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‘Vonnis dwingt
NWO tot grotere
openheid’
NWO moet structureel inzage
gaan geven in de beoordelin-
gen van subsidieaanvragen.
Dat stelt prof.mr.dr. Jan Smits,
TU/e-hoogleraar Recht en
Techniek, naar aanleiding van
een uitspraak van de bestuurs-
rechter van eind januari. Een
afgewezen subsidieaanvrager
dwong via die rechter inzage af
in de stukken die ten grond-
slag lagen aan de beoordeling
van zijn voorstel. NWO laat
weten voorlopig niet verder te
willen gaan dan de rang-
schikking van voorstellen
openbaar te maken.

NWO ontkomt er niet aan om
voortaan structureel open-
baarheid te gaan geven voor alle
onderzoeksvoorstellen, is de
stellige overtuiging van Smits.
“Anders krijgen ze straks de ene
na de andere rechtszaak om de
oren.” Volgens hem reiken de ge-
volgen van de uitspraak verder
dan NWO. Ook andere grote sub-
sidieverstrekkers die dezelfde
methodiek hanteren, zouden
meer openheid moeten gaan
geven. Smits denkt onder
anderen aan het ministerie van
Economische Zaken en de
KNAW.

Referenten
NWO verdeelt jaarlijks zo’n drie-
honderd miljoen euro aan
subsidie voor onderzoeken.
NWO stuurt elke aanvraag naar
twee onafhankelijke referenten
voor beoordeling, de zoge-
naamde ‘peer review’. Dit gaat 

- geanonimiseerd - terug naar de
aanvragers voor commentaar. Op
basis van beoordeling en com-
mentaar beslist een beoorde-
lingscommissie of een voorstel
subsidie krijgt of niet.
Vervolgens rangschikt de com-
missie de voorstellen, op basis
van onder meer wetenschap-
pelijke waarde en maatschap-
pelijke relevantie. Alleen de
hoogst genoteerde voorstellen
krijgen subsidie - tot de pot leeg
is. Welke positie ze op de lijst
innemen, en waarom precies
andere voorstellen hoger of lager
eindigen, krijgen de aanvragers
niet te horen. Een afwijzingsbrief
bevat standaard niet meer dan
een paar zinnen toelichting.

Anoniem
Wat de Arnhemse bestuurs-
rechter betreft, moet de
werkwijze van NWO anders.
“Niet valt in te zien waarom bij-
voorbeeld het referentencom-
mentaar over andere voorstellen
niet anoniem zou kunnen
worden verstrekt”, staat in de uit-
spraak te lezen.
“Te hopen valt dat NWO deze uit-
spraak aangrijpt om schoon
schip te maken. Het wordt hoog
tijd dat te doen”, is de reactie van
hoogleraar bestuursrecht
prof.mr.drs. Lex Michiels van de
Universiteit van Tilburg. 

Lees verder op pagina 5

Onduidelijkheid over aantal TU/e-profs
dat wordt betaald door bedrijven
De TU/e bestrijdt dat 31
procent van haar hoogleraren
wordt betaald door het
bedrijfsleven. De Volkskrant
meldde dit afgelopen zaterdag.
Volgens het onderzoek van dit
dagblad is dat het hoogste per-
centage van alle universiteiten
in Nederland. 

Beleidsmedewerker mr.drs. Ben
Donder laat weten dat weliswaar
73 hoogleraren van de TU/e of-
ficieel ‘onbezoldigd’ zijn, maar
dat voor een belangrijk deel van
hen wel degelijk een betalings-
regeling bestaat. Niet met de
hoogleraren zelf, maar met het
bedrijf of de instantie waarvoor
ze werken.
De keuze voor deze constructie
kan uiteenlopende redenen
hebben, zoals het behoud van

