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‘Verenigingen
blijven tot 2020
in de Bunker’
Volgens collegevoorzitter ing.
Amandus Lundqvist blijven de
studentenverenigingen die op
dit moment gehuisvest zijn in
De Bunker, daar zeker nog tot
2020 zitten. Hij zei dit
maandag 3 maart tijdens de
universiteitsraadvergadering.
Tot nu toe werd uitgegaan van
een tijdelijke huisvesting tot
2013.
Voor Scala-voorzitter Rom van
Arendonk is het oprekken van de
verblijftijd met zeven jaar
volkomen nieuw. Van Arendonk:
“De overgang van de cultuurverenigingen van de Eindhovense
binnenstad naar De Bunker zou
officieel een tijdelijke oplossing
zijn voor een periode van vijf jaar.
Maar alle verenigingen hielden
er al vanaf de verhuizing van
vorig jaar rekening mee dat die
periode langer zou gaan duren.
Dat we nu echter zeker tot 2020
in De Bunker blijven, is ons nog
niet eerder meegedeeld. De verwachting is namelijk dat we er
zeker voor 2017 uit zouden
moeten, omdat in dat jaar De

Bunker vijftig jaar bestaat. Dat
opent de mogelijkheid om dan
ook voor De Bunker de monumentenstatus aan te vragen. Bij
gezelligheidsvereniging Demos,
die aangeven De Bunker nooit te
willen verlaten, roepen ze nu al
dat zij dat dan zullen doen.”
Los van de kans op het creëren
van een tweede W-hal, is Van
Arendonk van mening dat bij een
aanzienlijk langer verblijf er
extra aanpassingen in het
huidige pand noodzakelijk zijn.
Hij noemt onder meer het af en
toe slecht functionerende ventilatiesysteem. Johan Lauwers,
operationeel beheerder van De
Bunker en ook nog niet bekend
met de verlengde verblijftijd, ligt
op één lijn met Van Arendonk:
“Qua groot onderhoud zijn er wel
wat zaken die bij de laatste renovatie, waarbij werd uitgegaan
van een verblijf van vijf jaar, met
minuscule middelen in orde zijn
gemaakt. Een verblijf tot 2020
biedt dus hopelijk meer perspectief voor wat betreft onderhoud en investeringen in het
gebouw.”/

DFEZ-medewerker wegens fraude opgepakt
Een TU/e-medewerker van
Dienst Financiën en
Economische Zaken (DFEZ) is
woensdagochtend 5 maart door
de politie aangehouden en in
verzekering gesteld. De 43jarige Eindhovenaar wordt
verdacht van fraude.
Hij zou sinds enkele jaren
namens de TU/e betalingen
hebben verricht aan een BV
waarvan hij zelf eigenaar was. Er
was echter geen sprake van een
tegenprestatie van deze BV. Om

welk bedrag het gaat, kan de
politie nog niet zeggen.
De TU/e deed 21 februari aangifte
tegen de man die was gedetacheerd was bij de Gemeenschappelijke Technische Dienst.
De medewerker is sinds anderhalve week geleden geschorst.
Collegevoorzitter ing. Amandus
Lundqvist kondigde aan dat de
TU/e de eigen financiële controle
kritisch tegen het licht gaat
houden. Hangende het onderzoek wil hij verder niets
zeggen.

Volgens richtlijnen van de TU/e
mag een medewerker van de universiteit geen zaken doen met
een bedrijf waar hij bij betrokken
is.
De affaire kwam maandag 3
maart aan het licht. Tijdens de
universiteitsraadvergadering
maakte collegevoorzitter ing.
Amandus
Lundqvist
de
schorsing van de DFEZ-medewerker bekend. De directe collega’s van de betrokkene zijn
vorige week al op de hoogte
gesteld.

.
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Hoogleraar Wiskunde Jacq Resing in zijn element als tovenaar. Foto: Bart van Overbeeke

Toelating Honours
Programme versoepeld
Studenten die komend collegejaar willen beginnen met het
Honours Programme van de
TU/e, hoeven niet langer hun
propedeuse behaald te
hebben. Na de herkansingen in
augustus moeten zij wel 55 van
de 60 ECTS op zak hebben. Het
tweejarige onderwijs- en
onderzoeksprogramma voor
talentvolle studenten wordt
ook aangepast.
Aan het begin van dit collegejaar
gingen maar vijftien tweedejaars
studenten van start met het
Honours
Programme.
Een
belangrijke reden voor dit lage
aantal -want men mikte ooit op
een instroom van veertig studenten- is het feit dat maar een
klein groepje eerstejaars hun P
halen. Mede om deze reden
vervalt
de
strikte
P-eis.
Programmaleidster dr. Ingeborg
Janssen Reinen laat weten dat de
toelatingsgrens komt te liggen op

55 ECTS. “Wat wel belangrijker
wordt is de motivatiebrief die de
kandidaten moeten schrijven.”
Ook het tweejarige programma
wordt
aangepast.
Janssen
Reinen: “Na een evaluatie blijkt
dat het voor studenten te zwaar is
om zowel hun bachelor als het
huidige Honours Programme in
de lucht te houden. Vaak kiezen
deze studenten ook nog een
zware minor. Het programma
dat over vier semesters loopt,
gaan we daarom anders opzetten.
Er vervallen twee van de oorspronkelijke
vier
Honours
Classes en het onderzoek loopt
niet meer over beide jaren, maar
wordt uitgevoerd in het tweede
en derde semester. Met het
Communicatie
Expertise
Centrum gaan we een campagne
opzetten om meer bekendheid te
verwerven.” Janssen Reinen
hoopt dat in september zo’n 25
studenten instromen in het
Honours Programme./

.

Wiskundespel als reclame voor Bèta
De faculteit Wiskunde van de TU/e
introduceerde donderdag 28
februari op het Sint Joriscollege in
Eindhoven een wiskundespel.
Leerlingen van de derde klas VWO
mochten een middag aan de slag
met rekenkundige opgaven. Met
de bedoeling om de kinderen te
porren voor een Bèta-richting.
Tachtig leerlingen hollen koorts achtig van het ene naar het andere
lokaal. Op naar de volgende op dracht. Wiskunde als vertier. Bèta
als een vindingrijk spel. Met een
hoogleraar in tovenaarskledij. De

formule van de faculteit Wiskunde
lijkt een doorslaand succes.
Yves Houben, woordvoerder van
de faculteit: “In het derde jaar van
het VWO kiezen leerlingen hun
studierichting. Dus proberen we
kinderen juist op die leeftijd en thousiast te maken voor bèta.”
De leerlingen bezoeken in groep jes negen lokalen. Telkens moeten
ze een moeilijke en twee makke lijke opgaven maken. Op deze
wijze kunnen alle kinderen
meedoen. Goede oplossingen
leveren fiches op. Daarmee

kunnen tips worden gekocht om
lastige opdrachten te voltooien.
Aan het einde spelen alle groepen
samen een afvalrace met wis kundige vragen.
Houben: “We gaan vanaf april
maandelijks het wiskundespel
spelen op een middelbare school.
Voor die tijd schaven we nog wat
aan de formulering van de
opdrachten. Verder duurden
sommige thema’s te lang, of juist
te kort. Maar met het enthou siasme zit het wel goed.”

Oud-rector Martin Rem krijgt lintje
Prof.dr. Martin Rem (61) is
benoemd tot Officier in de Orde
van Oranje-Nassau. Ir. Gerrit
Braks,
burgemeester
van
Eindhoven, spelde hem vorige
week het bijbehorende lintje op.
Rem was van 1996 tot 2001
rector van de TU/e en een van de
mede-oprichters van het Embedded Systems Institute (ESI). Van
2001 tot en met 2004 was hij de

eerste directeur van dit instituut.
“Ik vind het erg verrassend en erg
leuk”, vertelt Rem over de onderscheiding. “Het is toch een
erkenning voor al het werk.”
De 61-jarige Rem is sinds 1978
hoogleraar Parallelle Berekeningen aan de TU/e. Hij wordt
geroemd als een van de grondleggers van de informatica als
wetenschapsgebied in Neder-

land. In 1981 startte hij aan de
TU/e de ingenieursopleiding
Technische Informatica. Verder
was hij directeur van het Stan
Ackermans Instituut. Sinds het
begin van 2005 geeft Rem leiding
aan het Nationaal Regieorgaan
voor
ICT-onderzoek
en
-Innovatie.
Rem is ongeneeslijk ziek./

.
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David van Kerkhof
“Schaken is mentaal echt uitputtend”
Monique van de Ven
Foto: Bart van Overbeeke
Erg flitsend mag het imago van
het schaken dan niet zijn, maar
David van Kerkhof is er dol op.
Saai en statisch? Volgens de
twintigjarige student
Technische Innovatiewetenschappen is een gemiddeld
partijtje schaak juist een ware
uitputtingsslag vol uitdaging.
Vorige maand nam hij deel aan
de Royal Haskoning Chess
Challenge, een soort NK
schaken voor studenten.
Spelletjes doen en puzzelen
waren altijd al een geliefd tijdverdrijf voor Van Kerkhof. Als
zevenjarige meldde hij zich, met
een vriendje, aan voor een
schaakcursus in de buurt. Zijn
metgezel haakte overigens snel
af: “Die kon niet stilzitten.”
Van Kerkhof was echter enthousiast en kwam via de
cursusleider terecht bij de
Bossche schaakclub HMC, waar
hij stap voor stap werd opgeleid.

In de loop der jaren stortte hij
zich ook op voetbal, judo en
tafeltennis. Maar deze fysieke
sporten vielen vaak samen met
de tijden waarop geschaakt
moest worden. Dus won het
‘denken’ het al vlug van het
‘doen’. Inmiddels geeft Van
Kerkhof zelf les aan kinderen en
speelt hij met een clubteam in
de tweede klasse.
Patronen herkennen, het
kunnen beoordelen van een
stelling en goed kunnen
rekenen, staan bij het schaken
centraal, stelt de student.
“Vanuit elke stelling bouw je in
je hoofd een gigantische boom
op van mogelijke vervolgzetten,
van zetten die de tegenstander
daarop kan doen, je eigen zetten
die dáár weer op kunnen volgen.
En zo verder. In gedachten ben
je zo vaak al tien zetten verder in
het spel.” Het aantal mogelijke
stellingen komt al gauw op een
‘één met twintig nullen’, weet
Van Kerkhof. En hints vragen
aan een rekenvaardige schaak-

computer is er tijdens wedstrijden niet bij. Dat maakt elke
schaaksessie op niveau tot een
zware geestelijke inspanning,
benadrukt hij. “Een schaakwedstrijd kan wel vier uur duren, dat
is mentaal echt uitputtend.”
Van ongedwongen chit-chat is
tijdens schaakpartijen doorgaans dan ook geen sprake,
aldus Van Kerkhof. En dat verklaart volgens hem mede het
mannelijke stempel op de
schaaksport: “Vrouwen sporten
vaak vanuit sociaal oogpunt,
terwijl je bij schaken overwegend alleen bezig bent.
Daarbij zijn mannen gemiddeld
ook beter in schaken, gewoon
omdat hun ruimtelijk inzicht
doorgaans wat beter is.”
Met dat inzicht en de benodigde
rekenkracht zit het bij Van
Kerkhof wel goed, getuige zijn
rating van 2216. Met een rating
wordt de sterkte van een schaker
uitgedrukt, berekend aan de
hand van de punten die worden
behaald of verloren tijdens wed-
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strijden. Winnen van een goede
speler levert meer punten op
dan winnen van een speler met
een lagere rating. De hoogste internationale rating ooit was die
van Gary Kasparov in juni 2004:
2817 punten.
Zijn eigen 2216 punten vindt
Van Kerkhof niet slecht, “maar
ik weet dat ik beter kan, vooral
door gewoonweg meer te spelen
dan ik nu doe. Maar mijn studie
en het studentenleven vind ik nu
even belangrijker.” Zijn doel is
op termijn een rating van 2400
te halen en ‘internationaal
meester’ te worden, maar een
bestaan als schaakprof ambieert
hij niet. “Schaken is leuk, maar
als je je brood er mee wilt verdienen, moet je al gauw vijf uur
per dag spelen. Bovendien
moeten profspelers het hebben
van het prijzengeld en draaien
veel partijen daarom uit op
snelle remises, zodat beide
spelers de pot kunnen delen.
Dan speel je niet meer vrijuit.”
Terwijl voor Van Kerkhof een

partij pas echt is geslaagd als hij
zijn creativiteit er in kwijt kan,
zegt hij. “In het schaken bestaan
veel vaste patronen; paard en
dame vormen bijvoorbeeld een
bekende aanvalscombinatie. Ik
zoek juist graag naar minder
alledaagse mogelijkheden, bijvoorbeeld door een ander stuk
erbij te betrekken.” Hij is naar
eigen zeggen ook een behoorlijk
aanvallende schaker, die recht op
zijn doel afgaat: “De koning is
het stuk dat je mat moet zetten.
Sommige spelers bouwen het
pad daar naartoe heel rustig op,
zetten hun stukken niet te ver
naar voren en scoren hier en
daar voorzichtig een pionnetje.
Dat vind ik saai.”
Intussen speelt hij graag een
recreatief spelletje - maar dat
mag ook best een potje pokeren,
rikken of dammen zijn. “Dammen is saaier dan schaken,
omdat alle stenen hetzelfde
doen. Maar dammen kan ik tenminste ook tegen mijn huisgenoten.”/

.

