timmermans. Het bedrijfsleven is maar
voor een deel bepalend voor de gebouwde
omgeving. Daardoor is geld maar voor een
klein deel bij deze bedrijfstak te halen.
Vragen rond wijken en infrastructuur
liggen bij de overheid. “Een groot deel van
ons onderzoek loopt daarom via NWO,
contractonderzoek bij ministeries en
kaderprogramma’s van de EU.”
Een ander probleem is dat voor bouw-
bedrijven geldt dat innovatie niet de
hoogste prioriteit heeft. “Dat is traditio-
neel zo. De uitdaging is altijd geweest om
een gevraagde kwaliteit te leveren, tegen
zo laag mogelijke kosten. Innovaties
betreffen daardoor vaak procesinno-
vaties.”

Dit ontbreken van een model
van productinnovatie waarbij
een universiteit een duidelijke

en mediagenieke rol kan spelen, maakt
het voor de faculteit lastig om zich te pro-
fileren. Het enige terrein waarop dit wél
kan, is de toeleverende industrie. Het gaat
dan om bouwelementen, intelligente
gebouwen met technologie, domotica et
cetera. Maar deze sector bestaat uit veel
kleine bedrijven, stelt Timmermans.
“Grote partijen met kapitaal voor onder-
zoek zijn hier nauwelijks te vinden.”
Deze versnippering geldt ook voor de
consultants, architectenbureaus, steden-
bouwkundige bureaus en ingenieurs-
bureaus. “Wil de universiteit een rol
spelen voor deze partijen, dan is er veel
mogelijk. Maar we zullen dat zelf moeten
organiseren.”
Timmermans verwacht veel van
speerpunt BOUW, een initiatief van de
drie technische universiteiten in
Nederland. Het doel van het speerpunt
BOUW is om ‘Nederland gidsland te laten
zijn voor innovatie in de Europese bouw-
industrie (van architecten tot bouwbe-
drijven); de bouw moet met de onder-
zoeksresultaten beter, sneller, flexibeler,
transparanter en vernieuwender werken’. 

Samenwerking is ook voor Bakens het
sleutelwoord waarmee de Nederlandse
bouwfaculteiten een rol van betekenis
zouden kunnen gaan spelen. “Ik doe de
aanbeveling om als bouwkundefaculteit
samen te werken met Twente en Delft. Er
zijn nu genoeg documenten waarin
afspraken zijn gemaakt, maar waar niks
mee gebeurt. Dat is zonde, want nu
blijven het heel kleine universiteiten in
een grote wereld. En er staat buiten de
civiele techniek van Delft niemand van de
Nederlandse universiteiten op wereld-
niveau. Voor universiteiten in bijvoor-
beeld Zweden, Engeland en de VS geldt
dat wel. Er zijn in Nederland heel goeie
personen en groepen, maar de instituten
tellen niet mee. Er is niet de cultuur dat ze

bij de groten willen horen. Het heeft ook
met lef van bestuurders te maken.
Excellent worden is een strategie. Die
ontbreekt in Nederland.”

Habraken juicht de initiatieven in
Eindhoven toe. “Het is een goede zaak dat
de faculteit in Eindhoven haar onderzoek
wil verbeteren. Ik ben eens op de website
gaan kijken. Er zijn vier groepen, waarbij
je eigenlijk maar bij één een research-
programma vindt, met een lange lijst van

promovendi. De andere drie lijken dat niet
te hebben. Ik vermoed dat er daar niet veel
gebeurt in onderzoek. Is dat erg? Het is
maar hoe hoog je de lat legt. Bij MIT zou
het niet kunnen - daar word je alleen in
een wetenschappelijke functie benoemd
als je goede research doet. Belangrijker is
echter dat een research-agenda van een
hoogleraar studenten stimuleert om
grenzen te verleggen en nieuwe ver-
banden te maken.”/.

riz van de Graaf
an Overbeeke
tevreden over de ‘output’ van
romovendi is beduidend lager

en de derde geldstroom is te
uwde omgeving zich niet voor
lukt het alleen de Eindhovense
en? Prof.dr.ir. John Habraken,
dr.ir. Wim Bakens van het CIB -
lding Research, Studies and

oeksdirecteur prof.dr. Harry
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kunde.

De Desk-Cave, ontwikkeld door de capaciteitsgroep Ontwerpsystemen van Bouwkunde.

Onderzoek naar verwarming in kerkbanken van Dionne Neilen.
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ttwweeee  EEiinnddhhoovveennaarreenn::  hheett  iinntteerrvviieeww  bbeessllooeegg  eellff  ppaaggiinnaa’’ss..  DDee  sscchhrriijjvveerr  ddeeeedd  zziijjnn  ppoolleemmiisscchhee
rreeppuuttaattiiee  eeeerr  aaaann..  HHiijj  oooorrddeeeellddee  oonnbbeekkoommmmeerrdd  oovveerr  hheeiikkeellee  kkwweessttiieess  ooff  ccoolllleeggaa--sscchhrriijjvveerrss..
UUiittggeevveerr  GGeeeerrtt  vvaann  OOoorrsscchhoott  wweerrdd  oommsscchhrreevveenn  aallss  ‘‘aaaassggiieerr’’..  DDiiee  uuiittsspprraaaakk  kkwwaamm  HHeerrmmaannss
dduuuurr  ttee  ssttaaaann,,  wwaanntt  ddee  ggeetteerrggddee  uuiittggeevveerr  zzoouu  llaatteerr  eeeenn  pprroocceess  wweeggeennss  bbeelleeddiiggiinngg  ((eeiiss::  nneeggeenn--
dduuiizzeenndd  gguullddeenn  sscchhaaddeevveerrggooeeddiinngg))  aaaannssppaannnneenn  eenn  ooookk  wwiinnnneenn..  ZZoo  wwaass  BBoouurrggoonndd  vveerraannttwwoooorr--
ddeelliijjkk  vvoooorr  hheett  eenniiggee  pprroocceess  ddaatt  HHeerrmmaannss  ooooiitt  vveerrlloooorr..

In totaal verschenen er 32 edities van
Bourgond. Met daarin artikelen over
buitenlandse politiek, moderne kunst en
filosofie, maar ook met stukken over
typisch Eindhovense aangelegenheden,
zoals een totaalplan voor de studenten-
verenigingen. De enthousiaste redactie
trekt er ook op uit om bekende schrijvers
te interviewen en dat levert spannende
artikelen op. De beledigende uitspraken
over uitgever Geert van Oorschot, die de
Eindhovense studenten aan Willem
Frederik Hermans weten te ontlokken,
leiden zelfs tot een rechtszaak. Bourgond
mag met zijn beschaafd-kritische
invalshoek gezien worden als een
Eindhovense voorloper van het tijdperk
waarop we nu terugkijken als ‘de woelige
jaren zestig’. Het gaat echter te ver om de
redactieleden te karakteriseren als geest-
verwanten van de provobeweging.
Daarvoor is de toon hier en daar te
plechtstatig. Anno 2008 is het blad ten
onrechte in de vergetelheid geraakt,
behalve bij literatuurliefhebbers. Losse
afleveringen met interviews met Reve of
Hermans brengen 35 euro per stuk op.

Blik verruimen
“Begin jaren zestig was bij studenten het
plichtsbesef om de studie serieus aan te
pakken nadrukkelijk aanwezig”, zegt ir.
Roel Eerenstein, mede-oprichter en de
eerste hoofdredacteur van Bourgond.
“Maar aan de andere kant: de behoefte
aan verandering hing in de lucht. We
keken op tegen de autoriteit van een
rector magnificus, maar het wrong wel
dat de macht van één kant kwam.”
Eerenstein behoorde in 1957 als student
Werktuigbouwkunde tot de eerste
lichting studenten en raakte als lid van
het Eindhovens Studenten Corps betrok-
ken bij het verenigingsblad ‘Diskus’. “Dat
blad hield zich vooral bezig met de so-
ciëteit en de verwikkelingen binnen de
senaat. Die werden dan belicht en met
een studentikoze saus overgoten.” Maar
rond 1961 ontstaat bij een groep van vier-
dejaars studenten het verlangen om de
blik te verruimen. “We wilden niet meer
uitsluitend bezig zijn met de studie en de
vereniging. We zouden straks midden in
de samenleving staan en dan was zes jaar
afzondering in eigen kring niet zo’n goed
idee. De scope moest breder zijn dan de

zeshonderd leden van het ESC. En zo
ontstond het idee voor een nieuw blad.” 
Eerenstein werkte samen met Hans
Wijffels (de allereerste THE-student) het
idee voor Bourgond uit. De naam verwijst
naar het oude Bourgondische rijk, dat in
de middeleeuwen grote delen van
Nederland, België en Noord-Frankrijk
omvatte. “We wilden de grenzen verder
dan Eindhoven oprekken.” Het blad, zo
stelden de oprichters, ‘wordt gemaakt
door kritische jonge mensen, die niet
geloven in het lawaai van de westerse cul-
tuurpropaganda, in de commercialisering
van de vrijheid en zeker niet in de popula-
risering van de liefde.” Maar, anarchisten
of communisten zijn ze niet. De studen-
ten vonden destijds steun bij hoofdredac-
teur Zoetmulder van het Eindhovens
Dagblad, die bereid was om het blad te
drukken. Bourgond, vonden de oprich-
ters, moest er uitzien als Time.
Adverteerders vonden zij zonder
problemen: van kleine neringdoenden als
‘Bloemsierkunst Eeuwige Lente’ uit de
Willemstraat (‘corpsleverancier’) tot
multinationals als DAF en Philips. “We
twijfelden er eigenlijk nooit aan dat we
succes zouden hebben. Dat optimisme
hoort bij die leeftijd”, denkt Eerenstein.
Om de verantwoordelijkheden helder te
regelen, werd er een stichting opgericht.
De oplage kwam op zestienhonderd stuks
te liggen. De twee initiatiefnemers kregen
al snel medewerking van getalenteerde
medestudenten. “Gerard Luyendijk
bijvoorbeeld was een begenadigde inter-
viewer die voor de duvel niet bang was”,
vertelt Eerenstein. “Hij wist de juiste toon
aan te slaan bij bekende schrijvers van dat
moment.” In de drie jaren van zijn

bestaan zal Bourgond lange interviews
publiceren met spraakmakende litera-
toren, zoals Wolkers, Vinkenoog, Reve,
Mulisch en Hermans. 

Conflict
In de zomer van 1962 ontstond er een
conflict tussen de redactie en de stichting.
De aanleiding was een artikel waarin één
van de redactieleden schreef dat het in
Eindhoven ‘volkomen ongewenst’ was
om zich negatief of kritisch uit te laten
over Philips of DAF. Hij refereerde aan
de ophefmakende publicatie over de oor-
logsjaren, ‘Van het kleine koude front’
van de criminoloog professor Willem
Nagel, die in 1961 dr. Hub van Doorne
van DAF een collaborateur had genoemd.
Toen Bourgond het artikel publiceerde,
greep het stichtingsbestuur in en werden
de redacteuren Luyendijk en Baeten aan
de kant gezet. Van Doorne was immers
een beschermheer voor het ESC; hij had
de villa voor de sociëteit ter beschikking
gesteld. Officieel heette het dat er een
ernstig verschil van inzicht was ontstaan
over de wijze waarop de ‘Bourgondische
gedachte’ van vrijheid en onafhankelijk-
heid in het periodiek gestalte zou dienen
te krijgen. De redactie, vond het stich-
tingsbestuur, had het artikel niet zonder
hoor en wederhoor mogen plaatsen.