pensioenopbouw en het gemak
voor de deeltijdhoogleraar, vertelt
Donders. Hoeveel van de 73 via
deze omweg toch worden
betaald, kan hij niet aangeven
want de universiteit heeft deze
cijfers niet paraat. Maar Donders
schat dat een minderheid van de
73 niet betaald wordt door de
TU/e en dus geoormerkt kan
worden als ‘betaald door bedrijfs-
leven’. 
Het Volkskrant-onderzoek wil
mogelijke belangenverstren-
geling op universiteiten publiek
maken. Donders maakt zich wat
de TU/e betreft geen zorgen.
“TU’s hebben nu eenmaal de
nodige contacten met bedrijven.
Gezien hetgeen we doen om de
banden tussen hoogleraren en
bedrijven openbaar te maken,
valt het allemaal wel mee. We

lopen daarin voorop. Het gaat om
het binnenhalen van relevante
kennis. Ze krijgen contracten
voor een bepaalde periode, en
aan het einde ervan wordt
kritisch gekeken of die kennis
nog nodig is.”

De TU Delft komt overigens uit
op een veel lager percentage
‘bedrijfshoogleraren’: elf procent.
Hoe dit komt, is onduidelijk.
Donders verwijst naar de repu-
tatie van de TU/e en de nabijheid
van bedrijven als ASML en
Philips. Hoeveel TU/e-hoog-
leraren van die twee laatstge-
noemde bedrijven komen, kan
hij niet zeggen. Ook hiervan
houdt de universiteit volgens
hem geen overzicht bij. 

Lees verder op pagina 4

Aan tafel met Océ en Accenture
EEeenn  vviieerrggaannggeennddiinneerr  iinn  hheett  SSooffiitteell  CCooccaaggnnee  oopp  kkoosstteenn
vvaann  ddee  bbaaaass  iiss  nniieett  sslleecchhtt..  ZZeekkeerr  nniieett  aallss  jjee  nnoogg  nniieett
eeeennss  vvoooorr  ddiiee  bbaaaass  wweerrkktt..  TTiieenn  ssttuuddeenntteenn  sscchhoovveenn
ddiinnssddaaggaavvoonndd  aaaann  ttaaffeell  mmeett  rreeccrruuiitteerrss  vvaann  OOccéé  eenn
AAcccceennttuurree  vvoooorr  hheett  BBeeddrriijjvveennddiinneerr,,  eeeenn  nniieeuuww  iinnii--
ttiiaattiieeff  vvaann  ddee  ccoommmmiissssiiee  WWeerrvviinnggssddaaggeenn..  OOnnddeerr  hheett
ggeennoott  vvaann  oonnddeerr  aannddeerree  rruunnddeerrbboouuiilllloonn  mmeett  mmaaaarr
lliieeffsstt  ddrriiee  ssoooorrtteenn  sseellddeerriijj  mmaaaakktteenn  ddee  ssttuuddeenntteenn
nnaaddeerr  kkeennnniiss  mmeett  hheett  bbeeddrriijjff  vvaann  hhuunn  kkeeuuzzee..  
ZZoowweell  aaaann  ddee  OOccéé--ttaaffeell  aallss  aaaann  ddee  AAcccceennttuurree--ddiiss  wwaass
ddee  ssffeeeerr  oonnttssppaannnneenn  eenn  iinnffoorrmmeeeell,,  pprreecciieess  ddee
bbeeddooeelliinngg  vvaann  oorrggaanniissaattoorreenn  SStteeffffiiee  PPeetteerrss  eenn
LLiissaannnnee  SSaaeess..  VVaannaaff  ddee  zziijjlliijjnn  hhiieellddeenn  zziijj  eeeenn  ooooggjjee  iinn
hheett  zzeeiill  eenn  bboovveennddiieenn  zzaatt  aaaann  bbeeiiddee  ttaaffeellss  ooookk  eeeenn  lliidd
vvaann  ddee  ccoommmmiissssiiee  vvoooorr  eeeenn  vvlloottttee  ccoonnvveerrssaattiiee..  HHuunn
aaaannwweezziigghheeiidd  lleeeekk  oovveerrbbooddiigg;;  eerr  wweerrdd  mmeetteeeenn  ddrruukk
ggeepprraaaatt  eenn  ddee  rreeccrruuiitteerrss  zzoorrggddeenn  eerr  zzeellff  vvoooorr  ddaatt  zzee  iiee--
ddeerreeeenn  ppeerrssoooonnlliijjkk  sspprraakkeenn..  LLuuuukk  HHaauusseerr,,  rreeccrruuiitteerr
vvoooorr  OOccéé::  ““DDiitt  iiss  eeeenn  lleeuukkee  mmaanniieerr  oomm  iinnffoorrmmeeeell  mmeett
ssttuuddeenntteenn  ttee  pprraatteenn,,  ooookk  oovveerr  aannddeerree  ddiinnggeenn  ddaann
wweerrkk,,  zzooddaatt  jjee  zzee  oopp  eeeenn  bbeetteerree  mmaanniieerr  lleeeerrtt  kkeennnneenn..