D e w eek v an /F eli x
Felix Hommersom, student Technische
Natuurkunde, zat in de organisatie van
het StuKaFest.
Maandag ’s Ochtends heb ik eerst een
gesprek met iemand van B-Stage, dat is
een coachingtraject voor Brabantse bands.
Het idee is om hun bands op één van onze
activiteiten te laten spelen. De rest van de
dag ben ik vooral bezig met het voorbereiden van StuKaFest dat al op
woensdag is: draaiboeken afmaken,
artiesten nog even bellen, et cetera.
Dinsdag Ook vandaag ben ik de hele dag
bezig met het voorbereiden voor morgen.
’s Avonds ben ik naar Dillinger Escape
Plan gegaan in de Effenaar. Dat is na twee
volle dagen bezig voor StuKaFest wel fijn
als afwisseling.
Woensdag Vandaag is de dag: het eerste
Eindhovense StudentenKamerFestival
vindt plaats. We hadden ons wel zorgen

gemaakt over de kaartverkoop, maar die is
in de laatste paar dagen nog helemaal goed
gekomen. Het festival loopt goed, er zijn
nauwelijks problemen en iedereen is enthousiast. Ik heb zelf helaas alleen het optreden in mijn eigen huis kunnen zien,
maar dat was erg leuk. Het eindfeest in
Club Rembrandt is geslaagd en het opruimen na afloop loopt ook erg vlot. Na
afloop nog wat biertjes gedronken om het
te vieren, en om half vijf (eindelijk) naar
bed.
Donderdag Na een korte nacht hebben we
eerst een korte evaluatie met iemand van
de landelijke StuKaFest koepel. Daarna
moesten nog wat laatste dingen van de
kamers worden gehaald. Ik heb het geld
geteld en naar de bank gebracht. Wanneer
ik thuis eet, blijkt dat mijn huisgenoten
een kater hebben. Het was dus een geslaagd feestje.
Vrijdag Vandaag niet zo veel gedaan,

alleen de laatste
financiële zaken
geregeld.
Daarna een
filmpje
gekeken en
lekker op tijd
naar bed
gegaan.
Zaterdag
Dit weekend ben ik weer eens naar mijn
ouders in Zeeuws-Vlaanderen gegaan.
’s Avonds ben ik uitgegaan in Terneuzen
en heb weer veel oude vrienden gezien.
Dat was erg gezellig.
Zondag De laatste dag van de week ben ik
nog met mijn ouders naar het strand
gegaan, lekker even uitwaaien. Zo kan ik
weer fris de volgende week in. Op naar het
volgende feestje: 26 april is weer een
ViRi!/

.

Cursor 6 maart 2008
Nieuws /3

Boek over hoogtepunten
langs de Dommel

Delftse voorzitter TU haalt uit
naar minister Plasterk
3 maart 2008 – De TU Delft
moet bezuinigen op de grote
onderzoekslaboratoria en dat
komt door Plasterk, zegt de
scheidende collegevoorzitter
Hans van Luijk. Hij noemt de
minister ‘bijzonder zelfgenoegzaam’.

gehaald en aan onderzoeksfinancier NWO gegeven, die het
moet verdelen onder de beste
wetenschappers. Daardoor moet
Delft bezuinigen op algemene
onderzoeksfaciliteiten, stelt Van
Luijk, zoals een testsimulator of
chemisch laboratorium.

“Plasterk heeft het allemaal niet
begrepen. Ik zeg: hier wordt een
tweede commissie Dijsselbloem
geboren. Over tien jaar vraagt
iedereen zich af hoe we dit
hebben kunnen laten gebeuren.”
Van Luijk sprak harde woorden
in de Volkskrant van afgelopen
zaterdag.
De minister heeft 100 miljoen
euro bij de universiteiten weg-

Peter van Dam, woordvoerder
van het College van Bestuur van
de TU/e, sluit zich aan bij het
betoog van Van Luijk. ,,Al jaren
groeit de eerste geldstroom niet
mee met de ontwikkelingen in
het wetenschappelijk onderwijs.
Vooral de TU’s zijn getroffen
omdat ze steeds meer moeten investeren in infrastructuur. Als er
geen geld bijkomt, verliezen we

de slag met de buitenlandse universiteiten.”
De TU/e verwacht weinig van de
inkomsten uit de tweede en
derde geldstroom. Als de tarieven omhoog gaan, is de universiteit niet in staat te concurreren
met het buitenland. Van Dam:
“De overheid slacht de kip met de
gouden eieren. We zijn van groot
belang voor de regionale
economie. Bedrijven strijken
hier neer omdat ze iets verwachten van de samenwerking
met ons. Maar dit soort ondernemingen zijn ‘footloose’. Als de
TU/e niet voldoende te bieden
heeft, vertrekken deze bedrijven
naar het buitenland.”/

.

‘From High Tech Campus Eindhoven to TU/e’
In het Van Abbemuseum is
vorige week vrijdag 29 februari
een boek over de stad
Eindhoven gepresenteerd:
‘From High Tech Campus
Eindhoven to TU/e’. Daarin is
de loop van de Dommel door de
stad beschreven met alle hoogtepunten die zich langs de
oevers bevinden.
Het boek is een initiatief van
High Tech Campus Eindhoven
en de Henri van Abbe Stichting.
Het gaat om een verhalenbundel
over High Tech Campus
Eindhoven, de culturele voorzieningen in de stad en de TU
Eindhoven. Herman de Haan,
van de High Tech Campus
Eindhoven: “Het boek is
enerzijds een naslagwerk met
historische en actuele informatie

over belangrijke highlights in de
stad en anderzijds een gids om de
stad te ontdekken door de
Dommel te volgen. Zo kunnen
we ons verhaal vertellen aan de
Eindhovenaren en onze binding
met de stad en de TU/e laten
zien.”
Het boek is in het Engels verschenen om het geschikt te
maken voor een internationaal
publiek. Uit de verhalen en foto’s
blijkt hoe langs de oevers van de
Dommel het boerenleven en de
textielindustrie moesten wijken
voor economische activiteit in
moderne gebouwen, culturele
centra en lommerrijke parken
van de stad./

.

Het boek is in een oplage van 5000
exemplaren verschenen, en is te koop
bij de VVV en Selexyz/Van Pierre voor
12,50 euro.

Vertraging Studielink
De invoering van het landelijke
studentenadministratiesysteem
Studielink loopt opnieuw vertraging op. De Universiteit
Twente stuitte op enorme problemen: het landelijke programma sloot niet aan op het
lokale administratiesysteem ISIS
en gegevens van studenten
raakten verloren. Reden voor
Twente om zich terug te trekken.
De universiteiten in Groningen
en Delft stellen de invoering uit
en de Vrije Universiteit twijfelt.
Op termijn gaat iedere hogeschool en universiteit meedoen

aan Studielink. Via de website
studielink.nl zullen scholieren
zich overal kunnen aanmelden
en inschrijven. Ook wordt het
eenvoudiger om over te stappen
naar een andere instelling of
keuzevak. De Informatie Beheer
Groep doet mee, zodat behaalde
studiepunten sneller worden
doorgegeven.
Het systeem draait momenteel
alleen bij de Erasmus Universiteit Rotterdam.
De TU/e loopt op schema en
hoopt voor komend collegejaar
aangesloten te zijn op Studielink.

Gratis agenda’s af te halen!
Foto: Bart van Overbeeke

Laboratorium Biochemie zo goed als klaar
De laatste stukken plastic gaan
van de apparaten af. Her en der zijn
al mensen aan het werk. Het bio chemie laboratorium op de derde
verdieping van het Helixgebouw is
zo goed als klaar. Volgende week
donderdag, 13 maart, is de officiële
opening om 15.00 uur in het
Helixgebouw (HeO 3.91).
De kosten bedroegen een half
miljoen euro. Door de vernieuwing

en uitbreiding biedt het labora torium meer onderzoeksmogelijk heden voor chemische biologie. De
ruimte bij Biomedische Techno logie voorziet nu in meer werk plekken en er staat nieuwe appa ratuur voor de ontwikkeling van
nieuwe eiwitten.
Eén van de nieuwe gedeelten is een
cellab. Daar zijn werkplekken in gericht waar mensen steriel

kunnen werken met humane
cellen.
In het nieuwe laboratorium worden
aan de ene kant eiwitten gekweekt
en onderzocht. Aan de andere kant
wordt er met cellen gewerkt. Dr.
Maarten Merkx: “We kunnen zo
nauwkeuriger ziekteprocessen in
beeld brengen. Eiwitten zijn goed
in het hechten aan en herkennen
van bepaalde cellen.”

Wikiscanner: TU/e en UT meest actieve
universiteiten op Wikipedia
Van de Nederlandse universiteiten leveren de TU/e en de
Universiteit Twente relatief de
meeste bijdragen aan Wikipedia.
Tenminste, als je afgaat op het
aantal anonieme bijdragen. En
dat valt te controleren met de tool
Wikiscanner. Michael Stevenson,
masterstudent Media Studies
aan
de
Universiteit
van
Amsterdam,
nam
met
Wikiscanner de bijdragen vanuit
Nederlandse
universiteiten
onder de loep.
Groningen staat bovenaan met
het aantal anonieme bijdragen
(3002 ‘edits’ tussen 7 februari
2002 en 4 augustus 2007),
Twente op twee (2840 edits) en
Utrecht op drie (2641). Zet je de
aantallen echter af tegen het
aantal studenten van de universiteiten, dan staat Twente op de

eerste plaats, op de voet gevolgd
door Eindhoven.
Michael Stevenson maakte niet
alleen de optelsom van het aantal
bijdragen. Hij keek ook naar de
soorten onderwerpen die vanuit
de universiteiten gewijzigd
worden. Eindhoven krijgt wat
hem betreft de ‘Top Geek Award’.
Stevenson: “In Eindhoven lijken
de edits gelijk verdeeld over natuurwetenschappen,
ict
en
online role-playing games.” Ook
de andere TU’s blijken bovenmatige interesse voor bèta-onderwerpen te hebben, maar daar
is de culturele interesse breder,
blijkt uit de ‘tagclouds’ die hij
maakte.
Wikiscanner is ontwikkeld om
boven water te krijgen uit welke
hoek de anonieme bijdragen op
Wikipedia komen. Zo werd in au-

gustus vorig jaar bekend dat
Mabel Wisse Smit de Wiki over
haar anoniem had aangepast. Ze
deed dit met een computer op
Paleis Huis ten Bosch. Maar de
Wikiscanner kan meer dan alleen
Wiki-politie spelen, bedacht
Stevenson. Dus begon hij eind
vorig jaar de bijdragen van de
Nederlandse universiteiten te onderzoeken. In hoeverre de
anonieme bijdragen een representatief beeld geven van het
totale aantal bijdragen, kan de
UvA-student niet zeggen. In de
Engelstalige Wikipedia, veruit de
grootste van alle Wikipedia’s, is
gemiddeld 31 procent van de bijdragen anoniem.
Het verslag van Stevenson is te
vinden op: http://wiki2.issuecrawler.net/twiki/bin/view/D
mi/DutchUniversities./

.

Heb je nog steeds geen leuke
agenda voor 2008 of ben je je
agenda al beu? Misschien wil je
iemand een mooie agenda
cadeau doen? Kom dan even
langs bij de Cursor in de W-hal.
We hebben hier 1.300 exemplaren liggen van de Eindhoven

Stadsagenda 2008. In de ruim
opgezette agenda vind je op
iedere pagina luchtfoto’s van
Eindhoven. Het zijn verrassende
plaatjes van bekende plekken als
Langgoed de Wielewaal, het Van
Abbemuseum en - niet te
vergeten - het TU/e-terrein./

Ach en Wee

.