Eerenstein herinnert zich zijn boosheid
over dit besluit. “Ik vond principieel dat je
een hoofdredacteur niet mocht verbieden
iets te publiceren. Het stichtingsbestuur
verbood ons Bourgond nog uit te geven
en we raakten gebrouilleerd. De redactie
trad en bloc terug en gaf vervolgens onder
de naam ‘Lancet’ een alternatief blad uit.
Later werd ik gevraagd voor een bemidde-
lingspoging en die heeft ertoe geleid dat
Lancet in Bourgond werd opgenomen en
dat Luyendijk c.s  weer terugkwamen.
Achteraf denk ik dat het inderdaad niet
zo’n goed idee was om het gewraakte
artikel zonder meer te publiceren.” 

Voor Eerenstein was het conflict mede
aanleiding om afscheid te nemen van het
blad. Hij studeerde af en begon aan een
loopbaan die hem uiteindelijk bij Philips
deed belanden, waar hij na verschillende
buitenlandse functies in 1999 met
pensioen ging. “Ik heb altijd met veel
plezier teruggedacht aan mijn Bourgond-
tijd. Het was een groep studenten die
voor een gemeenschappelijke uitdaging
stond. Er borrelde iets in die jaren en er
waren geen geschreven wetten die
aangaven wat we daarmee aanmoesten.
Ik heb bij het blad geleerd dat wanneer je
echt iets met overtuiging wil en er energie
insteekt, het ook lukt.”/.
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Bourgond, een opmerkelijk
Eindhovens studentenblad 
Bourgond/Joep Huiskamp
Foto/Bart van Overbeeke

Een eerste lichting studenten, nog net geboren vóór de
Tweede Wereldoorlog, schreef zich in september 1957 in aan
de jonge Technische Hogeschool Eindhoven. Daarmee werd

ook het startschot gegeven voor het studentenleven in
Eindhoven. Dat leven speelde zich vooral af binnen de vereni-
gingen en was gericht op studie, gezelligheid en sport. Maar
in 1961 vindt een groepje studenten dat het tijd wordt om de
ramen naar de buitenwereld open te zetten en zo wordt het

blad ‘Bourgond’ geboren. Een terugblik op dit ‘algemeen
onafhankelijk Eindhovens studentenperiodiek’, dat drie jaar

zal bestaan.

BBoouurrggoonndd  sscchhuuwwddee  ooookk  ddee  rreesseeaarrcchhjjoouurrnnaalliissttiieekk  nniieett..  ZZoo  ddooookk  ddee  rreeddaaccttiiee  iinn  hheett  EEiinnddhhoovveennssee
nnaacchhttlleevveenn..  DDeezzee  ‘‘ffaacctt  ffiinnddiinngg  mmiissssiioonn’’  rreessuulltteeeerrddee  iinn  eeeenn  aacchhtteerrggrroonnddaarrttiikkeell  oovveerr  ddee  ‘‘eenniiggee
nnaacchhttcclluubb  iinn  hheett  zzuuiiddeenn’’::  PPaalleerrmmoo  iinn  ddee  VVrriijjssttrraaaatt..  DDee  pprriijjzzeenn  aaaann  ddee  bbaarr  wwaarreenn  aaaann  ddee  hhooggee
kkaanntt,,  vvoonnddeenn  ddee  ssttuuddeenntteenn..  MMiisssscchhiieenn  kkoonn  eerr  wwaatt  ggeerreeggeelldd  wwoorrddeenn??  DDaatt  kkaann,,  lliieett  ddee  eeiiggeennaaaarr
wweetteenn,,  mmaaaarr  ddaann  oopp  vvoooorrwwaaaarrddee  ddaatt  ddee  ssttuuddeenntteenn  eeeenn  kkeeeerr  mmeett  hhuunn  oouuddeerrss  zzoouuddeenn  tteerruugg--
kkoommeenn  oomm  ttee  eetteenn  iinn  hheett  aaaannppaalleennddee  rreessttaauurraanntt..  DDee  rreeppoorrtteerrss  ppeeuurrddeenn  uuiitt  hhuunn  nnaacchhtteelliijjkk
bbeezzooeekk  aaaann  PPaalleerrmmoo  ooookk  nnoogg  eeeenn  ddiieeppttee--iinntteerrvviieeww  mmeett  nnaacchhttcclluubbddaannsseerreess  AAnnggeelliikkaa  DDuunnkkaa  
((““II  ddoonn’’tt  mmaakkee  ssttrriipptteeaassee..  IItt  iiss  nnoott  mmyy  wwoorrkk””))..          

Ir. Roel Eerenstein



Far from home, it can be
good to keep up tradi-
tions, even if you have to
improvise. And being in
technology does not
mean you have to give up
all your artistic tenden-
cies. Chinese PhD
students and postdocs
have no such plans: they
have recently started a
new dance group that is
meeting once every two
weeks to practice tradi-
tional dance. 

Their first performance
was at the big Spring
Festival party in Arnhem,
with a modernized version
of an 1800-year-old dance
from the Han dynasty.
“These old dances look
great but they can be diffi-
cult to perform because
they have no real rhythm.
You just have to try to get
into the spirit of the
graceful moves. It looks
easy, but it can be hard to
hold some of these poses,”
says Jing Li, who is doing a
PhD at the department of
Mathematics and Com-
puter Science./.
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Column
IItt  wwaass  tthhee  CCaarreeeerr  FFaaiirr  llaasstt
TTuueessddaayy..  AAnnootthheerr  yyeeaarr  aanndd
aannootthheerr  ccaarreeeerr  ffaaiirr  ccoommeess
aanndd  ggooeess..  II  gguueessss  aatt  ssoommee
ppooiinntt  iinn  ttiimmee,,  II’’llll  hhaavvee  ttoo
aacccceepptt  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  mmyy  lliiffee
aass  aa  ssttuuddeenntt  wwiillll  ccoommee  ttoo  aann
eenndd..  EEvveenn  tthhoouugghh  II  aamm  ssttiillll
iinn  ddeenniiaall,,  II  ddiidd  ggoo  tthhee  ffaaiirr  ttoo
ttaakkee  aa  llooookk  aatt  ppoossssiibbllee
ffuuttuurree  eemmppllooyyeerrss..  AAllssoo,,  II
wwaass  iinn  ddeessppeerraattee  nneeeedd  ooff
nneeww  ppeennss..

TThheerree  aarree  tthhrreeee  mmaaiinn  ttyyppeess
ooff  ssttuuddeennttss  yyoouu  sseeee  aatt
tthheessee  ccaarreeeerr  ffaaiirrss..  TThhee  ffiirrsstt
ccoommee  tthheerree  iinn  eexxttrreemmee  ssee--
rriioouussnneessss  aanndd  ddrreesssseedd  ttoo
kkiillll..  AArrmmeedd  wwiitthh  tthheeiirr  CCVV,,  aa
ssmmookkiinngg  tthhrreeee--ppiieeccee  ssuuiitt
aanndd  wweellll  rreehheeaarrsseedd  ooppeenniinngg
lliinneess,,  tthheeyy  aaccccoosstt  aannyy  HHRR
ppeerrssoonn  wwiilllliinngg  ttoo  lliisstteenn
aabboouutt  tthheeiirr  eexxttrraaoorrddiinnaarryy
qquuaalliittiieess..  TThheeyy  sseeeemm  pprreettttyy
ddiissaappppooiinntteedd  aatt  tthhee  eenndd  ooff
iitt  tthhoouugghh,,  wwhheenn  iinnsstteeaadd  ooff
bbeeiinngg  ooffffeerreedd  tthhee  ssiixx--ffiigguurree
ccoonnttrraacctt,,  tthheeyy  aarree  ttoolldd  ttoo
aappppllyy  oonnlliinnee  vviiaa  tthhee
wweebbssiittee..  

TThheenn  yyoouu  hhaavvee  tthhee  oobb--
sseessssiivvee  ccoommppuullssiivvee  iinnffoorr--
mmaattiioonn  hhuunntteerrss..  EEaassyy  ttoo
ssppoott  ssiinnccee  tthheeyy  aarree  lluuggggiinngg
wwiitthh  tthheemm  hhuuggee  aammoouunnttss  ooff
pprriinntteedd  mmaatttteerr  aassssiidduuoouussllyy
ccoolllleecctteedd  ffrroomm  eeaacchh  ssttaallll  ––
ccoonnttaacctt  iinnffoorrmmaattiioonn,,
ccoommppaannyy  nneewwsslleetttteerr,,
aannnnuuaall  rreeppoorrttss  ffrroomm  11998855,,
ppeerrssoonnaall  ddiiaarryy  ooff  tthhee
ccoommppaannyy  CCEEOO,,  uusseedd  tteeaa  ccuupp
ooff  tthhee  HHRR  mmaannaaggeerr  ffoorr  DDNNAA
tteessttiinngg  eettcc..  AAnnyytthhiinngg  tthheeyy
ccaann  ggeett  tthheeiirr  hhaannddss  oonn  tthhaatt
mmiigghhtt  rreevveeaall  tthhaatt  ccrruucciiaall
ppiieeccee  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  tthhaatt
wwiillll  pprrooppeell  tthheemm  ttoo  aa  sskkyy--
hhiigghh  ccaarreeeerr  ppaatthh..  OOfftteenn
oovveerrhheeaarrdd  sshhrriieekkiinngg::  ““YYoouu
hhaavvee  oonnllyy  3300  ppaaggeess  ooff  iinnffoorr--
mmaattiioonn  ttoo  ooffffeerr  mmee??  II  nneeeedd
mmoorree..  MMOORREE!!!!””

AAnndd  tthheenn  tthheerree  iiss  tthhee  tthhiirrdd
kkiinndd..  TThhiiss  ggrroouupp  hhaass
aarrrriivveedd  wwiitthh  tthhee  ssoollee
ppuurrppoossee  ooff  ppiicckkiinngg  uupp  aass
mmaannyy  ffrreeeebbiieess  aass  ppoossssiibbllee..
FFrroomm  ccaannddyy  ttoo  ppeennss  ttoo
wwaatteerr  bboottttlleess,,  ppaappeerrcclliippss,,
mmuuggss,,  ppoosstteerrss,,  aanndd  eevveenn
tthhoossee  ccuuttee  HHRR  ggiirrllss  ((iiff  tthheeyy
ssttaanndd  ssttiillll  lloonngg  eennoouugghh))..
AAnnyytthhiinngg  tthheeyy  ccaann  ggeett  tthheeiirr
hhaannddss  oonn  iiss  ffaaiirr  ggaammee..  IIff
yyoouu  llooookk  aarroouunndd  ccaarreeffuullllyy,,
yyoouu  ccaann  sseeee  tthheemm  ggaatthheerriinngg
iinn  tthhee  sshhaaddoowwss,,
eexxcchhaannggiinngg  vviittaall  ttiippss,,  lliikkee
wwhhiicchh  ccoommppaannyy  hhaass  bbeetttteerr
ppeennss  aanndd  wwhhoossee  mmiinnttss
ttaassttee  sswweeeetteerr..  