6 maart 2008 Cursor
4/ Universiteitsberichten
Mensen

Vacatures

Promoties
E.A. Pidko verdedigt op
donderdag 13 maart zijn proefschrift en stellingen tegen de
bedenkingen van een commissie.
Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in
zaal 4 van het Auditorium. De
titel van het proefschrift luidt
‘Chemical Reactivity of CationExchanged Zeolites’. Pidko
promoveert aan de faculteit
Scheikundige Technologie. De
promotoren zijn prof.dr. R.A. van
Santen en prof.dr. V.B. Kazansky.
S.P.P. Pronk verdedigt op
donderdag 13 maart zijn proefschrift en stellingen tegen de
bedenkingen van een commissie.
Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in
zaal 5 van het Auditorium. De
titel van het proefschrift luidt
‘Resource Management in Cable
Access Networks’.Pronk promoveert aan de faculteit Wiskunde &
Informatica. De promotor is
E.H.L. Aarts.

ICT-ondersteuner (interne vacature) (V21.012), dienst ICT (1.0 fte).
Vast dienstverband, salaris maximaal schaal 8 CAO Nederlandse
universiteiten bijlage 1 (2220.00
t/m 2966.00 euro).
2 PhD-students “Micro- and
Nanofluidics” (V34.290), the
research group “Mesoscopic
Transport Phenomena”, department of Applied Physics (1.0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris
maximaal schaal 27 CAO
Nederlandse universiteiten
bijlage 1 promovendus
(2000.00 t/m 2558.00 euro).
Assistant Professor (V38.522),
Construction Management &
Urban Development, department
of Architecture, Building and
Planning (1.0 fte). Tijdelijk
dienstverband, salaris maximaal
schaal 12 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 (3709.00 t/m
4761.00 euro).

Technician in the field of fluid
dynamics (V34.308), the group
Fluid Dynamics, department of
Applied Physics (1.0 fte). Tijdelijk
dienstverband, salaris maximaal
schaal 8 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 (2220.00 t/m
2966.00 euro).
Medewerker Onderwijs &
Onderzoek (V36.335), OED, faculteit Elektrotechniek (1.0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris
maximaal schaal 9 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1 (2441.00 t/m 3352.00 euro).
Assistant Professor (Tenuretrack), micro- and nanofluidics
(V34.305), the group Mesoscopic
Transport Phenomena , department of Applied Physics (1.0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris
maximaal schaal 12 CAO
Nederlandse universiteiten
bijlage 1 (3792.00 t/m 4868.00
euro).
Technician in the field of fluid
dynamics (V34.306), the group

(Advertenties)

Mesoscopic Transport
Phenomena, department of
Applied Physics (1.0 fte). Tijdelijk
dienstverband, salaris maximaal
schaal 6 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 (1714.00 t/m
2383.00 euro).
O&O medewerker (V37.632),
SKT, faculteit Scheikundige
Technologie (1.0 fte). Tijdelijk
dienstverband, salaris maximaal
schaal 8 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 (2220.00 t/m
2966.00 euro).

Postdoc “Thermo-acoustic instability in combustion” (V35.376),
Combustion Technology, department of Mechanical Engineering
(1.0 fte). Tijdelijk dienstverband,
salaris maximaal schaal 10 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1 (2740.00 t/m 2852.00 euro).

Beheerstechnicus (intern)
(V36.334), faculteit Elektrotechniek (1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal
7 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 (1945.00 t/m
2627.00 euro).

Medewerker Onderwijs en
Onderzoek (V36.335), OED, faculteit Elektrotechniek (1.0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris
maximaal schaal 9 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1
(2441.00 t/m 3352.00 euro).

Projectmanager 3TU-samenwerking en fondsenwerving
(V89.100), Communicatie
Expertise Centrum (1.0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris
maximaal schaal 11 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1 (3129.00 t/m 4284.00
euro).

Directeur EFX (EU-5086-FF),
Eindhoven Fiber eXchange, TU/e
Innovation Lab (1.0 fte). Tijdelijk
dienstverband

PhD Position on Mining the
Product Development Process
(V39.443), Information Systems,
department of Technology
Management (1.0 fte). Tijdelijk
dienstverband, salaris maximaal
schaal 27 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus
(2000.00 t/m 2558.00 euro).
Assistant Professor (UD)
Algorithms (V32.016),
Algorithms, department of

Kenniscentrum WMC is een onderzoeksinstelling op het gebied van materialen en zwaarbelaste constructies. Het onderzoek is fundamenteel (veelal gesponsord door
de EU en EZ) en toegepast (in opdracht van de industrie) en wordt zowel numeriek als experimenteel uitgevoerd. Ook ontwikkelt WMC ontwerpsoftware die wereldwijd
wordt gebruikt. WMC is een van de grootste faciliteiten voor het testen van constructies en is gevestigd in Wieringerwerf op een unieke locatie aan het IJsselmeer.

Voor de uitbreiding van ons enthousiaste team zoeken wij de volgende collega’s:

ONDERZOEKERS/
PROJECTMANAGERS
(TU, Wtb, L&R)

Het (mede) formuleren en uitvoeren van onderzoeksprojecten op het gebied van materialen en constructies in opdracht van de (internationale) industrie en EZ/EU is jouw werkterrein. Daarbij zijn (full
scale) testen een belangrijk onderdeel. Je zult ook bijdragen aan de verdere ontwikkeling van onderzoeks- en testmethoden.

Voor meer informatie: www.wmc.eu
WMC is a foundation established by Delft University of Technology and
Energy research Centre of the Netherlands

Mathematics and Computer
science (1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal
12 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 (3792.00 t/m
4868.00 euro).

PhD Student “Multiscale finite
element modeling of disc herniation” (V50.089), Orthopedic
Biomechanics, department of
Biomedical Engineering (1.0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris
maximaal schaal 27 CAO
Nederlandse universiteiten
bijlage 1 promovendus (2000.00
t/m 2558.00 euro).
Research Analist (V50.087), Soft
Tissue Engineering, faculteit
Biomedische Technologie (1.0
fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 7 CAO
Nederlandse universiteiten
bijlage 1 (1945.00 t/m 2627.00

euro).
PhD Student “Prediction of bone
remodeling during osteoporosis”
(V50.090), Orthopedic Biomechanics , department of
Biomedical Engineering (1.0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris
maximaal schaal 27 CAO
Nederlandse universiteiten
bijlage 1 promovendus (2000.00
t/m 2558.00 euro).
PhD Student “Modelling of Tissue
Integrity of the Intervertebral
Disc” (V50.088), Orthopedic
Biomechanics, department of
Biomedical Engineering (1.0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris
maximaal schaal 27 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (2000.00 t/m
2558.00 euro).
PhD Student “Multi-scale modeling of cancellous bone behavior”
(V50.091), Orthopedic Biomechanics, department of Biomedical 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

Universiteitsberichten
mogen maximaal 150
woorden lang zijn en moeten
op de woensdag één week
voor plaatsing binnen zijn.
Ze kunnen worden
gemaild naar
universiteitsberichten@tue.nl
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Jubileumfeest lijkt
niet erg in trek
De personeelsvereniging
(PV) heeft tot op heden
zo’n driehonderd kaarten
verkocht
voor
het
jubileumfeest. De organisatie had zo’n duizend
kaarten laten drukken. De
belangstelling voor het
feest op zaterdag 8 maart
vanwege het vijftigjarige
bestaan valt tegen. De
organisatie kan alleen
maar gissen naar de oorzaak. Secretaris Ad van
Rooij: “We merken dat de
vereniging niet zo leeft
onder het personeel. We
trekken vooral ouderen
aan. Als we een busuitstapje hebben, is er veel
animo. Wordt het actiever,
dan geven weinig mensen
zich op.”
Het feest begint om 20.00
uur in het Auditorium.
Zanger
Xander
de

Buisonje was aanvankelijk
geboekt voor een optreden
maar haakt af wegens
ziekte. Van Rooij zegt op
zoek te zijn naar een vervanger.
Pater Moeskroen, Boston
Tea Party en jazz- en
poptrio
Trio
Tom
Kwakernaat treden wel op.
Verder zijn er een casino
en de A-Meezing Meezing
Show. Kaartjes zijn donderdag nog verkrijgbaar bij
het PersoneelsVerenigings
OntmoetingsCentrum
(PVOC). Ook op het feest
zelf zijn kaarten te koop.
PV-leden betalen vijf euro
en niet-leden tien euro.
Een ‘gouden receptie’ is er
op donderdag 6 maart van
17.00 tot 19.00 uur in het
PVOC./

.

Eindhovense kinderen
in finale robotwedstrijd
Het ROBOOG Challenge team, bestaande uit tien
kinderen van basisschool De Boog uit Eindhoven, is uitgenodigd om deel te nemen aan het World Festival van
First Lego League in Atlanta op 17 tot en met 19 april.
Dat maakte de stichting Techniekpromotie van de TU/e
deze week bekend.
Het team werd geselecteerd op basis van sportiviteit, enthousiasme en de uitvoering van hun onderzoeksproject.
Zij analyseerden het energieverbruik van het Philips
stadion, presenteerden die resultaten bij PSV en de gemeente en wisten bij energieleverancier E.ON een deal
voor groene energie voor het stadion in de wacht te
slepen. Ook ontwierpen de kinderen een energie-opwekkende stadionstoel met gebruik van hypermoderne
technologie.
Aan het World Festival doen tien teams uit veertig
landen mee. De Eindhovense kinderen vormen de enige
Nederlandse delegatie. De basisscholieren zijn begonnen met een geldinzameling om de reis naar de
Verenigde Staten mogelijk te maken.
De organisatie van de First Lego League is in handen van
de stichting Techniekpromotie.

‘Punt van chaos’ komt naderbij
Eigenlijk moet je de aarde
zien als een ruimteschip
dat zich niet kan ontdoen
van afval en dat nergens
kan landen om even bij te
tanken. “Ingenieurs van
nu moeten werken aan
een wereld waarin we van
zonne-energie leven en
alleen recyclebaar
produceren.”
Het is niet nieuw wat prof.
dr. Ervin László betoogt
tijdens zijn lezing op 4
maart
voor
Studium
Generale. Maar zijn boodschap wordt wel steeds
dringender.
Wanneer we niet nu van
wereldbeschouwing veranderen en deze omzetten
naar een nieuwe holistische
aanpak, waarin spiritualisme, wetenschap en kunst
geïntegreerd worden, dan
komen we binnen korte
tijd op een zogenoemd
chaospunt. En dan krijgen
we een duurzame wereld óf
een totale ineenstorting,
aldus de Hongaarse wetenschapsfilosoof en systeemtheoreticus.
“Het lijkt zo logisch”, zegt
László, “onze aarde is een
planeet en staat dus open
voor energie en is gesloten

Ervin László.
Foto: Bart van Overbeeke

voor
materiaal.
Een
duurzame oplossing om
met zesenhalf miljard
mensen op deze planeet te
leven, is het gebruik
maken van de energiestroom die er is en alle materialen
te
recyclen.
Waarom doen we dat niet?”
Volgens László omdat die
visie niet past in onze
- verouderde - ideeën. Zoals
de overtuiging dat we de
natuur kunnen manipuleren als één groot

mechanisme. En de opvatting dat het leven een strijd
is waarbij de geschiktste
soort overleeft. Maar dat
werkt niet voor de lange
termijn, meent László.
Veranderingen gaan niet
geleidelijk, ze komen
schoksgewijs.
Vóór zo’n schok bevindt de
menselijke samenleving
zich in een ‘desicion
window’. “Dat is onze
actuele situatie. Als we nu
geen actie ondernemen,

komen we op een chaospunt waar we de zaak niet
meer
onder
controle
hebben. Misschien al in
2012.” László ziet zijn tour
van lezingen als een ‘wake
up call’. Hij gelooft niet in
een hiërarchische macht
om de gewenste cultuuromslag op te leggen. “Van
onderaf moeten we de
mensen bereiken, daarom
ben ik hier op TU/e.” /

.

Prof. Dr. Philip de Goey, hoogleraar Verbrandingstechnologie aan de faculteit Werktuigbouwkunde

Biobrandstof zeker een oplossing voor olieschaarste
Biobrandstof leek lange tijd het antwoord op het
groeiend tekort aan fossiele brandstoffen. Nu niet
alleen de prijs van olie, maar ook die van allerlei
graanproducten de pan uitrijst, slaat de stemming om.
Is biobrandstof een oplossing voor olieschaarste, of
een bron van nieuwe problemen?

(Advertentie)

“Jaren geleden voorzagen wij al problemen met de voedselvoorziening door de productie van biobrandstoffen”,
vertelt prof. Dr. Philip de Goey, hoogleraar Verbrandingstechnologie aan de faculteit Werktuigbouwkunde.
Onder zijn leiding vindt aan de TU/e onderzoek plaats
naar de verbranding van biobrandstoffen. “Die problemen zorgen nu voor een negatief imago, maar dat is
erg jammer. De huidige eerste generatie biobrandstoffen
vormt namelijk slechts een tijdelijke opstap naar het
gebruik van een tweede generatie biobrandstoffen. Dat
was vanaf het begin ook de bedoeling.”
“Biobrandstoffen van de eerste generatie worden
gemaakt uit geperste zaden, bijvoorbeeld maïs of graan.
De Duitsers zijn daar in de Tweede Wereldoorlog mee
begonnen: ze stonden met het leger voor het Russische
front en hadden een tekort aan brandstof. Door vergassing zetten ze geperste granen om naar vloeibare koolwaterstoffen die ze met diesel vermengden. Na de oorlog
is dit Fisher Trops-proces uit de gratie geraakt. Pas zo’n
vijftien jaar geleden kwamen biobrandstoffen weer
onder de aandacht.”
“Een nadeel van de eerste generatie biobrandstoffen is
dat je negentig procent van de plant weggooit. Bij de
tweede generatie is dat niet zo. Daarvoor gebruik je bovendien oneetbaar organisch materiaal. Om er brandstof
van te maken, moet je het vergisten of vergassen. Dat
laatste gebeurt door verbranding met een tekort aan
zuurstof. Naast zuurstof en water komt dan een COHmengsel vrij dat energie bevat. Dat mengsel is om te
zetten in vloeibare koolwaterstoffen, zoals ethanol, zodat
je de energie eruit kunt halen. Die ethanol kun je ook
verkrijgen door het materiaal te vergisten, dus door bacteriën toe te voegen. Het duurt alleen veel langer.”

“Dat we nu voornamelijk biobrandstoffen van de eerste
generatie gebruiken, komt doordat ze ruimer voorhanden zijn. De uit zaden geperste olie is vrijwel meteen
geschikt als brandstof. De vergassing van biobrandstof
van de tweede generatie staat nog in de kinderschoenen.
Het is nog onduidelijk wat er precies gebeurt tijdens de
verbranding en wat het met de motor doet. We weten ook
niet hoe stabiel de brandstoffen zijn: ze bevatten vaak
losse zuurstofatomen. Dat kan een voordeel zijn, omdat
ze daardoor bij verbranding minder roet produceren.
Tegelijkertijd kunnen de brandstoffen daardoor
onstabiel zijn. Zit er na een paar jaar nog dezelfde
brandstof in de tank? Waarschijnlijk niet.”
“De voorverwerking vormt een ander probleem. Vochtig
materiaal moet eerst drogen of verroosterd worden, zoals
koffiebonen. Zodat het beter te vermalen is. Dat kost
energie. Ook het vervoeren van biomassa naar een
centrale plaats om het te vergassen, kost energie. Het
zou beter zijn als ten minste de voorverwerking op
kleine schaal ter plaatse gebeurt.”
Al met al: vormen biobrandstoffen in de toekomst een
goed alternatief voor fossiele brandstoffen?
“Biobrandstoffen van de tweede en de derde generatie
(gemaakt van algen, red.)
vormen zeker een deel
van de oplossing. Naast
andere energiebronnen,
zoals windenergie,
zonnecellen of kernenergie en, in de verre
toekomst. We moeten in
vrij rap tempo het
gebruik van fossiele
brandstoffen
verminderen.
Daarvoor moeten we alle
zeilen bijzetten.”/

.

Prof.dr. Philip de Goey.
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“Met hebzuchtige mensen blijven
problemen als milieuvervuiling bestaan”
Toen De Vries in 2003 voor één dag per
week bijzonder hoogleraar werd aan de
TU Delft, miste hij een basisboek voor het
college. Met Verkerk, die bij Technologie
Management bijzonder hoogleraar werd,
Hoogland en Van der Stoep vatte hij het
plan op om dat zelf te schrijven. Het
moest een bijzonder boek worden. De
Vries: “Het moest alle relevante
stromingen behandelen, afwisselend
worden en aansluiten bij de praktijk.
Tussen de ‘gewone’ hoofdstukken door
staan daarom casussen en portretjes van
filosofen, naast onderwerpen als ‘de
positionering van de ingenieur’ of ‘ethiek
van de organisatie’.”
Verkerk: “We wilden geen boek waarvan
studenten denken ‘Wat moet ik hiermee,
dat is iets voor filosofen.’ We willen, net
als met onze colleges, van studenten een
betere ingenieur maken; geen filosofen.”
Elke auteur schreef voor een bepaald
hoofdstuk een concept, de anderen
vulden het aan. Er ontstonden geregeld
hevige discussies, wat mede leidde tot de
bijstellingen van een aantal gangbare
theorieën.
Techniekfilosofie is een jong vak, het
eerste echte techniekfilosofische boek
dateert van 1877. In de jaren ’70 ontstaat
de idee dat techniek een bedreiging kan
zijn. De filosoof Jacques Ellul noemde
techniek een autonoom systeem dat over
mensen heen walst. De filosoof Heidegger
schreef dat wij door de techniek een
verkeerde kijk op de wereld gekregen
hebben. Zoiets als: ‘Ingenieurs zien in
elke boom alleen een potentiële plank’.
Techniek zat in het verdomhoekje,
ingenieurs waren de kwaaie pier. Maar zij
herkenden zich hier helemaal niet in en
uit tegenbeweging ontstond een andere
stroming binnen de techniekfilosofie die
eerst vraagt naar wat techniek eigenlijk is
alvorens er een (negatief ) oordeel over te
geven.
De Vries: “Nu zijn er globaal twee
stromingen binnen de Techniekfilosofie.
De continentale stroming richt zich op
vragen als ‘Wat doet techniek met de
mens, wat is zijn invloed op de maatschappij?’ De analytische stroming
concentreert zich op begripsverheldering,
op de vraag wat we eigenlijk bedoelen als
we het hebben over techniek of technische kennis.”
Daar doorheen lopen algemene filosofische richtingen als de reformatorische

Techniekfilosofie/Gerard Verhoogt
Illustratie/Paul Weehuizen
“Veel mensen geloven heilig dat techniek alle problemen op
zal lossen. Dat is natuurlijk niet zo. Zo los je milieuvervuiling
alleen op als mensen ook hun gedrag aanpassen” vertelt
prof.dr. Marc de Vries van de capaciteitsgroep Filosofie en
Ethiek van de Techniek. Samen met prof.dr. Maarten Verkerk,
prof.dr. Jan Hoogland en dr. Jan van der Stoep schreef hij
‘Denken, ontwerpen, maken’, het basisboek Techniekfilosofie
dat vorig jaar verscheen. Ter gelegenheid daarvan
organiseren ze op 12 maart het symposium ‘Zijn er
ethische grenzen aan de techniek?’
wijsbegeerte, het existentialisme of
Marxisme, die ook terugkomen in de
Techniekfilosofie. Voor de reformatorische wijsbegeerte is de werkelijkheid
veelvoudig, je kunt er op verschillende
manieren naar kijken: technisch, sociaal,
ethisch, esthetisch, juridisch of religieus.
De Vries: “Dat was ook de leidraad voor
ons boek. Ingenieurs denken soms heel
beperkt over techniek. Dat leidt tot redeneringen als ‘Uiteindelijk gaat het alleen
maar om geld’. In werkelijkheid ligt het
veel complexer.”

‘Schuldigen’
Techniek kreeg lang de ‘schuld’ van alles
wat fout gaat, is dat nu nog zo?
De Vries: “Techniek kan ook iets toevoegen aan hoe we de wereld percipiëren.
De eerste foto’s van de aarde vanuit een
ruimtevaartuig heeft veel mensen doen
beseffen dat we zuinig op de aarde
moeten zijn. Zo beïnvloedt de techniek
ons denken en blijft er een permanente
wisselwerking. Mede daardoor zijn de
verschillen tussen de filosofische stromingen genuanceerder geworden. Maar
techniek is allereerst een activiteit van
mensen, dus die zijn de eigenlijke
‘schuldigen’ ook al kun je ontwikkelingen
van tevoren niet overzien. Toen de industriële revolutie begon in de negentiende
eeuw was niet in te schatten tot welke
problemen het in onze tijd zou leiden. Je
moet wel je verantwoordelijkheid nemen
en voorzichtigheid inbouwen. Dat
gebeurt ook steeds meer. De eerste
artikelen over de ethiek van nanotechno-

logie zijn al verschenen, terwijl nog lang
niet duidelijk is hoe deze technologie
eruit komt te zien. Maar wanneer moet de
overheid ingrijpen? Als dat te laat gebeurt,
is er meer informatie, maar hebben de
maatregelen minder effect. Grijp je te
vroeg in, dan is er minder informatie
maar zijn de effecten groter. Nog afgezien
van de fundamentele vraag, die nu niet
eens gesteld is: moeten we nanowetenschap wel willen toepassen om bijvoorbeeld weefsels te herstellen en zo het
leven misschien wel eindeloos te rekken?
Nog afgezien van de vraag of dat ooit zal
kunnen?”

Hebzucht
Centraal op het symposium staat de vraag
of er ethische grenzen zijn aan de techniek.
Een definitief antwoord op deze vraag
kunnen noch De Vries, noch Verkerk
geven. Daar blijkt dit onderwerp te veelzijdig voor. Waarom dan toch dit onderwerp? Verkerk: “In het basisboek is ethiek
een van de centrale thema’s. Maar dat
gaat bijna altijd over grote topics als kernenergie. Ethiek in de alledaagse
ingenieurspraktijk wordt vaak vergeten
en daar willen we speciale aandacht aan
besteden. Want als een apparaat niet goed
werkt of als je iets ontwerpt wat slecht is
voor menselijke relaties, is dat net zo
goed een kwestie van ethiek.”
Verkerk, zelf voormalig directeur van een
commercieel bedrijf, benadrukt ook de
ethiek van duurzaamheid: “De productie
van biogas kost (te) veel landbouwgrond.
Het besef groeit dat dit niet ethisch is.

Evenals voor veel andere zaken in de
voedselindustrie, zoals de supplementen
die aan producten worden toegevoegd.
Het effect daarvan is amper onderzocht of
blijkt niet of nauwelijks te helpen. Dat is
ethiek in de marketing. Reclames die op
de grens zitten van de waarheid, zijn
juridisch misschien toegestaan en niet
helemaal onwaar, maar je vertelt ook niet
de waarheid.”
Problemen, ook in de landbouw, worden
te vaak als een technisch probleem
gezien. Maar volgens Verkerk en de Vries
kun je een niet-technisch probleem niet
volledig oplossen met technische
middelen. Verkerk: “Het echte probleem
is dat de mens zich deze wereld toegeëigend heeft om in haar eigen voordeel
te gebruiken. Zolang de mens zo hebzuchtig blijft, blijft het probleem bestaan.”
De Vries: “Het bijna religieuze geloof dat
techniek alle problemen op zal lossen is
natuurlijk niet terecht. Als we ons gedrag
niet aanpassen, kunnen we de milieuvervuiling niet oplossen. Kijk maar naar de
‘bijdrage’ van de spaarlamp. Je ziet het
ook in de film ‘An unconvenient thruth’
van Al Gore. Zijn oplossingen zijn puur
technologisch. Tussen de scènes door zie
je hem bijna alleen in de auto of op het
vliegveld; zelfs hij verandert zijn eigen
gedrag niet.”