WWeellll,,  iitt  wwaass  bbeetttteerr  tthhaann
ssppeennddiinngg  lluunncchhttiimmee  iinn  tthhee
ccaanntteeeenn..  AAtt  lleeaasstt  nnooww  II’’vvee
eennoouugghh  ppeennss  ttoo  llaasstt
aannootthheerr  yyeeaarr..

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

TThhee  EEnngglliisshh  PPaaggee  iiss  wwrriitttteenn  bbyy  PPaauullaa  vvaann  ddee  RRiieett  aanndd  
IInnggrriidd  MMaaggiillsseenn..  TThheeyy  ccaann  bbee  rreeaacchheedd  aatt  

eennggccuurrssoorr@@ttuuee..nnll..

Traditional Chinese dance at TU/e

Some facts about
cancelled doctorate
TU/e’s Doctorate Board
decided on January 21 to
cancel ir. Marcoen
Cabbolet’s opportunity
of earning a doctorate
from the department of
Mathematics and Compu-
ter Science. Cabbolet was
scheduled to defend his
new theory, which he
calls the Elementary
Process Theory, on
January 16. This theory
contradicts the laws of
quantum mechanics and
the general theory of
relativity.

Cabbolet has been working
on his thesis for the past
ten years, he graduated
from TU/e’s department of
Chemical Engineering in
1991 but has been working
at Tilburg University since.
He cooperated closely with
the Ukrainian physicist
Sergey Sannikov, who died
last year. Since 2005, his
primary supervisor has
been Harrie de Swart who
is a professor of Logic at
Tilburg University. On the
advice of internal and ex-
ternal experts, the
Doctorate Board has now
judged Cabbolet’s thesis to
be of insufficient quality to
satisfy the demands of
TU/e. Physicist and Nobel
prize winner Gerard ‘t
Hooft (Utrecht University)
examined the thesis and

told university newspaper
Cursor that he could not
make anything of the
physics in the thesis.
In 2007, Cabbolet’s thesis
was scheduled for defense
at the Tilburg Religious
Studies and Theology
department, where De
Swart is professor.
Cabbolet withdrew the
thesis after criticism from
the Doctorate Committee.
In a letter to the editor of
Cursor, the University of
Tilburg’s president Frank
van der Duyn Schouten cri-
ticized primary supervisor
De Swart for not making
this known to the Docto-
rate Committee in Eindho-
ven.
Because of this incident,
TU/e will be more on the
alert in the case of doctoral
defenses where both the
PhD candidate and the
primary supervisor are
from outside this univer-
sity. This will probably not
have any effect on interna-
tional PhD candidates as
they are usually quite
intensively supervised and
are part of a department at
TU/e.
Cabbolet is currently
working on a trade edition
of his dissertation which
will include an extra
chapter refuting the cri-
ticism he has come up
against./.

Popular acting course 
now in English
TU/e’s theatrical
company Doppio is now
organizing a basic acting
course in English for in-
ternational TU/e and
Fontys students and
staff. No experience
needed, just enthusiasm.
And of course reasonable
proficiency in English. 

“We have been offering
this course for the Dutch
university population for
years. It is very popular,
some years there is even a
waiting list. Now, finally,
we can also do something
for international
students,” says Doppio
chairman Lennart
Verheijen, who is a sixth-
year electrical engineering
student.
An extra subsidy from
Studium Generale is
making it all possible.
About twelve people will be
able to take part in this first
international acting
course. It will run for ten
weeks on Friday evenings
from March 28. According
to Verheijen, participants
get a taste of all aspects of
acting and types of theatre.
Among other things, parti-
cipants learn how to get
into a role, how to deliver
lines and work with text.
But also how to quickly
switch between different
emotions. 

“There is a lot of impro-
visation involved. I found
the course very liberating

when I finally found the
courage to take part. You
learn to put yourself in
someone else’s shoes. To
be totally different than
you would normally be,
without any of the usual
consequences. For
example when you pick a
fight or start yelling at
someone. This is all
actually quite intimate,
which makes it easier than
usual to get to know
people.” 

Skimping
The course will be given by
Monique Janssen, an ex-
perienced professional
director. Often, drama
students from Fontys teach
a course as an internship.
“We work with profes-
sionals, there is no skim-
ping on quality. Even
though the starting level of
the course is quite low,
often we see good results,
with people making fast
progress,” says Verheijen.

Doppio puts on about eight
plays a year at Plaza Futura
(the film house and theatre
venue at the Leenderweg)
and the Gaslab on campus.
Members sometimes work
all year on these produc-
tions. Although no produc-
tion has yet been planned
for the potential interna-
tional actors, it would
definitely be on the cards if
the course goes well. “We’ll
wait and see how things
go,” says the Doppio

chairman. “If there is
enough interest and
funding, it would be great
to do a production in
English. We’ll be deciding
this summer if the course
was a success and whether
any further courses will be
held or any other activities
will be started up for
TU/e’s international
population.”

Defenses
Doppio is quite an atypical
student association. It is an
association with members
and activities about once
every three weekends, but
it’s also all about acting. “I
found I got to know people
very quickly as a result of
acting together. People let
their defenses down more
than they usually would.
Even though people in this
kind of group can be very
diverse, I don’t think
anyone felt left out,” he
recalls. 

The next Doppio activity
will be a party in March, the
date will be posted on the
site. Three productions
will play at Plaza Futura
and four in the Gaslab in
May and June. A sailing
weekend is planned for
July./.
Registration for the Doppio basic
acting course at:
doppio@dse.nl. The 30-hour
course costs 50 euros.

Pictured in the photo are, from left to right: Jing Li, Jie Yang (researcher at the department of Chemical Engineering and Chemistry), YuZhong Lin
(PhD student at the department of Architecture, Building and Planning), Lili Wang (department of Chemical Engineering and Chemistry) and
ZhiJun Song (department of Physics). Photo: Bart van Overbeeke
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Sharing knowledge, working together, research, innovation. It is all part of the only campus
university in the netherlands: the university of twente (UT). A university with an international 
character. We have for example many foreign doctoral students, and Master Programmes are provided
in English. Divided over 5 faculties, we provide more than 50 bachelor and master programmes,
varying from applied physics and public administration to applied communication science and bio-
medical technology. In beautiful green surroundings, more than 8000 students and 2700 staff live,
work and recreate at the UT. It is also a place where talented people get every opportunity to perform
cutting edge research. But as an entrepreneurial university this is not all we do. In ‘kennispark’,
for example, we work together with the business community, we support our students in setting 
up their own businesses and participate in many projects in the area of knowledge development. 
In brief, a dynamic climate in which to work and study.

2 PhD. students
for the collaboration project: Closed-Loop Embedded MEMS-based Precision Stage

The Closed-Loop Embedded MEMS-based Precision Stage (CLEMPS) project is a collaboration between 
two research groups, each looking for a PhD student. One PhD. student will focus on the overall mechatronic
design of the system, the other PhD. student will focus on the clean room fabrication and the design of a nm
resolution MEMS-based sensor. The project involves a close collaboration with two industrial companies
DEMCON, for advanced mechatronics and FEI, manufacturer of electron microscopes. You have a MSc degree
(or equivalent) in mechanical engineering, electrical engineering, mechatronics or applied physics with a
strong interest in (precision) designing. Experience in design principles, mechatronics and micro systems
technology would be an added value. In addition, you are a strong team player with excellent communication
skills, particularly in written and spoken Dutch and English. Your salary: max. € 2.558,- gross per month in the
fourth year.

More information: dr.ir. D. Brouwer, telephone (+31) 6 142 46 303 (d.m.brouwe@utwente.nl), or
www.wa.ctw.utwente.nl. Your application -with cv, a list of publications and referring nr. 3030/08/059- can
be sent to the University of Twente, CTW, Personal Affairs, P.O. Box 217, 7500 AE Enschede, The Netherlands
(personeelszaken@ctw.utwente.nl).

the entrepreneurial

university is looking for

For the description of the vacancy or more vacancies, visit www.utwente.nl/vacatures/en/

In several areas women are still underrepresented.
Therefore women are expressly invited to apply.

The University of Twente is affiliated with the Career Center Twente
(CCT). CCT facilitates your career moves in Twente offering assistance
with, among other things, employmentfinding for you and your partner,
finding accommodation and childcare. More information? Please refer
to www.cctwente.nl.

We do not appreciate unrequested promotional responses in response to the above.

Educational training/DPO 
Workshop ‘Voice training’
Do you have a sore throat or a hoarse
voice after giving a lecture or presenta-
tion? Would you like to improve your
audibility in the lecture hall? In that case
you might want to participate in the
workshop ‘Voice training’. The workshop
aims at improving the use of the voice in
lectures, presentations and instructions,
and at the prevention of a strained voice.
During the workshop a teacher of speech
therapy will give you information and a
lot of exercises to work on. Your perfor-
mance is recorded on camera. You will
be given advice based on that recording.
The workshop consists of two sessions
that will take place on Tuesday, April 1st
from 13.30 - 16.00 hours and April 22nd
from 13.30 - 16.30 hours. 
For more information please contact
Willem van Hoorn (phone 4237).
Enrolment:
http://www.tue.nl/course_information/,
or  cursus.dpo@tue.nl, or phone (2520).

Promoties
L. Huang MSc verdedigt op maandag 3
maart zijn proefschrift en stellingen
tegen de bedenkingen van een commis-
sie. Dit gebeurt vanaf 14.00 uur in zaal 4
van het Auditorium. De titel van het
proefschrift luidt ‘Reduced-complexity

signal processing techniques for multiple-
input multiple-output storage and wire-
less communication systems’. Hyang
promoveert aan de faculteit Elektro-
techniek. De promotoren zijn prof.dr.ir.
J.W.M. Bergmans en prof.dr. T.C. Chong.

Mrs. M. García Larrodé verdedigt op
dinsdag 4 maart haar proefschrift en stel-
lingen tegen de bedenkingen van een
commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur
in zaal 4 van het Auditorium. De titel
van het proefschrift luidt ‘Radio over
Fiber Distributed Antenna Systems for
in-building Broadband Wireless
Services’. García Larrodé promoveert aan
de faculteit Elektrotechniek. De promoto-
ren zijn prof.ir. A.M.J. Koonen en
prof.dr.ir. I.G.M.M. Niemegeers.

E.S.K.V. Attila/Euflex
Attila = Korfbal
Zin in korfballen? Kom eens meetrainen
op maandag of donderdag, met na afloop
een drankje. Kijk op www.eskvattila.nl
voor de trainingstijden, of mail naar
attila@stack.nl

Nootuitgang
Aanmelding voorronde
Donderdag 3 april // 20.30u Gaslab
Ben jij de student met die gouden stem?
Of vormen jullie de band met die geniale
sound en lyrics? Meld je dan direct aan
voor de voorronde Nootuitgang, dé sin-

ger-songwriter contest voor studenten.
De voorwaarden zijn simpel. Je bent stu-
dent aan de TU/e of je band bestaat voor
meer dan 50% uit studenten van de
TU/e. Je zingt een eigen nummer waar-
van zowel tekst als muziek geheel van
jezelf of van andere studenten uit de
band zijn. Je neemt je eigen muzikale
begeleiding mee. Win je de voorronde,
dan mag je meedoen aan de landelijke
finale van Nootuitgang op zaterdag 31
mei in Eindhoven. Meer informatie en
inschrijven: m.kruithof@tue.nl en
www.nootuitgang.nl

Young KIVI NIRIA 
Ontdek je mogelijkheden
Masterstudenten TU-e en laatstejaars
studenten van een technische HBO
opleiding kunnen bij USG Innotiv in De
Admirant aan de Emmasingel in
Eindhoven terecht om informatie te
halen over hun carrièremogelijkheden.
Een psychologisch instituut onderzoekt
met een professionele PPA (Personal
Profile Assessment) jouw typerende ken-
merken. Deelname is gratis. De bieen-
komst begint dinsdag 4 maart om om
19.00 uur. Aanmelden voor 29 februari
via: yks-eindhoven@kiviniria.nl onder
vermelding van naam en opleiding.

Excursie Tweede Kamer
KIVI NIRIA bezoekt woensdag 19 maart
tussen 13.15-17.00 uur de Tweede Kamer
in Den Haag. Er wordt een film bezocht
in de Grenadierszaal, gevolgd door een
rondleiding door het Kamergebouw en

het bijwonen van een plenair debat.
Hierna wordt van gedachten gewisseld
met Ronald Kortenhorst, CDA/Kamerlid
én lid van KIVI NIRIA. Eigen vervoer en
geldig legitimatiebewijs meenemen.
Aanmelden via: kiviniria@tudelft.nl . 

PhD Integrated photonic circuits for

WDM data networks (V36.322), depart-
ment of Electrical Engineering (1.0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 27 CAO Nederlandse universitei-
ten bijlage 1 promovendus (1956.00 t/m
2502.00 euro).

PhD Smart Analog-to-Digital Converter
for a Smart Front-End (V36.324), MsM,
department of Electrical Engineering (1.0
fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maxi-
maal schaal 27 CAO Nederlandse univer-
siteiten bijlage 1 promovendus (1956.00
t/m 2502.00 euro).

PhD Student Modeling user preferences
for MultiMedia recommender systems (V
39.436), Human-Technology Interaction,
department of Technology Management
(1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris
maximaal schaal 27 CAO Nederlandse
universiteiten bijlage 1 promovendus
(1956.00 t/m 2502.00 euro).

Secretaresse IS (0,8 - 1,0 fte) (V39.438),
Information Systems, faculteit
Technologie Management (1.0 fte). Vast

dienstverband, salaris maximaal schaal 6
CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1
(1714.00 t/m 2383.00 euro).

PhD Student “Control of manufacturing
and logistical networks” (V35.392),
Systems Engineering, department of
Mechanical Engineering (1.0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 27 CAO Nederlandse universitei-
ten bijlage 1 promovendus (2000.00 t/m
2558.00 euro).

PhD “Novel Routes Towards Interfacial
Integrity in Stretchable Electronics”
(V35.393), Mechanics of Materials,
department of Mechanical Engineering
(1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris
maximaal schaal 27 CAO Nederlandse
universiteiten bijlage 1 promovendus
(2000.00 t/m 2558.00 euro).

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

(Advertentie)

Algemeen

Mensen

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..  
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Nieuwe cd 
EEeenn  oopp  AAmmeerriiccaannaa--mmuuzziieekk  ggee--
bbaasseeeerrdd  rreeppeerrttooiirree  mmeett  ttrraaddiittiioonneellee
bbaallllaaddss,,  sswwiinnggeennddee  rroocckk  ’’nn  rroollll,,
aaaannsstteekkeelliijjkkee  rrhhyytthhmm  ’’nn  bblluueess--
nnuummmmeerrss  eenn  eeeenn  mmeeeesslleeppeennddee
sshhoowwbblluueess::  zzoo  oommsscchhrriijjfftt  zzeessddee--
jjaaaarrss  BBoouuwwkkuunnddeessttuuddeenntt  NNiieekk  vvaann
ddee  KKlluunnddeerrtt  hheett  nniieeuuwwee  aallbbuumm  vvaann
TThhee  MMiissssiissssiippppii  DDeellttaa  BBrrootthheerrss
wwaaaarrvvaann  hhiijj  ddeeeell  uuiittmmaaaakktt..  OOpp  ddee
bboonnuussttrraacckk  ddooeett  ddee  AAmmeerriikkaaaannssee
zzaannggeerreess  MMaarryy  JJeeaann  mmeeee..  ‘‘TThhee  LLiivvee
RReeccoorrddiinnggss  22000077’’  wwoorrddtt  oopp  vvrriijjddaagg
2288  mmaaaarrtt  ffeeeesstteelliijjkk  ggeepprreesseenntteeeerrdd
iinn  DDee  MMuuzzeennvvaall  iinn  EEeerrsseell,,  mmaaaarr  iiss  aall
ttee  bbeesstteelllleenn  vviiaa  wwwwww..mmddbbrrootthheerrss..nnll..

Open Podium
NNiieeuuwwee  rroonnddee,,  mmaaaakk  ppllaaaattss  vvoooorr
jjoonnggee  hhoonnddeenn..  ZZoo  kkoonnddiiggtt  GGaassllaabb
hheett  OOppeenn  PPooddiiuumm  PPoopp  vvoooorr
vvaannaavvoonndd  2288  ffeebbrruuaarrii  aaaann..  DDrriiee
bbaannddjjeess  vveerrsscchhiijjnneenn  vvoooorr  hheett
vvooeettlliicchhtt..  PPrroojjeecctt  OOffffrrooaadd,,  BBoooolleeaann
eenn  IInnnneessiioonn..  ZZee  bbrraannddeenn  vvaann
aammbbiittiiee..  NNoouu  jjaa..  ““OOvveerr  vviijjff  jjaaaarr
ssttaaaatt  BBlløøff  bbiijj  oonnss  iinn  hheett  vvoooorrpprroo--
ggrraammmmaa””,,  ppoocchhtt  IInnnneessiioonn..
UUiitteerraaaarrdd  mmuuzziieekk  mmeett  eeeenn  eeiiggeenn
ssaauussjjee  eenn  vveeeell  iinnvvllooeeddeenn..  AACC//DDCC,,
AAuuddiioossllaavvee,,  RRaaddiioohheeaadd,,  RRoolllliinngg
SSttoonneess,,  ddEEUUSS  eenn  TThhee  DDoooorrss..  DDeeuurr
llooss  oomm  2200..3300  uuuurr,,  ggrraattiiss  ttooeeggaanngg..

The Chaos
Point
DDee  HHoonnggaaaarrssee  pprrooff..  ddrr..  EErrvviinn  LLáásszzllóó
kkoommtt  oopp  ddee  TTUU//ee    vveerrtteelllleenn  oovveerr
kklliimmaaaattvveerraannddeerriinngg,,  aarrmmooeeddee  eenn
tteerrrroorriissmmee  ddiiee  ddee  wweerreelldd  bbeeddrreeiiggeenn..
AAllss  wwee  nniieettss  oonnddeerrnneemmeenn,,  bbeerreeiikkeenn
wwee  vvoollggeennss  hheemm  oovveerr  zzeevveenn  jjaaaarr  hheett
‘‘ppuunntt  vvaann  cchhaaooss’’..  EEeenn  ttwweeeesspprroonngg
wwaaaarr  ddee  wweerreelldd  vveerraannddeerrtt  iinn  eeeenn
vveeiilliiggeerr  eenn  dduuuurrzzaaaamm  oooorrdd  ooff  eeccoo--
nnoommiisscchh,,  ssoocciiaaaall  eenn  eeccoollooggiisscchh
ccoommpplleeeett  iinn  eellkkaaaarr  ssttoorrtt..  ZZwwaarree
kkoosstt  vvoooorr  eeeenn  mmiiddddaagglluunncchh..  MMaaaarr
bbiijj  LLáásszzllóó  iinn  vveerrttrroouuwwddee  hhaannddeenn..
HHiijj  iiss  oopprriicchhtteerr  vvaann  ddee  BBuuddaappeesstt
CClluubb  ddiiee  oopp  ddee  bbrreess  ssttaaaatt  vvoooorr  ‘‘ppllaa--
nneettaaiirr  zzeellffbbeewwuussttzziijjnn  eenn  iinntteeggrraattiiee
vvaann  ssppiirriittuuaalliissmmee,,  wweetteennsscchhaapp  eenn
kkuunnsstt’’..
DDiinnssddaagg  44  mmaaaarrtt,,  1133..3300  uuuurr  iinn  ddee
BBllaauuwwee  ZZaaaall  vvaann  hheett  AAuuddiittoorriiuumm..

Formule 1
AAcchhtteerruuiittkkiijjkkssppiieeggeell..  MMooooii  ssccrraabb--
bblleewwoooorrdd,,  mmaaaarr  vvoooorraall  aaffkkoommssttiigg
uuiitt  ddee  rraacceessppoorrtt..  IIeeddeerree  hhuuiiss--  ttuuiinn--
eenn  kkeeuukkeennaauuttoo  iiss  eerr  tteeggeennwwoooorrddiigg
mmeeee  uuiittggeerruusstt..  WWeellkkee  iinnnnoovvaattiieess  uuiitt
ddee  FFoorrmmuullee  11  zziijjnn  nnoogg  mmeeeerr  tteerruugg  ttee
vviinnddeenn  iinn  oonnzzee  aalllleeddaaaaggssee  vviieerr--
wwiieelleerr??  JJooss  ddee  BBooeess,,  vveerrkkoooopp--
mmaannaaggeerr  bbiijj  TTooyyoottaa  FF11,,  lliicchhtt  ddee
tteecchhnniisscchhee  hhooooggssttaannddjjeess  ttooee  vvoooorr
aauuttoommoobbiilliisstteenn  eenn  ffaannaattiieekkee  rraaccee--
ffaannaatteenn..  LLeezziinngg  iinn  ssaammeennwweerrkkiinngg
mmeett  UUnniivveerrssiittyy  RRaacciinngg  TTeeaamm..
IInntteerreessssaannttee  ppiittssttoopp,,  wwooeennssddaagg  55
mmaaaarrtt  vvaann  1111..4455  ttoott  1133..0000  uuuurr  iinn  ddee
BBllaauuwwee  ZZaaaall  vvaann  hheett  AAuuddiittoorriiuumm..  