Verantwoordelijkheid
Soortgelijke kritiek op de voedselproductie
was er 50 jaar geleden ook, maar sloeg
toen niet aan. Waarom nu wel?
Verkerk: “Dat is moeilijk te zeggen, maar
het hangt er in elk geval mee samen dat
grote partijen nu hun verantwoordelijkheid nemen. Als de overheid in 2010 alles
duurzaam in wil kopen of aangeeft dat
alle verf dan op waterbasis moet zijn, dan
helpt dat enorm. Maatregelen van de
overheid zijn heel belangrijk.
Winstmaximalisatie is voor bedrijven
gigantisch belangrijk, ze gaan niet uit
zichzelf verantwoord ondernemen.”
Waar beide hoogleraren tevens op wijzen
is dat alle verantwoordelijkheid voor
ethisch handelen niet door de individuele
ingenieur gedragen kan worden.
Verkerk: “Dat is niet terecht, hij heeft
binnen een bedrijf veel te weinig invloed.
Bedrijven moeten zelf hun ethische verantwoordelijkheid nemen. En een verantwoordelijke overheid kan daarbij
helpen.”/

.
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Wijken transformeren
zonder ze plat te gooien
Krachtwijken/Judith van Gaal
Foto’s/Bart van Overbeeke
Hoe is het leefklimaat in Eindhovense wijken, welke
behoeften hebben de bewoners en wat kan er worden
verbeterd? Voor deze vragen zagen studenten Industrial
Design (ID) en Bouwkunde zich gesteld. Ze voerden in het
najaar 2007 een onderzoek uit in het kader van een
samenwerkingsverdrag tussen de TU/e en de gemeente.
De eerstejaarsstudenten ID hielden er een ‘krachtpatsertje’
aan over, de prijs voor het beste ontwerp.
“Het viel ons op dat de bewoners van
Bennekel naast elkaar leven en totaal niet
communiceren. We hebben iets gemaakt
waarop ze samen trots moeten worden en
dat de sociale interactie moet bevorderen.” Dit vertelt student Ivo Wouters
van ID over het winnende ontwerp dat hij
en zijn studiegenoten fabriceerden.
Studenten van de TU/e, van de Design
Academy en Hogeschool Zuyd toonden
onlangs op het stadhuis van Eindhoven
hun onderzoeksresultaten. Het thema
was Krachtwijken, verwijzend naar de
wijken waarvan minister Vogelaar
(VROM) vindt dat ze extra aandacht nodig
hebben. In Eindhoven zijn dit Woensel
West, Doornakkers en Bennekel. De deelnemers onderzochten in het najaar van
2007 hoe deze wijken kunnen transformeren zonder dat gebouwen worden
platgegooid. Ze spraken met bewoners en
deden suggesties om de wijken leefbaarder te maken.
De eerstejaars van ID zochten uit hoe het
is om in Bennekel te wonen en hoe de
leefomstandigheden er kunnen
verbeteren. Zes studenten doken in de
literatuur over probleemwijken en sociale
voorzieningen en legden buurtbewoners
vragenlijsten voor. Ze spraken vooral over
de plus- en minpunten van de wijk. Deze

eerstejaars ontwierpen een zogenaamde
prachtpaal. Het idee hierachter is dat er in
een straat een mooie paal komt te staan
met daaraan vertakkingen met bloembakken en klimplanten. Buurtbewoners
moeten samenwerken om de groenvoorzieningen optimaal te houden. De jury
was er vooral over te spreken dat
bewoners een actieve bijdrage moeten
leveren en dat de buurt groener wordt.

Adver-tegels
Tweedejaarsstudenten van ID onderzochten hoe de sociale contacten in OudWoensel kunnen verbeteren. Student
Marco van Beers: “We zijn de straat opgegaan, hebben rondgekeken en met
bewoners gesproken. Vroeger heerste in
die wijk een sfeertje van ‘ons-kent-ons’.
Nu hebben de bewoners nog maar weinig
contact met elkaar. We hebben gemerkt
dat de wil er wel is, maar dat de faciliteiten ontbreken. Zo zijn er maar weinig
ontmoetingscentra.”
Verder concluderen de studenten dat de
communicatie in de wijk beperkt blijft tot
korte gesprekken voor elkaars deur
vanwege een gevoel van onveiligheid. De
studenten ontwikkelden meubilair dat bij
moet dragen aan het veiligheidsgevoel en
de communicatie met wijkbewoners

moet bevorderen. Het idee is dat deze
meubels op een plein komen te staan.
Gaat iemand er zitten, dan lichten stoeptegels op. Zo zien bewoners dat een
buurtbewoner op het plein zit om een
praatje mee te maken. Volgens de studenten vergroot het licht niet alleen het
gevoel van veiligheid. Het zorgt ook voor
meer sfeer en het sluit aan bij de idee van
‘Eindhoven-lichtstad’. Betreedt iemand
het plein, dan gaan de lichten feller
branden. Bovendien veranderen ze van
kleur.
Vanuit de tweedejaarsstudenten kwamen
ook andere ideeën. Zo ligt er het voorstel
om drukgevoelige tegels in een wijk te
leggen. Begeleider dr. Jacques Terken:
“De tegels zijn verbonden met een
camera. Er wordt een foto gemaakt als
een bewoner op een tegel stapt. In de wijk
kan een digitale fotobalk komen te
hangen. Je krijgt zo een idee wie er in de
wijk komen.” Een ander idee gaat over het
uitwisselen van diensten. Terken:
“Iemand voert bijvoorbeeld een klusje uit
voor iemand die zijn haar knipt.
Voorstellen kun je in een brievenbus deponeren. Die worden vervolgens gepresenteerd op beeldschermen die in de
stoepen in de wijk zijn verwerkt (‘advertegels’).

Bij Bouwkunde evalueerden masterstudenten architectonisch ontwerpen in
het kader van de Krachtwijken de ruimtelijke eigenschappen van Bennekel in
relatie tot die van het stadsdeel Gestel.
Bovendien keken ze hoe dit stadsdeel op
het centrum van Eindhoven aansluit.
Hun conclusie luidt dat bepaalde onderdelen ‘onhandig’ naast elkaar liggen en
aanleiding kunnen geven tot conflicten.
Zo kan parkeren conflicteren met ontspanning in het groen. Het voorstel van
de studenten is om van de nood een
deugd te maken. Als voorbeeld noemen
ze de Vergeten Tuin in Gestel. Dit is vervuilde grond, waar de bewoners ‘een
groene oase’ van wisten te maken.

Inzicht in techniek
Dr. Lucas Asselbergs onderhoudt voor ID
de contacten met de gemeente over het
convenant. Deze overeenkomst die in
2003 is gesloten, moet de samenwerking
tussen TU/e, gemeente en bedrijven
bevorderen. Eén van de concrete resultaten van de samenwerking is het
lichtlogo op Vertigo.
Volgens Asselbergs is het positief dat studenten met een actueel onderwerp aan de
slag gaan. “Het is een manier om ze al
direct met de praktijk te laten kennismaken. Het is enorm educatief. Ze leren
interviewen, kosten beramen, ze ontwerpen en krijgen inzicht in techniek.”
Hij had wel graag gezien dat ze voor het
onderzoeksproject Krachtwijken meer
tijd hadden gekregen. “Het duurde lang
voordat er vanuit de gemeente een toezegging kwam om ermee aan de slag te
gaan”, licht hij toe. “We hoorden in 2007
over het project van de gemeente. We
kregen pas vorige maand groen licht om
er daadwerkelijk iets mee te doen.”
Nieuwe ideeën voor onderzoeken binnen
het convenant zijn er volop. Zoals dat van
Hiveware. Hierbij bekijken studenten ID
hoe ze kinderen met behulp van computers meer contacten kunnen laten opbouwen.
Volgens Asselbergs zijn er sowieso volop
mogelijkheden voor kinderen. “Die zijn
gefascineerd door technologie. Het zou
bijvoorbeeld een idee zijn om de Wii
(spelcomputer, red.) in een publieke
ruimte te plaatsen. Het doel is vooral om
kinderen meer te laten bewegen.” In de
zogenaamde Move-it-projecten wordt hier
al volop aandacht aan besteed.
Of de concepten in praktijk worden gebracht is nog maar de vraag. “Dat is deels
een geldkwestie. Bovendien moeten concepten worden doorontwikkeld. Wat je nu
bedenkt, kun je over enkele jaren uitvoeren”, stelt Asselbergs. “Het belangrijkste is dat we aan de gemeente tonen
wat er op technologisch gebied mogelijk
is. Dat het veel verder kan gaan dan
mooie meubels op een plein zetten. ”/

.
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Dutch culture: A strange case

BEST
Until 6 April 2008 you
can register for one of the
three BEST courses. The
almost fifty technical
courses and social
activities organized
throughout Europe in
June, July and August
usually last one to two
weeks and cost 20 to 30
Euros for the course, the
accommodation, meals,
transport on site and
outings. The trip itself is
not included. Check out
www.besteindhoven.nl for
the full program.

‘Have you traveled a lot?’
someone from the
audience asks Cor van
Halen, a Cultural
Psychologist at Radboud
University in Nijmegen.
Last Friday Van Halen
gave a lecture in the
Auditorium about
cultural differences, the
Culture Shock
phenomenon and
the way foreigners see
the Netherlands.
The Nijmegen researcher
answers honestly that his
travel experience does not
extend beyond Europe: ‘My
knowledge is mostly theoretical.’ For this reason he
invites his audience, which
consists largely of international TU/e students, to
share their practical experience with him. ‘What do
you find incomprehensible
in the Dutch culture?’ is
one of the questions he
poses.
The approximately 25 interested students who have
come to the interactive
lecture organized by the
multicultural association
Mosaic
have
many
examples. Someone from
Poland is amazed at the
inability to take decisions.
‘Why do you need to have
endless discussions to
reach a compromise that
everyone can agree to
rather than just look at the
best option there is?’
A Chinese Master student
feels pity when she sees
elderly people living alone
here. Her colleague is flabbergasted by the numbers
of bikes that are stolen and
by the fact that people, including the police, are so
lax about this. A Master
student from Bosnia is
surprised at how quiet the
streets are at night. ‘After
six It looks like war here.’
He says that people in
Bosnia can be found in the
streets in great numbers at
night in particular.
Rebin Said, secretary of
Mosaic and originating
from Iraqi Kurdistan, had
to get used to the indivi-

IEEE Xtreme

Cor van Halen. Photo: Bart van Overbeeke

dualism in the Netherlands. He is accustomed to
close family ties: ‘You help
your family wherever you
can.’ Burhan Zainuddin, a
PR committee member of
Mosaic who comes from
Indonesia, seconds that.
He is amazed that one
should choose a partner
here without taking one’s
parents into account.’
There are many girls, but
I have only one mum,’ he
jokes.

Four dimensions
Cor van Halen says that the
examples are in line with
the
research
results
obtained
by
Geert
Hofstede,
Emeritus
Professor of Maastricht
University. A large-scale
research into value orientation conducted at IBM
among other places, in
which more than 166.000
people from more than 70
countries took part, came
up with at least four
dimensions in which
cultures differ from each
other. Firstly, how they
assess power differences,
i.e. the Power Distance

Index. Secondly, whether a
culture is more individualistic or collectivistic.
Thirdly, whether men are
expected to be ‘masculine’
or ‘more feminine’. And
finally, how people deal
with
insecurity
and
whether or not there are
strict rules to control
insecurity.

A strange case
According to Hofstede’s research, the Netherlands is
the odd man out, a strange
case in the world. On
average Dutch thinking
tends to be more egalitarian and more individualistic than elsewhere in
the world. Also, the Dutch
culture is ‘more feminine’
in comparison with most
other
cultures.
And
because of the relatively
low uncertainty avoidance
there are no strict rules.
The Dutch culture looks
somewhat like that of
Anglo-Saxon
and
Scandinavian countries,
and is much less like that of
other countries in the
world. Van Halen thinks
that this is one of the

reasons why it is difficult
for foreigners to settle in in
the Netherlands.
According to him you
embody your culture as a
result of your upbringing.
You notice this when you
detect that something
differs from your own
cultural rules. It affects you
emotionally. Van Halen
shows a model of the
phases that someone goes
through who is immersed
in another culture. This
model runs from the
tourist phase, to the culture
shock, to the renewed
balance phase in which you
can shift easily between
cultural systems. Someone
in the audience asks how
long it takes to find that
balance. Van Halen: ‘In the
worst case that may take a
lifetime.’ He does have a
piece of advice: ‘ When you
think there is something
odd about the Dutch
culture, you should discuss
it with the Dutch. Indeed,
they are used to discussing
everything.’
This interactive lecture was

an initiative of Mosaic in
collaboration
with
Willemien Fraaije from
Humanistisch Raadswerk.
Rebin Said of Mosaic
explains: ‘We are a multicultural organization and
open ourselves to all
cultures. That is why we
have recently celebrated
the Chinese New Year
complete with a dragon’s
dance and why we are organizing this interactive
lecture.’ Said says that
Mosaic took a new route
last year: ‘On the TU/e
website we are still listed
under
the
heading
philosophy of life, but I do
not find that really
appropriate. We would
prefer to see ourselves back
on the TU/e site under the
heading Culture. Said
thinks that there is
definitely a need for a
multicultural club like
Mosaic: ‘You can easily see
that from the big turnout
today.’/

.

www.enmosaic.nl,
mosaic@tue.nl, www.geerthofstede.com.

Limited number of grants as of 2009
Universities and ‘hogescholen’ will as of 1
January 2009 be funded
no longer for international students. Instead
they will receive a
limited number of
‘knowledge grants’,
which they can portion
out at their discretion.
The Ministry of
Education, Culture and
Science (OCW) has not
yet announced the
definitive arrangement
for grants.
Like the other universities
of technology in Delft and

Enschede, the TU/e has
anticipated this change in
funding. Several years ago
the TU/e was already
allowed to increase the
tuition and fees for
students from non-EEA
countries, which it did.
Roughly the same tariffs
apply in Delft, Twente and
Eindhoven.

Iceland and Liechtenstein). The lower EEA
tariffs apply also to
students
with
the
Surinam nationality and
non-EEA students who
are supported by the UAF
or who receive a Dutch
study grant.

Dual

For the determination of
the tuition and fees a
distinction
is
made
between students within
and outside the European
Economic Area (European Union plus Norway,

For the current academic
year 2007-2008 most
students from countries
within the EEA pay 1,538
Euros. Apart from EEA
students of the dual
Master
program
Chemical Engineering,

who pay 5,050 Euros. For
incumbent students of
this dual program the
university has made
transitional
arrangements under which they
pay a reduced tariff until
2009, and until 2011 at
the latest for those who
started in 2006-2007.
Bachelor students from
outside the EEA pay 5,000
Euros. ‘Schakel’ students
and Master students pay
8,310 Euros. For these
groups, too, the lower
transitional tariffs will
lapse in the academic year

2008-2009 and in some
cases in 2011 at the latest.

Scholarship
Students receiving a
Talent Program Scholarship can use this to pay
their tuition and fees
among other things. The
scholarship program is
accessible to international
talented students within
and outside the European
Union./

.

For more info:
http://w3.tue.nl/en/services/st
u/enrollment/tuition_fees/#c3
8093

IEEE Xtreme is a Student
Activities Committee
initiative for creating a
worldwide programming
contest for students. In
IEEE Xtreme teams of
student members,
supported by a Student
Branch and an IEEE
Member, compete in a
24-hour time span to solve
a set of programming
problems. The 2008
edition of the contest will
begin at 00:01 GMT
(01:01 local time) on
March 8, 2008 and end
the following day. IEEE
Student Branch
Eindhoven will also
compete in this contest.
You can subscribe with a
team (up to three
members) on the list
outside the IEEE
boardroom (PT 2.35) or via
e-mail: ieee@tue.nl.
http://ieeextreme.org.

Discover
Eindhoven
Last Friday saw the publication of the walking
guide ‘From High Tech
Campus Eindhoven to
TU/e’, composed by dr.
Jan van Oorschot, who has
already published more
thematic walking routes
through Eindhoven. In
this English-language
guide, which focuses on
international employees
at the High Tech Campus
first and foremost, a walk
is described along the
river Dommel with some
sidesteps here and there.
The author describes all
kinds of cultural,
recreational and sportive
options of Eindhoven.
Even though students of
the TU/e have their own
facilities in these areas, it
is an agreeable walk
nevertheless.
The booklet is for sale at
Selexyz van Piere and the
Tourist Office (VVV) at
12.50 euros.

The English Page is
written by Paula van de
Riet and Ingrid Magilsen.
They can be reached at
engcursor@tue.nl.
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Moeder Courage moedig initiatief
Een groots decor, klinkende
namen en grote, klassieke
verhalen uit het wereldrepertoire. Dat zijn de pijlers
waar ToneelMeesters op
steunt. Het nieuwe toneelgezelschap van Joop van den
Ende Theaterproducties brengt
komende week in het
Parktheater de voorstelling
Moeder Courage.

Reprise

Joachim Trier maakte in 2006
Reprise. Deze Noorse film over
vriendschap en creativiteit ba lanceert tussen komedie en drama.
De rolprent toont de vrienden Erik
en Philip die beiden schrijver
willen worden. Ze sturen ieder een
manuscript in. Het ene wordt
afgewezen, het andere blijkt een
literair succes. De schijnbare vrije
levens van de personages
veranderen en worden onder druk
gezet door de geestelijke ziekte
van één van hen. Reprise won op
het Internationaal Filmfestival
Rotterdam de jongerenprijs en was
een van publieksfavorieten.
Filmhuis De Zwarte Doos: 6, 11 en
12 maart vanaf 20.00 uur.

Blankers en Mark Rietman. De
keuze voor het toneelstuk van
Bertolt Brecht is een moedig initiatief. De Duitse toneelschrijver
wordt gezien als de grondlegger
van het vertellende theater. Zijn
werk is sterk politiek geëngageerd en bepaald geen lichte
kost. Van den Ende gaat dus met
de billen bloot. Dat is dapper.

Tegentonen
Joop van den Ende staat vooral
bekend om zijn musicals. Maar
de Grote Baas zocht meer
diepgang en bedacht
ToneelMeesters. Een nieuw initiatief met klassieke toneelteksten voor een groot publiek.
Hans Croiset is artistiek leider
van dit project en koos dit
seizoen voor 3Zusters van
Tsjechov en Moeder Courage
van Brecht.
Binnen ToneelMeesters loopt tegelijkertijd het project Cum
Laude die jong talent een kans
biedt op het podium. In november 2007 stond 3Zusters in
het Parktheater met de relatief
onbekende Anne Lamsvelt, Lien
de Graeve en Tanya Zabarylo.
Vanaf zondag komen in Moeder
Courage de gelouterde namen
aan de beurt met Anne-Wil

Hoewel het een pure toneelproductie is, draagt de productie
duidelijk de signatuur van Van
den Ende. Grootse decors,
acteurs van hoog niveau en de
onvermijdelijke liederen met
live-orkest. Anne-Wil Blankers
trekt in de hoofdrol van Anna
Fierlinga achter de troepen van
de Republiek der Zeven
Verenigde Provinciën. Samen
met haar twee zonen en haar
stomme dochter Katrien
voorziet ze de troepen van
voedsel, drank en laarzen. Ze
doet met alle partijen goede en
slechte zaken. Als ze daarbij
haar kinderen verliest, komt een
einde aan dit wrange bestaan.
Iedere scène wordt begeleid met
liederen van Paul Dessau.
De recensies na de première in
de Rotterdamse schouwburg op

17 februari waren wisselend.
‘Een meeslepende Brechtiaanse
vertelling, waarin de muziek van
Paul Dessau voor stevige tegentonen zorgt’, schreef de een.
‘Sentimentele saaiheid’ vond de
ander.
Ondanks deze wisselende beoordelingen, valt de publieke belangstelling niet tegen, meent
Milly van Maanen. Maar de
woordvoerster van het
Parktheater benadrukt: “Er
kunnen nog mensen bij. We
bieden studenten en scholieren
een zogenaamde Last Minute
Reductie. Op vertoon van stu-

dentenkaart kunnen ze een half
uur voor aanvang van de voorstelling voor negen euro een
kaartje kopen. Deze korting is
van toepassing op bijna alle
voorstellingen die niet uitverkocht zijn. Reserveren is niet
mogelijk. De entreebewijzen
zijn niet uitwisselbaar.”/

.

Moeder Courage met onder anderen
Anne-Wil Blankers, Mark Rietman, Frits
Lambrechts, Saar van den Berghe,
Vincent Croiset, Kees Boot en Paul Hoes.
Te zien van 9 tot en met 11 maart in het
Parktheater om 20.15 uur. Entree 26
euro. Studenten betalen 9 euro.

Jazzpower: ‘Niet alle jazz gaat van piep, krach en knor’
De Duitse saxofonist Daniel
Erdmann komt maandag zijn
kunsten tonen in Eindhoven
met zijn combo Erdmann 3000.
Het optreden is onderdeel van
het wekelijkse ‘Jazzpower’ in
Café Wilhelmina. Volgens uitvoerder Mark Dijkstra
schommelt de belangstelling
voor jazz per optreden.
“We programmeren vooral
nieuwe, onbekende muzikanten. Zoeken naar de allernieuwste tendensen binnen jazz
en andere hedendaagse muziek.
Dat is onze missie”, zegt
Dijkstra. Hij beseft dat
Jazzpower het zich niet gemakkelijk maakt. Publiek laat zich
niet massaal naar een optreden
lokken waarvan de afloop
onzeker is. Het is niet altijd volle
bak in Wilhelmina. Op topavonden, met coryfeeën als
Benjamin Herman of David
Murray, loopt de teller op tot
honderdvijftig bezoekers. Met

minder bekende muzikanten
schommelt de belangstelling
rond vijftig, zestig belangstellenden.
Dijkstra: “Helaas hangt aan
moderne jazzmuziek het label
‘piep, krach en knor’. Het is
heus niet zo experimenteel wat
bij ons op het podium staat,
maar eerder onbekend. Vooral
dat maakt het lastig om publiek
te trekken.”
Goede jazzmusici naar

Eindhoven
halen, kost
Jazzpower
minder
moeite.
Volgens
Dijkstra
heeft
Wilhelmina
‘van Europa
tot in
Verenigde
Staten’ een
uitstekende
naam
opgebouwd. “Jazzmuzikanten
bellen en vragen zelf om een
podiumplek.”

Bijtertje
Jazzpower overleeft dankzij
subsidie van de gemeente
Eindhoven en provinicie NoordBrabant. Zij ondersteunen de
gedachte dat er ruimte moet zijn
voor ‘avontuurlijke en actuele’
muziek. ,,We hebben daardoor
de luxe dat alle concerten finan-

cieel gedekt zijn tot aan het
einde van het seizoen in juni”,
gniffelt Dijkstra.
Jazzpower is een bijtertje. Dertig
jaar geleden begonnen in de
Poort van Kleef op de Markt in
Eindhoven. Om na enkele jaren
te verhuizen naar Café
Wilhelmina. In september komt
Jazzpower met een compilatiecd met optredens van de laatste
drie decennia. De samenstelling
is volgens Dijkstra representatief voor wat die periode te
horen was.
Daniel Erdmann krijgt in
Wilhelmina steun van gitarist
Frank Möbus die al vaker in
Eindhoven optrad. Ze worden
bijgestaan door Johannes Fink
(bass) John Schröder (drums).
Het Berlijnse Erdmann 3000 is
bezig met een Europese toer om
de laatste cd’s uit hun stal te
promoten./

.

Café Wilhelmina, maandag 10 maart,
aanvang 21.00 uur, entree acht euro.

Joe Bonamassa is vroeg oud, maar niet belegen
Joe Bonamassa, gitaarheld.
Volgde vanaf zijn vierde jaar
klassieke gitaarles en stond
als twaalfjarig manneke in
het voorprogramma van BB
King. Vroeg oud dus, maar
allerminst belegen. Effenaar
heeft het snarenwonder gestrikt voor een optreden.
Op zijn tiende leverde
Bonamassa al zijn eerste professionele optreden af. Zelf is
hij het minst verbaasd over
zijn snelle ontwikkeling.
“Mijn vader was gitaardealer
en speelde zelf ook. Er lagen
in huis altijd gitaren. Ze
maakten deel uit van mijn
leven en waren net zo alledaags als tafels en stoelen”,
vertelt hij in een interview.

De jonge Bonamassa liet zich inspireren door het werk van
Stevie Ray Vaughn, Juke
Robbilard, Danny Gatton, Eric
Clapton en Robben Ford. Maar
is intussen uitgegroeid tot hun
gelijke. Bonamassa is door pers
en publiek meerdere keren uitgeroepen tot bluesartiest van het
jaar. En zijn platen behoren
steevast tot de best verkopende
bluesalbums in de States. Hij beheerst iedere bluesstijl en zijn
spel grenst aan het perfecte. Met
het gevaar dat het allemaal saai
en zouteloos wordt.
Niet bij Bonamassa. Op zijn
zevende en laatste album ‘Sloe
Gin’ verrast hij bluesadepten
met een akoestische luisterplaat.
En verwondert hij opnieuw met
kunststukjes op zes snaren.

Phenc & Broke

Hoeveel melodie en ritme vallen
uit een simpele gitaar te halen?
Bonamassa laat het horen. En
deze keer ook vocaal. Hij logenstraft het aloude adagium ‘White
man can’t sing the blues’. Want
de vingervlugge gitarist uit New
York is een fraaie uitzondering
op de regel. Met zijn krachtige
strottenhoofd perst hij alle
chagrijn van de wereld uit zijn
lijf.
De liefhebbers van een stevig
potje gitaarwerk kunnen gerust
zijn. Voor het optreden in
Effenaar neemt de Amerikaan
zijn versterkers mee. Het
publiek hoeft dus niet te gaan
fluisteren. Zoveel is zeker./

.