Liberalisme
EErr  bbeessttaaaann  vvoooorroooorrddeelleenn  eenn  mmiissvvaatt--
ttiinnggeenn  oovveerr  lliibbeerraalliissmmee  eenn  iinnddiivviidduu--
aalliissmmee..  DDiirrkk  VVeerrhhooffssttaaddtt  kkoommtt  ddaatt
rreecchhttzzeetttteenn..  HHiijj  ssttuuddeeeerrddee  rreecchhtteenn
eenn  ccoommmmuunniiccaattiieewweetteennsscchhaappppeenn..
IInn  22000066  vveerrsscchheeeenn  zziijjnn  bbooeekk  ‘‘DDee
ddeerrddee  ffeemmiissttiisscchhee  ggoollff’’  wwaaaarriinn  hhiijj
oopprrooeepptt  ttoott  eeeenn  ssttrriijjdd  tteeggeenn  ddee  oonn--
ddeerrddrruukkkkiinngg  vvaann  mmoosslliimmvvrroouuwweenn..
VVeerrhhooffssttaaddtt  bbeehhoooorrtt  ttoott  ddee  lliibbeerraallee
ddeennkkttaannkk  wwwwww..lliibbeerraalleess..bbee
WWooeennssddaagg  55  mmaaaarrtt,,  DDee  ZZwwaarrttee  DDooooss
vvaann  1111..4455  ttoott  1133..0000  uuuurr..

Vlijmscherpe teksten en blues met poëzie in Ierse Tijgers
Regisseur en acteur Felix
Strategier van theatergroep
Flint is gefascineerd door
Ierland. Hij trok de afgelopen
25 jaar vaak met woonwagen en
trekker - gemiddelde snelheid
15 kilometer per uur - door het
eindeloze groene landschap. 

Zijn omzwervingen resulteer-
den eerst in de voorstelling
‘Ierse vertellingen’, nu is er de
opvolger ‘Ierse Tijgers’. Centraal
staat de Ierse volksaard, ofwel
hoe een volk zich met zelfspot
staande weet te houden na de
eeuwenlange Engelse over-
heersing. 
Daarmee houdt Strategier een
lange traditie in ere. Al meer dan
twintig jaar brengen hij en con-
sorten een unieke vorm van mu-
ziektheater dat geconcentreerd
is rond alle vormen van litera-
tuur. Een theatervorm die ze 
’s zomers afwisselen met
slapstick-achtige en kolderieke
voorstellingen in de open lucht.

Maar de kern is de li-
teratuur, die varieert
van Slauerhoff, Paul
van Ostayen tot
Nescio en Hugo
Claus. Strategier is
van huis uit mu-
zikant en studeerde
onder meer ac-
cordeon aan het con-
servatorium in Den
Haag. De groep
schrijft zelf al haar
muziek. Voor ‘Ierse
Tijgers’ hebben ze
vlijmscherpe teksten
van de Ierse rebel &
schrijver Brendan
Behan over zijn IRA-
tijd en gevangen-
schap van muziek
voorzien, die Ierse
levenslust weerspiegelt. En ze
ondersteunen de gedichten van
coryfeeën als James Joyce, Oscar
Wilde en W.B. Yeats met op-
zwepende muziek. Politieke
liederen verworden tot Ierse

blues met poëzie en humor. De
liederen worden gezongen in
het Engels, de gesproken tekst is
in het Nederlands. ‘Ierse Tijgers’
wordt in de pers omschreven als
een hommage aan de Ierse

traditie, een avond literair
muziektheater in een Ierse Pub,
maar dan in Plaza Futura;
zaterdag 1 maart./.

Engelse broedermoord in Irak

‘The Mark of Cain’ is een van de
vele films die het laatste jaar
verschenen over de oorlog in
Irak. Regisseur Marc Munden
won er op het filmfestival van
Rotterdam in 2007 de prijs van
Amnesty International mee. 

“Als we dit nu niet doen,
noemen ze ons verraders en
krijgen we tijdens de volgende
patrouille geen rugdekking
meer.” Zo hebben de rekruten

Wayne Gulliver en Mark Tate, op
‘vredesmissie’ in Irak, geen
bevelen nodig om de ergste
dingen te doen. 
Het verhaal is snel verteld. De
twee vrienden worden met het
Britse leger naar Irak gestuurd.
De moraal daalt al snel tot een
dieptepunt als een bermbom
twee collega’s doodt. De zoek-
tocht naar de schuldigen wordt
steeds meer een wraak- en ver-
geldingsactie, want ze kunnen

de daders niet identificeren
tussen de burgers. Zo belanden
er onschuldigen in de verhoor-
en martelkamers. Hoewel Mark
en Wayne hun vraagtekens
hebben, doen ze daaraan mee.
Munden filmt dit alsof het harde
nieuwsfeiten betreft, met shots
die vaak uit de hand worden
gefilmd. Hoewel Munden zelf
niet in het leger heeft gezeten, is
de film geschreven vanuit het
perspectief van echte soldaten,
die scenarist Tony Marchant
heeft geïnterviewd. 
In een interview met het digitale
tijdschrift Movie2movie vertelt
Munden dat veel van zijn werk
over mannelijkheid gaat, over
overgangsrites. In ‘Mark of Cain’
zijn het vrienden, soldaten maar
jonge jongens nog, van wie de
vriendschap op de proef wordt
gesteld binnen deze macho-
cultuur. 
De film is, volgens Munden, in
eerste instantie geen kritiek op
het leger. Maar hij stelt wel
degelijk een aantal specifieke
onderwerpen aan de kaak. Zoals
het jennen van jonge soldaten

en de rol die ze krijgen opge-
drongen als zondebok. Munden
hekelt ook de slechte voorberei-
ding en opzettelijk vage regels
waarmee deze militairen de
oorlog in worden gestuurd.
Daardoor ontstaan verwarring
en morele problemen, want wat
mag nu wel en niet?
Maar voorop staat de
vriendschap tussen Wayne en
Mark, die je ook terugvindt in de
structuur van de film. Munden:
“De gruwelijke beelden van de
groepsmartelingen heb ik
bewust pas aan het eind laten
zien. Het zou voor het publiek
anders wel erg moeilijk zijn om
anderhalf uur sympathie voor de
twee hoofdrolspelers op te
brengen.” 
‘The Mark of Cain’ geeft geen
antwoorden op de vragen, de
verwijzing naar de titel ‘Het
teken van Kain’ is dan ook
treffend gekozen: de gelijk-
namige broedermoordenaar uit
de bijbelse vertelling is een
gedoemd man, zoals de soldaten
in de film. Zwarte Doos, 28
februari, 4 en 5 maart. /.

Verrassend moderne expo van ‘oude kunst’ 
‘‘VVeerrggeeeett  ddee  rreennaaiissssaannccee,,  hheett
kkuubbiissmmee,,  vveerrggeeeett  aallllee  vvoooorrggaaaannddee
kkuunnssttssttrroommiinnggeenn’’  wwaass  hheett  uuiitt--
ggaannggssppuunntt  vvaann  ZZEERROO..  ZZEERROO  bbeeggiinntt
wweeeerr  oopp  nnuull  mmeett  ddee  eesssseennttiiee  vvaann  ddee
bbeeeellddeennddee  kkuunnsstt::  lliicchhtt,,  bbeewweeggiinngg,,
ddee  rruuiimmttee  eenn  ddee  wwaaaarrnneemmiinngg..  LLiicchhtt
hheeeefftt  kkuunnsstteennaaaarrss,,  mmaaaarr  vvoooorraall
sscchhiillddeerrss,,  aallttiijjdd  ggeeffaasscciinneeeerrdd..  VVaann
GGoogghh,,  PPiiccaassssoo  eenn  aannddeerree  ttiijjdd--
ggeennootteenn  vveerrbblleevveenn  rreeggeellmmaattiigg  iinn
ZZuuiidd  FFrraannkkrriijjkk  oommddaatt  hheett  lliicchhtt  ddaaaarr
zzoo  mmooooii  wwaass..  WWaatt  hheenn  iinnttrriiggeeeerrddee
wwaass  hheett  ssoooorrtt  lliicchhtt,,  vvoooorr  hheett  ppeerr--
ssppeeccttiieeff,,  ddee  wweeeerrggaavvee  vvaann  ddee
kklleeuurreenn  vvaann  ((HHoollllaannddssee))  lluucchhtteenn  eenn
wwoollkkeenn..  
OOookk  iinn  ddee  mmooddeerrnnee  kkuunnsstt  hhoouuddeenn
bbeeeellddeenndd  kkuunnsstteennaaaarrss  zziicchh
ddaaaarrmmeeee  bbeezziigg..  IInn  ddee  jjaarreenn  ddeerrttiigg
wwaass  ddaatt  ppiioonniieerr  MMoohhoollyy  NNoocchh..  MMaaaarr
ppaass  mmeett  ddee  ZZEERROO  bbeewweeggiinngg  ddiiee  iinn
11995588    iinn  DDuuiittllaanndd  oonnttssttaaaatt,,  wwoorrddtt
hheett  ssttrruuccttuurreeeell..  GGrroonnddlleeggggeerrss  zziijjnn
HHeeiinnzz  MMaacckk  eenn  OOttttoo  PPiieennee..  GGüünntthheerr

UUeecckkeerr  sslluuiitt  zziicchh  eeeenn
ppaaaarr  jjaaaarr  llaatteerr  bbiijj
hheenn  aaaann..  ZZEERROO  ggrrooeeiitt
ssnneell  uuiitt  ttoott  eeeenn  wwee--
rreellddwwiijjddee  bbeewweeggiinngg..
TTyyppeerreenndd  zziijjnn  hhuunn
rruuiimmtteelliijjkkee  iinnssttaall--
llaattiieess  ddiiee  mmeett  eeeenn--
vvoouuddiiggee  mmiiddddeelleenn
ggeemmaaaakktt  wwoorrddeenn  eenn
wwaaaarrmmeeee  mmaaxxiimmaallee
eeffffeecctteenn  wwoorrddeenn
bbeerreeiikktt..  HHeett  CCeennttrruumm
KKuunnssttlliicchhtt  iinn  ddee
KKuunnsstt  ssllaaaaggddee  eerr  iinn
ddee  ddrriiee  iinnmmiiddddeellss
bbeejjaaaarrddee,,  mmaaaarr  nnoogg  zzeeeerr  aaccttiieevvee
ggrroonnddlleeggggeerrss,,  hhiieerrhheeeenn  ttee  hhaalleenn
vvoooorr  eeeenn  ggeezzaammeennlliijjkkee  tteennttoooonn--
sstteelllliinngg  vvaann  hhuunn  wweerrkk..  EEnn  aall  iiss  ddaatt
vviijjffttiigg  jjaaaarr  oouudd,,  hheett  vveerrrraasstt  nnoogg
aallttiijjdd..  ZZooaallss  ddee  iinnssttaallllaattiiee
‘‘VViirrttuueelllleess  VVoolluummeenn  IIII’’  vvaann  HHeeiinnzz
MMaacckk..  DDaatt  kkaann,,  zzooaallss  vvoooorr  aallllee
wweerrkkeenn  ggeellddtt,,  iinn  ddee  mmeeeesstt  ffaannttaass--

ttiisscchhee  vvoorrmmeenn  eenn  kklleeuurreenn  vveerr--
aannddeerreenn,,  aaffhhaannkkeelliijjkk  vvaannuuiitt  wweellkkee
hhooeekk  hheett  wwoorrddtt  bbeekkeekkeenn..  TTeerrwwiijjll  ddee
mmaatteerriiaalleenn  nniieett  mmeeeerr  zziijjnn  ddaann  aalluu--
mmiinniiuumm,,  vveerrvvoorrmmeenndd  ggllaass  eenn  eeeenn
ssppiirraaaallllaammpp..  VVaann  OOttttoo  PPiieennee  iiss  eeeenn
ssppeecciiaallee  rruuiimmttee  iinnggeerriicchhtt  mmeett  ddrriiee
iinnssttaallllaattiieess  ddiiee  vveerrbbaaaasstt  ddoooorr  ddee
pprraacchhttiiggee  kklleeuurreenn  eenn  vvoorrmmeenn..  EEnn

nnoogg  sstteeeeddss  vveerrrraasssseenn  ddee  bbee--
wweeggeennddee  ssppiijjkkeerr--sscchhiillddeerriijjeenn  vvaann
GGüünntthheerr  UUeecckkeerr  ddoooorr  ddee  ffrraaaaiiee  mmaaaarr
ssuubbttiieellee  sscchhaadduuww--  eenn  lliicchhtt  eeff--
ffeecctteenn,,  vvoooorr  wwiiee  ddee  ttiijjdd  nneeeemmtt  oomm  eerr
ggooeedd  nnaaaarr  ttee  kkiijjkkeenn..  
‘‘ZZeerroo’’,,  CCeennttrruumm  KKuunnssttlliicchhtt  iinn  ddee
KKuunnsstt,,  ttoott  2255  mmeeii,,  22000077..  



28 februari 2008 Cursor
14/ Studentenleven

En hoe is het in Londen?

Londen is een enorme
stad met heel veel ver-

schillende trekpleisters.
Het is mij gelukt om hier
een stageplek te krijgen
bij Imperial College. Voor
mijn stageproject heb ik
ervoor gekozen om de ei-
genschappen van Left
Ventricular Assist Device
(LVAD) te testen. Eerst
zijn deze LVAD’s (ook wel
‘bridge to transplant’
genoemd) geïmplanteerd
bij patiënten met ernstig
hartfalen die in afwach-
ting van een harttrans-
plantatie waren, maar
tegenwoordig worden ze
steeds vaker als ‘desti-
nation therapy’ gebruikt.
Omdat iedere patiënt

anders op de ingreep
reageert, wordt op dit
moment onderzocht
welke invloed LVAD op
het herstel van de patiën-
ten heeft. En daar ben ik
momenteel fulltime mee
bezig. 

Dit is natuurlijk allemaal
heel erg fascinerend,
maar niet alles wat je
gedurende drie maanden
in Londen kunt doen. Eén
van de voordelen van
Imperial College is de
ligging naast één van de
vele parken in Londen,
Hyde Park, waar je in de
middagpauze met je col-

lega’s een wandeling kunt
maken en van de zon
kunt genieten. 
Al heb ik het naar mijn
zin in College, toch vind
ik de weekenden het aller-
leukste, dan kun je volop
van de stad genieten. Al
gauw voel je je als één van
de vele toeristen. Ik heb al
heel veel van de stad
gezien, maar helaas wordt
mijn verlanglijstje er
alleen maar langer van.
Gelukkig heb ik nog een
paar weekjes om van deze
drukke metropool te
kunnen genieten en
andere leuke studenten-
steden zoals Oxford en

Cambridge te bezoeken. Olga Korolkova, studente
Biomedische Technologie

Studenten van de TU/e gaan
steeds vaker voor hun

studie naar het buitenland.
Voor stage of voor het

verrichten van onderzoek,
omdat het verplicht is of

omdat ze het leuk vinden.
Cursorlezers kunnen iedere
week over de schouder van

een TU/e-student in het
buitenland meekijken.

Studentenvereniging Demos blijft
hele week wakker aan de bar

Vier muzikanten naar finale
solistenconcours

Twee pianisten, een
hoornist en een bespeler
van de blokfluit zijn door
naar de finale van het
Solistenconcours van het
Eindhovens Studenten
Muziek Gezelschap
Quadrivium. De ver-
eniging hield maandag 25
februari de eerste voor-
ronde. In totaal hadden 22

(groepjes) muzikanten
zich opgegeven. Uit de
eerste elf zijn er nu vier
geselecteerd. De tweede
voorronde is op maandag 3
maart. Het is de bedoeling
dat tijdens de finale op 17
maart tien solisten om de
eerste plaats strijden. Van
de 22 deelnemers studeren
er 16 aan de TU/e. De

andere zes zijn van Fontys
of zijn (oud-)leden van
Quadrivium.  
Het is de tweede keer dat
Quadrivium het solisten-
concours houdt. De eerste
keer was tijdens het lus-
trumjaar in 2005, maar dat
concours was alleen voor
leden. /.

Studievereniging houdt loterij
voor goed doel in Brazilië
T.S.V. ‘Jan Pieter
Minckelers’, de studiever-
eniging van Scheikundige
Technologie, houdt maan-
dag 3 maart van 12.00 tot
14.00 uur een loterij in de
kantine van het Helix-
gebouw. De opbrengst gaat
naar de stichting ‘Help mij
leven’, die zich inzet voor
kinderen in de sloppen-

wijken van Brazilië.
Studenten en mede-
werkers kunnen voor één
euro loten kopen. Voet-
balvereniging Helmond
Sport heeft twee gesigneer-
de ballen en vijf keer twee
kaartjes voor het duel 
Helmond Sport-RKC als
prijzen beschikbaar gesteld.
De studievereniging heeft

deze loterij opgezet in
verband met de studiereis
die ze gaan maken. De
Studiereis Commissie
organiseert iedere twee
jaar een trip naar een verre
bestemming. Deze zomer
staat Brazilië op de
planning./.

Studenten gezocht voor bijles
Studentsplus, een orga-
nisatie die studenten aan
middelbare scholieren
koppelt voor bijlessen, is
op zoek naar nieuwe
Eindhovense studenten.
Studentsplus is in
Groningen opgericht en
sinds 2005 ook actief in
Eindhoven. Lag het aantal

leerlingen dat bijles kreeg
de afgelopen jaren rond de
35, begin dit jaar groeide
dat uit tot zo’n 65. Reden
genoeg voor de organisatie
om in rap tempo op zoek te
gaan naar nieuwe stu-
denten die bijles willen
geven. Volgens vestigings-
medewerker Henk-Jan

Haasnoot vraagt driekwart
van de middelbare scho-
lieren in hun bestand om
bijles in exacte vakken.
Leerling en student
spreken met elkaar een tijd
en plaats af voor de lessen.
Voor meer informatie en
aanmelden, kijk op
www.studentsplus.nl.

Argentijnse tango
Wil je je bekwamen in de Argentijnse
tango? Meld je dan aan voor een workshop
bij studentendansvereniging E.S.D.V.
Footloose. De workshop is woensdag 27 fe-
bruari gestart, maar instromen op de
tweede avond is mogelijk. In totaal wordt er
vijf avonden les gegeven. Je kunt op de
tango oefenen van 21.15 tot 22.15 uur in de
danszalen in De Bunker. Leden betalen
12,50 euro en niet-leden 17,50 euro. Voor
meer informatie mail naar: 
info@esdvfootloose.nl. 

Wetsvoorstel weigeren
studenten 
Universiteiten en hogescholen moeten stu-
denten kunnen weigeren die ‘door hun
gedrag ongeschikt zijn voor hun toe-
komstige beroep’. Dat staat in een wets-
voorstel van het ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap. Vanaf september
2009 moet de wet van kracht zijn. Het
voorstel komt van de universiteiten en de

hogescholen. Minister Plasterk noemde
eerder een pedofiel die een studie peda-
gogiek wilde gaan doen als voorbeeld.

Kennismakingsdag
Philips op High Tech
Campus
Onder de noemer ‘Design your own
Future’ houdt Philips op 23 en 24 april
carrièredagen in The Strip op de High Tech
Campus. Op basis van hun CV en een
persoonlijk gesprek kunnen belangstel-
lenden er een loopbaanadvies krijgen.
Verder bestaat de mogelijkheid om direct te
solliciteren. De dagen bestaan uit presen-
taties over R&D-projecten, persoonlijke
verhalen van medewerkers over de balans
tussen werk en vrije tijd, workshops en
gesprekken met loopbaanadviseurs.
Deelname is alleen mogelijk na
inschrijving via www.philips.nl/future.

Genoeg drank, een hoop
gezelligheid en spelletjes
om de moed erin te
houden. Daarmee worden
de eerstejaars van studen-
tenvereniging Demos deze
week wakker gehouden.
Demos houdt de bar van de
sociëteit tijdens de zoge-
naamde Sociëteits
Kommissie (SK)-week van
zondagavond 24 februari
tot en met vrijdag 29 fe-
bruari 24.00 uur open. Het
gaat om een weddenschap
tussen de eerstejaars en de

Sociëteits Kommissie. De
eerstejaars moeten con-
stant met minimaal drie
personen aan de bar zitten.
De Kommissie heeft als
taak de bar open te houden
en te blijven tappen. De
verliezer van de wed-
denschap moet de andere
partij op een fust bier
trakteren. Bij gelijkspel
wordt er gezamenlijk
gedronken.
Het draait dit jaar allemaal
om de ‘bar’ en daarom zijn
hier ook verschillende

thema’s aan gekoppeld. Er
zijn dagen gewijd aan ‘bar-
on’, ‘bar-baar’, ‘bar-ricade’
en ‘Bar-bados’. Zo kunnen
studenten op de Barbados-
dag kokosnootbier be-
stellen en relaxen in een
hangmat.
Commissaris Jolet van
Erum is blij verrast met de
belangstelling. “De
opkomst zondagavond was
goed. Zelfs maandag-
ochtend om zeven uur
zaten er toch zeker vijftien
mensen aan de bar.”/.