Joe Bonamassa, Grote Zaal, Effenaar.
Aanvang 20.15 uur, entree 17,50 euro

Phenc
Plan-2 komt met de maandelijkse
dansshow. DJ Phenc trakteert op
een onnavolgbare mix van hiphop,
funk, disco, ‘n vleugje R&B en
dance. Wie een dag later energie
over heeft, kan naar DJ Ari Daily &
Luxaflex Platzak. Zij leveren
krachtige broken beats, hiphop,
jazz en meer van dat spul. Phenc:
vrijdag 7 maart, 22.00 uur. DJ Ari
Daily & Luxaflex Platzak: zaterdag
8 maart, 23.00. Beide avonden,
Klokgebouw Strijp-S, entree is
gratis.

Sven Ratzke

Sven Ratzke veroverde bij de
opening van het Parktheater, in
januari 2007, de harten van
Eindhoven met de freaky show
‘Vaudeville in the Park’. Nu keert
hij terug met de hogere sferen van
de moderne nachtclub. Een com binatie van prachtige liedjes,
improvisaties en een toefje
hilarisch cabaret. Het rariteiten kabinet bestaat ditmaal uit
zwaardslikster ‘Miss Behave’ uit
Londen, slangenvrouw en trapeze artieste ‘Katrina’ uit Berlijn en
buik- en serpetinedanser ‘Tomazs’
uit Moskou. Sven Ratzke wordt
muzikaal bijgestaan door een
band. Parktheater, Philipszaal, 12,
13 maart om 20.30 uur en 14 maart
om 20.30 en 23.00 uur.

Bob Fresky

Zeemanstragiek en pijnlijke
komedie. Dat is de inhoud van de
Bob Fresky Show. De voormalige
ontdekkingsreiziger leeft in de
diepzee met de mensen van wie hij
houdt. Hij wankelt tussen feit en
fictie. Een ruw epos met banjo en
zang vanuit de onderbuik. Hard en
gevoelig. Regie en tekst: Twan van
Bragt. Spel: Inez van Vuren en
Gerrit Dragt. Muziek: Woody
Veneman, Joshua van Iersel, Paul
van Hulten
Donderdag 6 (première) en vrijdag
7 maart om 20.30 uur.
Entree 12 euro.
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Loterij studievereniging levert 400 euro op
Om te promoten dat er een
studiereis naar Brazilië
wordt georganiseerd, heeft
studievereniging
T.S.V.
‘Jan Pieter Minckelers’ van
Scheikundige Tecnologie,
3 maart een loterij gehouden. Voor één euro
maakte je kans op een van
de twee gesigneerde voetballen of een van de vijf
paar entreekaarten voor de
wedstrijd Helmond SportRKC Waalwijk.
Een van de gelukkigen was
Mark Plut, die tijdens de
trekking in de kantine
nietsvermoedend
een
broodje at.
De Studiereis Commissie
benadrukt dat de gehele
opbrengst naar het goede
doel gaat, te weten de
stichting ‘Help mij leven’.

.

Een van de gesigneerde ballen voor het goede doel. Foto: Bart van Overbeeke

Basiscursus Nordic Walking

Zondagmiddagconcert
Quadrivium goed bezocht
De optredens van Ralph
Rousseau Meulenbroeks op
zijn viola da gamba en van
sopraan Caroline Spanjaard
waren belangrijke publieks trekkers op het zondag middagconcert op de TU/e.
Eindhovens
Studentenmuziek
Gezelschap Quadrivium
hield het concert 2 maart in
de Blauwe Zaal in het
Auditorium. Gemengd koor
Vokollage en kamerorkest
Ensuite speelden onder meer
muziek van Mozart en
Beethoven. Volgens Dave
Venmans, commissaris van
Quadrivium, werd de muziek
van Beethoven gebracht
‘zoals hij hoorde te zijn’.
“Beethoven is een com ponist met veel dynamiek in
zijn muziek. Het gaat van
heel hard naar heel zacht en
vice versa. Dat was tijdens
het concert goed te horen.”
Het optreden werd goed
bezocht. “De zaal zat zeker
voor driekwart vol. Ik denk
dat er ongeveer 120 bezoe kers waren, waarvan een

Alle finalisten
muziekconcours
bekend

Deze zet zich in voor
kinderen in de sloppenwijken van Brazilië.
Deze zomer zullen 26
Japieleden een hele maand
naar Zuid-Amerika gaan
om daar bedrijven en universiteiten te bezoeken en
de Braziliaanse cultuur op
te snuiven. Het geld voor
deze reis bestaat voor de
helft uit een eigen bijdrage.
De andere helft wordt bij
elkaar verdiend door tien
literatuuropdrachten voor
de chemische industrie te
verrichten.
Op 8 april organiseert de
commissie in samenwerking met Studium
Generale een landenavond
met lezingen en muziek in
het Gaslab./

Het studentensportcentrum begint maandag 10 maart bij
voldoende aanmeldingen met een basiscursus nordic
walking. De eerste les start die dag om 17.30 uur en voert
over het terrein van de TU/e. Iedereen die in het bezit is van
een sportkaart van de TU/e kan gratis meedoen aan de
cursus van vijf lessen die ieder anderhalf uur duren. De
tweede en derde tocht leiden ook over de campus, les vier
gaat over het terrein van de Karpendonk en afsluitend is het
bosrijke stroomgebied van de Kleine Dommel aan de beurt.
De wandelstokken (poles) worden geleverd door het sportcentrum. Inschrijven kan op de website van het SSC.

Expositie Cheops in stadskantoor
De tentoonstelling over Japan van CHEOPS, de studievereniging van Bouwkunde, is tot 14 maart te zien in het
Stadskantoor. Tot voor kort stond de tentoonstelling in
Vertigo. De studievereniging bracht eind oktober een
bezoek aan Japan. De tentoonstelling geeft inzicht in de
Japanse bouwcultuur. CHEOPS heeft in opdracht van de
gemeente Eindhoven ook de historische zusterband met
Kadoma bekeken. Dit is een stad met zo’n 135.000
inwoners.

Starters switchen snel

Ralph Rousseau Meulenbroeks. Foto: Bart van Overbeeke

kwart student was. De rest
van het publiek bestond uit

familie en bekenden van de
muzikanten.”

Bijna alle hoogopgeleide starters (zo’n 90 procent) verlaten
binnen twee jaar hun eerste baan. Dat blijkt uit een onderzoek van het wervings- en selectiebureau Ad Rem Young
Professionals. Het bedrijf ondervroeg achthonderd afgestudeerden uit het hbo en wo naar hun ervaringen op de
arbeidsmarkt. Het aantal mannen en vrouwen dat binnen
twee jaar van baan verandert is bijna gelijk, respectievelijk
90 en 87 procent. De redenen om van baan te veranderen
lopen uiteen. Het meest genoemd worden het gebrek aan
doorgroeimogelijkheden (14 procent) en te weinig functieinhoud (13). Tien procent van de respondenten gaf een
slechte werksfeer op als aanleiding.

Het solistenconcours dat
Eindhovens Studenten
Muziekgezelschap
Quadrivium in samenwerking met Studium
Generale houdt, heeft vijf
finalisten erbij. De
tweede voorrondes waren
maandag 3 maart in de
Blauwe Zaal in het
Auditorium. Vorige week
zijn de andere vier
finalisten bekend
geworden. De negen
solisten(groepjes) die
door zijn, komen op
maandag 17 maart tegen
elkaar uit in de finale.
Zeven van de negen
finalisten studeren aan de
TU/e. De jury was erg te
spreken over de kwaliteit
van de optredens.

In rok en japon
naar het Van
Abbe Museum
Kom je ook nog eens in
het museum! Op vrijdag
7 maart verwacht Japie,
ofwel T.S.V. ‘Jan Pieter
Michelers’, de studentenvereniging van Scheikundige Technologie, haar
leden op een bijzonder
gala. Het begint om 18.00
u met een diner in
restaurant Ravensdonk
en eindigt in het
Museumcafé van het van
Abbe Museum. Daar zal
Big Band Studentproof
een optreden verzorgen.
De dresscode is black en
white tie. Dat betekent
dat de dames in een
(half )lange japon
verschijnen en de heren
in een smoking of een
rokkostuum.Kaarten voor
het gala kosten 25 euro en
zijn nog te halen in de
Japiekamer. Voor het
diner ben je te laat, de
boodschappen zijn al
gedaan.Het is de vierde
grote activiteit van Japie
in dit lustrumjaar.

En hoe is het in Parijs?

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.

Op de middelbare school
was ik al gecharmeerd
van de Franse taal.
Bovendien vind ik Parijs
een geweldige stad, dus
de keuze voor de bestemming van mijn stage was
snel gemaakt. Ik zit hier
op Supélec, een onderdeel

van de Université du
Paris Sud. Deze universiteit ligt net buiten
Parijs. Dat betekent dat ik
met de RER binnen zo’n
40 minuten in hartje
Parijs sta.
Ik woon hier op de
campus en doordeweek
richt ik mij vooral op mijn
onderzoek, met als onderwerp Networked Control
Systems. Het is tegenwoordig steeds gebruikelijker om een regelaar
niet meer bij het proces te
plaatsen, maar de twee
met een netwerk te verbinden. De regelaar kan
dan op een goedkope pc
draaien die vele processen tegelijk regelt. Nadeel
van dit soort netwerken is
dat ze onvoorspelbare
vertragingen introduceren, waar de regelaar
rekening mee moet

houden. Ik ben hier bezig
met een methode voor het
toelaten van onvoorspelbare vertragingen. Het
project is vooral theoretisch en er komt veel
wiskunde bij kijken.
Kortom ‘my sort of thing’.
Maar genoeg over mijn
stageonderwerp, want het
is alweer weekend! Waar
mijn contact met de
Franse cultuur doordeweeks vooral beperkt
blijft tot mijn Marokkaanse - en net als ik voetbalgekke - huisgenoten,
snuif ik in het weekend
wat meer cultuur. Ik ga
eigenlijk ieder weekend
naar Parijs, waar ik ofwel
gewoon in het zonnetje
lees en rustig mijn dag
doorbreng ofwel ik zoek
nog eens een nieuw deel
op. Ik voel me soms al
echt een Fransoos als er

weer een toerist de weg
vraagt. Laatst had ik een
aparte ervaring bij de
kapper. De kapster dacht
dat ik alles wat ze zei
begreep en ik maar
reageren met een
onafgebroken stroom
van “Oui, Oui”.
Bijkomend voordeel van
Parijs is, althans naar
mijn mening, dat het vrij
dicht bij Nederland is.
Verscheidene mensen
zijn me al op komen
zoeken en anderen
komen nog langs. Het is
leuk om ze langs de
plaatsen te leiden waar ik
zelf iedere week ben en
waar ik inmiddels goed de
weg ken. Nog een kleine
anderhalve maand en dan
ben ik alweer in
Nederland, dus ik ga nu
snel Parijs in.

Au revoir,

Rob Gielen, student
Elektrotechniek
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TU/e grijpt naast prijzen op
NK beleidsdebatteren

Twee winnaars bij
Japie moordspel

Wanda Klein van debatclub Bonaparte uit Amsterdam aan het woord . Foto:Rien Meulman

Het merendeel van de deelnemers op het NK beleidsdebatteren was TU/estudent, toch gingen de
eerste en tweede prijs naar
andere
universiteiten.
Irene Veldkamp en Jeroen
Veldhoen van de TU/e
brachten het tot de halve
finale. Studentenvereniging SSRE hield 1 maart
het NK in het Auditorium.
In totaal kwamen 48 teams
van elk twee personen in
deze achttiende editie van
de debatwedstrijd tegen
elkaar uit. Joost van
Hooijdonk, secretaris van
de SSRE, schat dat zeker 65

deelnemers aan de TU/e
studeren. De winnaars van
het debatspel waren echter
Remmert van Haaften
(Universiteit van Tilburg)
en Tijs van Dooremalen
(Universiteit Utrecht). De
tweede plaats was voor Erik
Stam (Erasmus Universiteit) en Victor Vlam
(UvT). Zij bonden in de
finale de strijd aan over de
actuele
stelling
‘Het
dragen
van
gezichtsbedekkende kleding in het
openbaar moet verboden
worden’. In de voorrondes
en in de halve finale
kwamen onderwerpen aan

bod als ‘Het rookverbod
moet ook op terrassen gaan
gelden’ en ‘Dierentuinen
moeten verboden worden’.
Het was de bedoeling dat
bekende
Nederlander
Emile Ratelband in de jury
zou zitten, maar volgens
Van Hooijdonk liet die het
via sms afweten. Zijn vervangster
was
PVDAkamerlid Lia Roefs. Verder
jureerde onder meer ir.
Harry Roumen, universiteitssecretaris op de TU/e.
De jury roemde vooral het
argumentatievermogen
van de winnaars./

.