Finalist Raoul Liew. Foto: Frans van Nistelrooij/Dekate Mousa
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NNaaoommii  eenn  MMaarrllooeess  mmeerrkkeenn
ddiirreecctt  oopp  ddaatt  ddiitt  ddee  kkaammeerr
vvaann  eeeenn  zzeeiilleerr  iiss,,  iieemmaanndd  ddiiee
lliidd  iiss  vvaann  BBoorreeaass..  DDee  ddoonnkkeerree
kklleeuurreenn  ddooeenn  hheenn  vveerrmmooeeddeenn
ddaatt  ddee  bbeewwoonneerr  eeeenn  mmaann  iiss..
EEnn  hhiijj  hheeeefftt  eeeenn  vvrriieennddiinn,,  ddiiee
ttee  zziieenn  iiss  oopp  ddee  aacchhtteerrggrroonndd
vvaann  ddee  llaappttoopp..  DDee  aannddeerree
ppeerrssoooonn  ddiiee  oopp  ddeezzee  aacchh--
tteerrggrroonndd  ttee  zziieenn  iiss  zzaall  wweell  ddee
bbeewwoonneerr  vvaann  ddee  kkaammeerr  zziijjnn..
ZZee  sscchhaatttteenn  ddaatt  hhiijj  ddeerr--
ddeejjaaaarrss  ssttuuddeenntt  iiss,,  iieemmaanndd
ddiiee  zziijjnn  ssttuuddiiee  oonnggeevveeeerr  vvoooorr
ddee  hheellfftt  aacchhtteerr  ddee  rruugg  hheeeefftt..
ZZee  zziieenn  nnoogg  eeeenn  ttwweeeeddee
llaappttoopp,,  eenn  hheelleebbooeell  ssnnooeerreenn
eenn  ooookk  nnoogg  eeeennss  ttwweeee  tteellee--
ffoooonnss..  DDeezzee  jjoonnggeenn  ssttuuddeeeerrtt
wwaaaarrsscchhiijjnnlliijjkk  iinnffoorrmmaattiiccaa..
AAaann  hhoobbbbyy’’ss  hheeeefftt  hhiijj  ggeeeenn
ggeebbrreekk;;  hhiijj  hhoouuddtt  vvaann  zzeeiilleenn,,
bbiieerr  ddrriinnkkeenn,,  ccoommppuutteerrss,,  zz’’nn
vvrriieennddiinn,,  rreeiizzeenn  eenn  kknnuuttsseelleenn
mmeett  dduucctt  ttaappee..  IInn  zziijjnn  kkooeell--
kkaasstt  zzaall  zzeekkeerr  bbiieerr  ttee  vviinnddeenn
zziijjnn..  VVeerrddeerr  hheeeefftt  hhiijj  ooookk
ccoollaa,,  eenneerrggyyddrriinnkk,,  kkaaaass,,

wwoorrsstt,,  wwiittttee  bbootteerrhhaammmmeenn,,
bboorrrreellnnoooottjjeess,,  eeeenn  ppiizzzzaa  eenn
ttoott  sslloott  ttoocchh  ooookk  iieettss
ggeezzoonnddss  iinn  hhuuiiss..  

MMaannoonn  eenn  JJaassppeerr  vvaalllleenn  ooookk
mmeetteeeenn  ddee  vvllaagg  vvaann  zzeeiill--
vveerreenniiggiinngg  BBoorreeaass  oopp..  DDee
kkaammeerr  iiss  kkaaaall  eenn  pprraakkttiisscchh,,
eeeenn  mmaannnneennkkaammeerr..  DDee  llaappttoopp
ddiiee  oopp  ddee  ttaaffeell  lliiggtt  iiss  vvaann  eeeenn
vviieerrddee--  ooff  vviijjffddeejjaaaarrss
ssttuuddeenntt..  EErr  wwoorrddtt  ggeezzoocchhtt
nnaaaarr  ssttuuddiieebbooeekkeenn,,  mmaaaarr  ddee
sseerriiee  iinn  ddee  bbooeekkeennkkaasstt  lliijjkktt
eeeerrddeerr  eeeenn  eennccyyccllooppeeddiieesseett..
DDoooorr  ddee  aaffwweezziigghheeiidd  vvaann  ssttuu--
ddiieebbooeekkeenn  wwoorrddtt  ggeeddaacchhtt
aaaann  eeeenn  ssttuuddeenntt  IInndduussttrriiaall
DDeessiiggnn,,  mmaaaarr  eerr  iiss  nneerrggeennss
eeeenn  LLuucciidd  ssttiicckkeerr  ttee  zziieenn..  HHiijj
hheeeefftt  eeeenn  vvrriieennddiinn,,  dduuss  ddee
rriicchhttiinngg  wwiisskkuunnddee  vvaalltt  ooookk
aaff..  TTeecchhnniisscchhee  iinnnnoovvaattiieewwee--
tteennsscchhaappppeenn  zzoouu  kkuunnnneenn..
DDeezzee  ppeerrssoooonn  hhoouuddtt  vvaann
zzeeiilleenn  eenn  rreeiizzeenn..  DDee  ffoottoo  oopp
ddee  aacchhtteerrggrroonndd  vvaann  ddee  llaappttoopp
lliijjkktt  ttee  zziijjnn  ggeennoommeenn  iinn  eeeenn

hheelliikkoopptteerr..  HHeett  iiss  bbeesstt  eeeenn
aavvoonnttuuuurrlliijjkk  ttyyppee..  MMaannoonn
ddeennkktt  ddaatt  zzee  ddee  ppeerrssoooonn  oopp
ddee  ffoottoo  kkeenntt,,  hheett  iiss  iieemmaanndd
ddiiee  bbiijj  SSttaacckk  zziitt,,  vveerrmmooeeddtt
zzee..  NNaa  vveeeell  zzooeekkeenn  oonnttddeekktt
zzee  eeeenn  SSttaacckk--ssttiicckkeerr  oopp  ddee
llaappttoopp..  HHiieerrnnaa  wwoorrddtt  ttoocchh
bbeessllootteenn  ddaatt  eerr  eeeenn  ggrroottee
kkaannss  iiss  ddaatt  hhiijj  IInnffoorrmmaattiiccaa
ssttuuddeeeerrtt..  OOpp  ddee  ttaaffeell  wwoorrddtt
nnoogg  eeeenn  ppoowweerrbbaallll  oonnttddeekktt,,
ddiiee  ggeebbrruuiikktt  hhiijj  tteeggeenn  RRSSII;;  hhiijj
ccoommppuutteerrtt  vveeeell..  VVeerrddeerr  hhoouuddtt
hhiijj  eerr  ooookk  vvaann  oomm  ttee  bboorrrreelleenn
mmeett  vvrriieennddeenn  eenn  hhiijj  zzaall  ddaann
ooookk  wweell  oopp  ddoonnddeerrddaagg  ggaaaann
ssttaappppeenn..  MMaaaarr  hhiijj  iiss  nniieett  eecchhtt
eeeenn  ppaarrttyyccrraasshheerr,,  wwaanntt  hhiijj  iiss
aall  vviieerrddeejjaaaarrss  eenn  hheeeefftt  hheett
dduuss  ddrruukk..  IInn  zziijjnn  kkooeellkkaasstt
hheeeefftt  hhiijj  bbiieerr,,  bbootteerr,,  mmaayy--
oonnaaiissee,,  eeeenn  ppiizzzzaa  iinn  hheett
vvrriieessvvaakk  eenn  eerr  lliiggtt  eerrggeennss  eeeenn
aappppeell  ddiiee  eeeenn  ggooeedd  iinniittiiaattiieeff
vvaann  llaanngg  ggeelleeddeenn  rreepprree--
sseenntteeeerrtt..  

DDaanniiëëll  ddee  WWoollff  iiss  vviijjff--
ddeejjaaaarrss  ssttuuddeenntt
TTeecchhnniisscchhee  IInnffoorrmmaattiiccaa,,
vviiccee--vvoooorrzziitttteerr  vvaann  SSttaacckk
eenn  lliidd  vvaann  BBoorreeaass..  HHiijj  iiss  nneett
tteerruugg  uuiitt  NNiieeuuww  ZZeeeellaanndd,,
wwaaaarr  hhiijj  oopp  bbeezzooeekk  wwaass  bbiijj
zziijjnn  vvrriieennddiinn  ddiiee  ddaaaarr  aaaann
hheett  aaffssttuuddeerreenn  iiss..  HHiijj  hhoouuddtt
vvaann  zzeeiilleenn,,  ddrruummmmeenn,,
zziinnggeenn  eenn  ssttiijjllddaannsseenn..  TToott
vvoooorr  kkoorrtt  zzaatt  hhiijj  iinn  eeeenn
kkoooorr,,  wwaaaarrvvaann  hhiijj  ooookk
ddrruummmmeerr  wwaass..  DDee  sseerriiee
bbooeekkeenn  iiss  vvaann  ffaannttaassyy--
sscchhrriijjvveerr  RRaayymmoonndd  FFeeiisstt..
NNaaaasstt  aall  ddeezzee  hhoobbbbyy’’ss
hheeeefftt  hhiijj  ooookk  nnoogg  ddee  ttiijjdd  oomm
eeeenn  eeiiggeenn  ssooffttwwaarreebbeeddrriijjff
ttee  rruunnnneenn..  HHeett  iiss  ddaann  ooookk
nniieett  vveerrbbaazziinnggwweekkkkeenndd  ddaatt
aaaann  ddee  mmuuuurr,,  nniieett  zziicchhttbbaaaarr
oopp  ddee  ffoottoo’’ss,,  eeeenn  ssttuuddiiee--
ppllaannnniinngg  pprriijjkktt..  ZZiijjnn  zzuuiivveell--
vveerrzzaammeelliinngg  bbeewwaaaarrtt  hhiijj  iinn
ddee  kkooeellkkaasstt::  ddaaaarr  vviinnddeenn
wwee  mmeellkk,,  vvrruucchhtteennkkwwaarrkk,,
kkaaaass  eenn  bbiieerr..  