Na weken van medestudenten opwachten en
constant beducht zijn op
achtervolgers, was het deze
week dan zover. Het Japie
moordspel van T.S.V. Jan
Pieter Minckelers, de studievereniging van Scheikundige Technologie, is
ten einde. Luuk Spijkers en
Niels Brankaert wisten het
langste ‘in leven’ te blijven.
Het spel startte in december met ongeveer veertig
deelnemers. De leden van
de studievereniging moesten elkaar te grazen nemen
met een waterpistool.
Werd je geraakt, dan lag je
uit het spel. De leden
mochten elkaar niet overal
neerschieten. De grenzen
lagen bij de fietspaden van
het TU/e-terrein. Daarbinnen iemand raken
mocht
niet,
op
de
fietspaden zelf en daarbuiten wel. Ook mikken
tijdens activiteiten van de

Een bouwkundestudent van de Hogeschool Utrecht wil
letterlijk slapend rijk worden. Hij heeft zich in bed
genesteld, een webcam op zich gericht en een website
gelanceerd: www.slapendrijk.nl. Met donateurs, advertenties en de verkoop van shirts hoopt hij geld verdienen
met op bed te liggen. Hij geeft zichzelf dagelijks een half
uurtje vrijaf om te douchen, wat te eten of naar het toilet
te gaan. Hij heeft nu iets meer dan duizend euro aan
inkomsten.

Wie woont er in deze kamer? Deze vraag stelt Cursor wekelijks aan
een aantal willekeurige studenten op de campus. Deze week een
analyse van Tom Nijhuis (tweedejaars student Technische
Wiskunde), Ivo van der Linden en Sander Leemans (respectievelijk
vijfdejaars en tweedejaars student Technische Informatica) en van
Renze Evenhuis en Ruud van Ginneken (beiden vijfdejaars student
Bouwkunde). Zij bekeken twee foto’s van deze Eindhovense
studentenkamer en gaven commentaar.
maticastudenten vinden het
lastig om iets te zeggen over
hobby’s. Tevergeefs wordt
getracht de tv en video recorder, de afwezigheid van
een bureau en de rommel op
de kast te koppelen aan een
hobby. Wel weten ze uit de
foto’s op te maken dat ze
houdt van cocktails en ze
heeft dan ook zeker Bacardi
in de koelkast en grapefruits
en citroenen. Verder heeft ze
niet veel in de koelkast
liggen; een beetje kaas en
ham en wat powervoedsel
zoals fruitontbijt.
Renze en Ruud zien dat de
bewoner van deze kamer
veel aandacht heeft voor
detail, er is veel overeen komst in kleuren, maar het is
wel een Ikea-kamer. De
bewoner is dus zeker een
vrouw, maar niet iemand die
een ontwerpstudie doet.
Renze denkt aan technische
innovatiewetenschappen.

.

Slapend rijk

Het sleutelgat
De vele kussentjes, de
kaarsjes en het Elmo knuf feltje naast het bed zijn
items die Tom, Ivo en Sander
verwachten tegen te komen
in een door een vrouw
bewoonde kamer. Ze
studeert Industrial Design,
want ze heeft een Senseo en
ID-studenten zijn bereid om
daar geld aan uit te geven.
Ivo gooit ter tafel dat het hier
ook een bouwkundestudent
zou kunnen betreffen, maar
komt hier van terug als hij
ziet dat ergens een stel
kabeltjes niet goed weg gewerkt zijn. Tom ziet op de
kast een strijkijzer staan en
vindt dat wel iets voor een
tweedejaars student. Ivo
gokt op derdejaars, omdat
dat gemiddeld is. Er worden
geen verenigingsitems
gespot, maar wel valt het op
dat er op de foto’s die aan de
kast hangen veel water te
zien is. Misschien zit ze bij
Thêta. De wiskunde- en infor -

studievereniging was niet
toegestaan. ‘Zelfmoord’
plegen was overigens ook
mogelijk. Dit was van toepassing als je binnen tien
dagen
niemand
had
‘vermoord’. De leden
haalden allerlei capriolen
uit om elkaar te raken. Zo
was het station een geliefd
oord voor een ‘aanslag’.
Ook gebruikten studenten
smoesjes zoals ‘mijn
sleutels liggen nog bij jou’.
Geduld werd vaak beloond.
Winnaar Niels moest bijvoorbeeld ’s avonds een
uur wachten tot zijn
beoogde slachtoffer verscheen. Uiteindelijk bleef
dat duel onbeslist. Hij en
zijn slachtoffer Luuk
schoten in de stad tegelijkertijd uit de heup. Het
bestuur van de studievereniging moet nog
beslissen wat hun prijs
wordt./

Ruud is het er niet mee eens;
hij weet zeker dat ze toch
Industrial Design of Bouw kunde studeert. De kamer is
best ruim, dat is niet iets wat
je zomaar even regelt, maar
de vrouwen op de foto’s die
aan de kast hangen zien er
wel jong uit. De conclusie is
dat ze waarschijnlijk twee dejaars student is. Als ze
actief is bij een vereniging,
dan is dat volgens Renze
SSRE, maar volgens Ruud
Demos. Beiden geven hier voor dezelfde reden, name lijk het in huis hebben van
drank, maar dan wel de
goedkope merken. Als
hobby’s worden fitness en
opruimen genoemd. Haar
koelkast is goed gevuld,
onder andere met magere
melk, jonge kaas, cacao
fantasie hagelslag, broccoli,
koffiemelk en een pak vieze
witte wijn.

Manon Spermon is derde jaars student Industrial
Design en wordt bij Lucid
ook wel de rechterhand
van het bestuur genoemd.
Wellicht stelt ze zich kan didaat voor het nieuwe
bestuur. Vorig jaar maakte
ze deel uit van de cultuur
commissie van de organi satie van de European
Week en in 2009 zal ze de
rol van papa of mama
innemen tijdens dit eve nement. Ze houdt van
feestjes, lezen, tekenen en
schilderen en brengt veel
tijd door met vrienden. Dat
laatste had pas geleden de
vorm van een cocktailparty
waarvan de resten nog in
haar koelkast te vinden
zijn: Tequila, Martini,
Bacardi en twee soorten
ranja. Verder is die gevuld
met hutspot, golden
power, boomstammetjes,
mayonaise en koffiemelk.

De reden dat premier
Balkenende er zo saai en
burgerlijk uitziet, is zijn
bril. En dan bedoel ik niet
het model, à la Harry
Potter, maar gewoon het
feit dat hij bijziend is en
dus een sterke negatieve
bril heeft. Dit maakt
namelijk zijn ogen klein en
dat is niet goed voor zijn
imago. Neem nu bijvoor beeld Bill Clinton. Recht in
de camera kijkend sprak
hij: ‘I did not have sexual
relations with that
woman’. En hij kwam
ermee weg, niet in de
laatste plaats door zijn
grote Bambi-ogen.
Grote ogen wekken
vertrouwen, het maakt
mensen eerlijker. Maar
blijkbaar kunnen wij
Nederlanders daar
doorheen kijken. We
kiezen Balkenende om de
inhoud, niet om zijn uit straling. In de Neder landse media wordt
schande gesproken als de
Franse president een
omstander voor klootzak
uitmaakt. En als er zich in
verkiezingstijd ‘Ameri kaanse toestanden’
voordoen is dat nooit
positief bedoeld.
Nederlanders houden van
nuchtere, saaie bestuur ders.
Of toch niet? Saai heeft
ook z’n grenzen. Zo nu en
dan staat er een schreeuw lelijk op die met een paar
domme Jip en Janneke
zinnen enorm populair
wordt. Het probleem in
Nederland is dat de
gevestigde politiek op
schreeuwlelijk Wilders
reageert door zich in een
inhoudelijke discussie te
storten. In dit geval werkt
dat alleen averechts.
Wilders doet niet eens
mee aan de discussie.
Maar met het uitbrengen
van de Koranfilm gaat hij
echt te ver. Er kunnen zelfs
slachtoffers vallen. Wat
we nodig hebben is een
ministerpresident die
vertrouwen uitstraalt, die
zegt dat Wilders onzin uit kraamt en overgaat tot de
orde van de dag. Iemand
die Wilders neerzet waar
hij hoort, als een luis in de
pels, maar niet meer. Een
beetje uitstraling is nodig,
van de juiste mensen. We
hoeven geen Amerikaanse
toestanden, misschien is
een paar contactlenzen al
genoeg.
Bram van Gessel is
student Technische
Natuurkunde

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

Kees Huizing / 46 / UD Informatica
(Visualisatie) + vakdidacticus Eindhoven
School of Education
Wanneer: sinds ’n jaar
Wat:
Apple-desktop afbeelding
Waarom:
Het is een foto uit de Nature-serie van
Apple die ze standaard hebben. Het zijn Clownfish,
oftewel Nemo’s. Ze zwemmen tussen kleine kwalletjes
waar ze kennelijk geen last van hebben. Ik begrijp
ergens niet waarom ze zo mooi zijn. Waarom is het zo
gedaan? Waarschijnlijk zijn die oranje kleurtjes een
signaal van: ik ben niet eetbaar. Wat ik denk is dat we het
mooi vinden omdat we allemaal met dezelfde sop van
de evolutie zijn overgoten. Het beeld van wat mooi is, is
universeel. Er is bijna niemand die ‘de natuur’ niet
mooi vindt. Zodra het techniek betreft, bijvoorbeeld gebouwen, verschillen de meningen veel meer.
Mijn andere desktop thuis is een uitzicht vanuit mijn
raam op W-laag, simpel maar met mooie lijnen. Niet
slopen, je moet kunnen
zien hoe er gedacht werd
destijds, en niet zoals de
leraar Bint in Bordewijks
gelijknamige boek die er
fascistische ideeën op
nahield en vond dat je alles
moest slopen en die heel
erg van beton hield. “Dan
ben je trouwens wel een
trouwe werknemer, als je
thuis het uitzicht van je
kantoor als desktop hebt.”

Effe zeuren

/Fred Steutel
Nog even over verkeersrariteiten op
onze campus.
Het TU/e-terrein is heel ongelukkig
aangelegd. Er is geen rekening gehouden met de bij de bouw al te verwachten
toename van het autogebruik.
Parkeerplaatsen horen aan de buitenkant van het terrein, zoals op de campussen in de VS; het bebouwde gebied
kan dan autovrij blijven. Hier zijn veel
gebouwen ingesloten door parkeerplaatsen en doorgaande straten, ook
gebouwen waar voortdurend mensen
in- en uitlopen. Voetgangers worden
gedwongen de loopbruggen te ge-

bruiken, waar het bij zonnig weer slecht
toeven is.
Op de campus is geen snelheidsbeperking en er zijn geen oversteekplaatsen voor voetgangers. Op ons hele
terrein is maar één plek waar fietsers
(en voetgangers?) voorrang hebben: de
kruising van het gemeentelijke fiets- en
wandelpad met de toegangsweg bij de
Kennedylaan.
Dan de fietsenstallingen. De stalling in
het Hoofdgebouw is niet aangepast aan
de moderne brede fietsen; velen zetten
daarom hun fiets niet in de daarvoor
bedoelde gleuven, maar ernaast op een
standaard en nemen dan twee plaatsen
in beslag. De stallingen bij het auditorium worden nauwelijks gebruikt; het

zijn onherbergzame plekken; de toegangshekken aan de westkant zijn al
sinds mensenheugenis op slot.
In ons Beemdtunneltje staat, ver van het
laagste punt vaak een plas water. Het is
onduidelijk waar het smerige water
(rioolwater?) vandaan komt. Het tunneltje is trouwens helemaal hobbeliger
en natter dan je zou verwachten.
Over water gesproken, het TU-terrein is
ongelooflijk nat. Het gebied in de
driehoek met zijden Dommel, Eeuwsel,
en Lismortel (u weet vast wel waar dat
is) wordt na een flinke regenbui een
paradijs voor watervogels – vooral veel
meeuwen en waterhoentjes. Als de
monumentenstatus voor de W-hal
mocht worden afgewezen, dan kunnen

we voor dit gebied een gooi doen naar
de status van ‘Protected Wetland’. Dit
geldt ook voor het gebied aan de andere
kant van de Dommel en voor het terrein
tussen het Auditorium en het
Limbopad.
Maar, er is ook goed nieuws. De
slagbomen lijken uitstekend te voldoen,
ze gaan op tijd open en dicht, er
ontstaan geen files en mijn pasje doet
het nog steeds; ik heb onlangs twee(!)
exemplaren van de gesponsorde witte
TU/e-fiets gezien; het van kleur verschietende TU/e-symbool op het
Hoofdgebouw doet het weer; de elektrieke onder-en-boven-water-boeddha
doet het ook, of toch niet? Sommige
dingen gaan best goed!