Het sleutelgat

WWeeggggooooiieenn

““DDaann  kkuunn  jjee  lleekkkkeerr
ooppnniieeuuww  bbeeggiinnnneenn””,,  hhoooorr
iikk  mmiijjnn  mmooeeddeerr  zzeeggggeenn..
FFiijjnn  nniieeuuwwee  ssppuulllleenn  kkooppeenn,,
eenn  hheett  oouuddee  wweeggggooooiieenn..
BBiinnnneennkkoorrtt  ggaa  iikk  vveerrhhuuii--
zzeenn,,  ssaammeennwwoonneenn..  OOpp  zziicchh
lleeuukk,,  wwaarree  hheett  nniieett  ddaatt  wwee
ddee  sslleeuutteell  kkrriijjggeenn  aaaann  ddee
vvoooorraavvoonndd  vvaann  ddee  ggrroottee
vvoooorrjjaaaarrsssscchhoooonnmmaaaakk..  DDaatt
bbeetteekkeenntt  ddaatt  eerr  bbiijj  mmiijjnn
oouuddeerrss  tthhuuiiss  ooookk  wweeeerr  hheett
eeeenn  eenn  aannddeerr  aaaann  vveerrnniieeuu--
wwiinngg  ggeeppllaanndd  ssttaaaatt..  ““WWee
hhuurreenn  wweell  eeeenn  bbuussjjee,,  ddaann
kkuunnnneenn  wwee  ffiijjnn  ssaammeenn
ssppuulllleenn  ggaaaann  wweeggggooooiieenn..””
““WWeeggggooooiieenn,,  wweeggggooooiieenn,,
wweeggggooooiieenn””,,  ddrreeuunntt  hheett  nnaa
iinn  mmiijjnn  hhooooffdd  oopp  hheett  vveerr--
ssnneelllleennddee  rriittmmee  vvaann  mmiijjnn
hhaarrttssllaagg..  AAllaarrmmffaassee  11  ddooeett
zziijjnn  iinnttrreeddee..  VVeecchhtteenn  hheeeefftt
ggeeeenn  zziinn,,  iikk  zzaall  mmiijjnn
bbiijjddrraaggee  mmooeetteenn  lleevveerreenn
aaaann  hheett  vvuulllleenn  vvaann  ddaatt
bbuussjjee..  MMaaaarr  iikk  kkaann  ooookk  nniieett
zzoommaaaarr  mmiijjnn  hheellee  vveerrlleeddeenn
ooppooffffeerreenn  aaaann  ddee  vvoooorr--
jjaaaarrsskkrriieebbeellss  vvaann  mmiijjnn
mmooeeddeerr..  EErr  zzaall  oonnddeerrhhaann--
ddeelldd  mmooeetteenn  wwoorrddeenn..  IIkk
rreekkeenn  hhooee  vveerr  iikk  kkaann
kkoommeenn  mmeett  ooffffeerrss  aallss  eeeenn
kkaappoottttee  ttvv,,  eeeenn  eeeennppeerr--
ssoooonnss  bbeedd  eenn  ddiiee  lleelliijjkkee
kkaasstt  eenn  zziiee  vvoooorr  mmee  hhooee
aallllee  oovveerrbbooddiiggee,,  mmaaaarr
hhaannddiiggee  IIkkeeaa--ssppuulllleenn
iinnggeekkllaapptt,,  dduubbbbeellggeevvoouu--
wweenn  eenn  ooppggeessttaappeelldd  iinn  hheett
ffiieettsseennhhookk  vveerrddwwiijjnneenn..  IIkk
bbeeddeennkk  mmee  ddaatt  vvaann  ddee  vviieerr
ffiieettsseenn  ddiiee  iikk  iinn  mmiijjnn  bbeezziitt
hheebb,,  eerr  sslleecchhttss  eeeennttjjee
ddaaaaddwweerrkkeelliijjkk  ffuunnccttiioo--
nneeeerrtt  aallss  ffiieettss  eenn  ddaatt  eerr
oonnddeerr  eeeenn  ttwweeeeppeerrssoooonnss
bbeedd  ooookk  ttwweeee  kkeeeerr  zzoovveeeell
rruuiimmttee  iiss  aallss  oonnddeerr  eeeenn
eeeennppeerrssoooonnss  bbeedd..  TTrroottss
wweerrpp  iikk  eeeenn  llaaaattssttee  bblliikk  oopp
mmiijjnn  ssttrraatteeggiisscchh  ppllaann  eenn  iikk
rreeiiss  aaff  nnaaaarr  ddee  oonnddeerrhhaann--
ddeellttaaffeell..  KKiijjkk  mmaamm,,  iikk  kkaann
ooookk  oopprruuiimmeenn..  IIkk  vvoonndd  hheett
wweell  eenngg,,  mmaaaarr  hheett  bblleeeekk
aacchhtteerraaff  bbeesstt  mmeeee  ttee
vvaalllleenn..  HHeett  iiss  mmiisssscchhiieenn
nniieett  hheelleemmaaaall  wwaatt  jjee
bbeeddooeellddee;;  iikk  ddooee  ddiinnggeenn
nnuu  eeeennmmaaaall  oopp  mmiijjnn  eeiiggeenn
mmaanniieerr..  MMaaaarr  iikk  hheebb  eeeenn
ccoommpprroommiiss  ggeevvoonnddeenn..
SSoommss  mmooeett  jjee  eevveenn  wwaatt
oovveerrbbooddiiggee  ttrrooeepp
oovveerrbboooorrdd  ggooooiieenn,,  mmaaaarr
ooppnniieeuuww  bbeeggiinnnneenn  ddooee  jjee
nnooooiitt..  

MMoonniiqquuee  HHeennddrriikkss  iiss
ssttuuddeennttee  TTeecchhnniisscchhee
IInnffoorrmmaattiiccaa

Tekst: Monique Hendriks
Foto’s: Bart van Overbeeke

Wie woont er in deze kamer? Deze vraag stelt Cursor wekelijks aan een
aantal willekeurige studenten op de campus. Deze week een analyse
van Naomi Even en Marloes Bosman (beiden eerstejaars student
Bouwkunde) en van Manon Spermon en Jasper Gulpers (beiden der-
dejaars student Industrial Design). Zij bekeken twee foto’s van deze
Eindhovense studentenkamer en gaven commentaar. 

Studievereniging KOers
haalt finale bouwwedstrijd
KOers, de studiever-
eniging van Bouwkunde, is
doorgedrongen tot de
finale in een bouwwed-
strijd. Uit zestien inzen-
dingen koos de jury op 20
februari zes finalisten. De
finale is op 18 en 19 april.
Bouwbedrijf Martens
schreef de wedstrijd uit
vanwege het 125-jarig
bestaan. De deelnemers
moesten een brug ont-
werpen. Het vierkoppige
team van KOers gebruikte
een brug in Cambridge als
inspiratiebron. De jury be-
oordeelde op technisch
inzicht, kostenefficiëntie,
innovatief karakter en uit-
voerbaarheid. KOers wordt
in het juryrapport geroemd
om het ‘technisch inzicht’.
Verder vindt de jury het

een ‘volledig uitgewerkt
plan waarin alle facetten
(van ontwerp tot uit-
voering) goed zijn belicht’.
Bovendien prijst ze de ori-
ginaliteit van het ontwerp.
KOers gebruikte vooral rio-
leringsbuizen voor de
brug. De TU/e-studenten
moeten hun ontwerp op 18
april daadwerkelijk
bouwen. De dag erna
maakt de jury de winnaar
bekend. De makers van de
brug met de meeste draag-
kracht winnen. KOers zou
het prijzengeld willen
besteden aan het vieren
van het dertigjarig bestaan
van de studentenver-
eniging. Meer informatie
over de finale in Ooster-
hout is te vinden op
www.bouwwedstrijd.eu./.

De ZES trekt aandacht met
zweefvliegtuig in Auditorium

Ze krijgen vragen als ‘Wat
als er geen wind meer is?’
en ‘Moet je ervaring
hebben?’. De leden van de
Eindhovense studenten
zweefvliegclub De ZES
weten op de meeste vragen
wel een antwoord te geven.
“Alleen de vraag of iemand
mijn telefoonnummer
mocht hebben, viel wat uit
de toon”, lacht één van hen.
Ze stalden dinsdag 26 fe-
bruari een zweefvliegtuig
in het Auditorium. De
stunt was vooral bedoeld
om aandacht te vestigen op
de vereniging en nieuwe
leden te werven. De vereni-

ging telt nu ongeveer
honderd leden, zowel
studenten als oud-studen-
ten. Leden kunnen onder
begeleiding van instruc-
teurs een opleiding volgen
en hun vliegbrevet halen. 
Het vliegtuig het
Auditorium in krijgen, was
nog niet zo gemakkelijk.
“We hebben de vier onder-
delen vervoerd in een aan-
hanger. Vervolgens heb-
ben we de staart, romp en
vleugels met acht personen
naar binnen gebracht.
Daar hebben we het
vliegtuig in elkaar gezet”,
vertelt lid Jan-Willem

Heinen. Dat teamwerk zijn
ze wel gewend. “Bij het
zweefvliegen heeft ieder-
een een taak. De één is
bezig met de lier, de ander
geeft lichtsignalen. Om
een vliegtuig de lucht in te
krijgen, ben je al snel met
zes mensen bezig.” De
ZES houdt 19 maart een
informatieavond voor
geïnteresseerde piloten (in
spe)./.
Voor meer informatie, kijk op
www.zweefvliegen.nu of
mail naar: 
nieuweleden@zweefvliegen.nu.

Foto: Bart van Overbeeke 
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Effe zeuren

Fred Steutel
Een artistieke uitdaging voor de TU/e?
Ik zal het uitleggen. 
Twintig jaar geleden reed ik naar
Nieuwpoort, België. Ik had daar drie
redenen voor. Ik wilde weten of er een
monument was voor de beroemde slag
op 2 juli 1600, en ik was benieuwd of er
in Frankrijk, net over de grens met
België, nog een restje Vlaams te horen
zou zijn. Maar, mijn bezoek aan
Nieuwpoort gold vooral een tentoon-
stelling in de Vismijn (visafslag): de
Fenomenale Feminatheek van Louis
Paul Boon. Ik had twee van zijn boeken
gelezen, De Kapellekensbaan (schitter-

end) en De zoon van Jan de Lichte,
waaruit een opgewekte, tamelijke
onschuldige appetijt bleek voor jonge
vrouwen. 
Het was herfst en het vlakke West-
Vlaamse land lag er somber bij. Twee
uren rijden brachten me in Nieuw-
poort, waar ik geen enkel monument
voor Maurits’ heldendaden vond. Dat
was er ook niet; pas op 2 juli 2000 is er
een plaquette onthuld. Op dus naar de
Vismijn! Daar waren honderden foto’s
van jonge, luchtig geklede vrouwen
tentoongesteld, niet echt erotisch,
hooguit enigszins wulps. De foto’s
oogden als plaatjes die lang geleden in
het weekblad De Lach te zien waren:
pin-ups. De dames waren ingedeeld in

vier brave categorieën: vrouwen hebben
een voorkant en een achterkant, een
bovenkant en een onderkant – tel maar
na. De bezoekers waren vooral oudere
mannen, en de ambiance in de
betonnen hal was nogal kil. Na een half
uur hield ik het voor gezien en reed ik
richting Duinkerken, in de hoop
onderweg Vlaamstalige Fransen te
ontmoeten. Weer een deceptie: de weg
van Nieuwpoort naar Duinkerken liep
tussen een kanaal en een spoorlijn; je
kwam geen enkel dorp tegen, waar je
Vlaams sprekende ouderen zou kunnen
ontmoeten. Koffie gedronken in
Duinkerken, waar ze mijn Belgische
franken niet wilden hebben.
Maar, Boons Fenomenale Feminatheek

is weer in het nieuws. Het fotomuseum
in Antwerpen wil de plaatjes niet
tentoonstellen: te weinig artistieke
kwaliteit. Toch jammer: de foto’s die ik
in dagblad De Morgen zie, ogen
interessanter, mogelijk iets minder
onschuldig, dan de selectie van destijds
in de Vismijn. Ik kijk er toch liever naar
dan naar blote mannen met profeten-
maskers of naakten van Freud. Boons
weduwe heeft de verzameling jarenlang
liefdevol beheerd. Misschien kan de hal
van het Hoofdgebouw de plaatjes
onderdak bieden. 

WWiiee:: Jos Oudenhoven / 25 / aio Scheikundige
Technologie
WWaannnneeeerr::  sinds ’n half jaar
WWaatt:: zelfgemaakte foto
WWaaaarroomm:: “Dit is een uitzicht op Florence vanaf de koepel
van de dom. Het was maart 2007 samen met m’n zusje
die daar een talencursus volgde, er een paar dagen aan
vast plakte en mij uitnodigde om ook te komen. Ten
eerste vind ik het een mooie foto, maar het is ook een her-
innering aan die stad. Een wonderlijke stad waar de re-
naissance is geboren en waar zowel kunst als wetenschap
opbloeide en ik heb wel ‘wat’ met zowel wetenschap als
kunst. Als aio ben ik dienst van de TU/e maar werk 90%
van mijn tijd bij Philips waar ik onderzoek doe naar op-
laadbare batterijen (vooral het kleiner en kleiner maken).
Mijn kunst-kant is vooral consumptief: ik zit in de film-
commissie van Studium Generale en ga vaak naar films,
concerten en musea. Vooral met betrekking tot dat
laatste zat ik in Florence he-
lemaal goed. De meeste
indruk op me maakte de be-
schildering van de bin-
nenkant van de koepel: alle
aspecten van het leven
waren daarin verwerkt, van
martelingen in de hel tot
hemelse taferelen.”

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