HHeett  kkoosstt  wweell  ttiijjdd,,  mmaaaarr  hheett  iiss  eeeenn  ggeessllaaaaggddee  aavvoonndd..””
OOookk  ddee  ssttuuddeenntteenn  zziijjnn  ppoossiittiieeff..  AArrnnoo  WWeemmmmeennhhoovveenn,,
ssttuuddeenntt  TTeecchhnniisscchhee  BBeeddrriijjffsskkuunnddee,,  mmoocchhtt  vvaann  OOccéé
eeeenn  vvoorrkkjjee  mmeeeepprriikkkkeenn  oopp  bbaassiiss  vvaann  zziijjnn  ccvv..  HHiijj  hhaadd
zziicchh  vvoooorrbbeerreeiidd  ddoooorr  ddee  wweebbssiittee  vvaann  OOccéé  ggooeedd  ttee
bbeekkiijjkkeenn  eenn  uuiitteerraaaarrdd  ddoooorr  nniieett  ttee  vveeeell  ttee  eetteenn  vvaann
tteevvoorreenn..  NNaa  aafflloooopp  vvaann  hheett  ddiinneerr  iiss  hhiijj  zzeeeerr  ttee  sspprreekkeenn
oovveerr  ddeezzee  ooppzzeett,,  mmaaaarr  ccoonnccrreettee  ttooeekkoommssttppllaannnneenn  bbiijj
hheett  VVeennlloossee  bbeeddrriijjff  hheeeefftt  hhiijj  nnoogg  nniieett..  WWeell  iiss  hhiijj
wweellkkoomm  vvoooorr  vveerrvvoollggggeesspprreekkkkeenn  eenn  eeeenn  rroonnddlleeiiddiinngg..
MMaaaarrtteenn  HHooeeppppeerrmmaannss  ssttuuddeeeerrddee  ddee  ddaagg  vvoooorr  hheett
ddiinneerr  nnoogg  aaff  mmeett  eeeenn  88  bbiijj  TTeecchhnniisscchhee  BBeeddrriijjffsskkuunnddee..
HHiijj  sscchhooooff  aaaann  bbiijj  AAcccceennttuurree..  ““HHeett  wwaass  eerrgg  lleeuukk,,  zzooaallss
iikk  vveerrwwaacchhtt  hhaadd..  EErr  wwaass  ggeeeenn  ggeevvooeell  vvaann  ccoonnccuurrrreennttiiee,,
hheett  wwaass  hheeeell  iinnffoorrmmeeeell..””  ZZiijjnn  kkeeuuzzee  vvoooorr  eeeenn  ttooee--
kkoommssttiiggee  wweerrkkggeevveerr  ssttaaaatt  nnoogg  nniieett  vvaasstt,,  wweell  hheeeefftt  hhiijj
mmeeeerr  iinntteerreessssee  vvoooorr  AAcccceennttuurree  ggeekkrreeggeenn..  ZZiijj  hheebbbbeenn
hheemm  aall  llaatteenn  wweetteenn  ccoonnttaacctt  ttee  wwiilllleenn  hhoouuddeenn..  
AAllss  nnaa  eeeenn  eevvaalluuaattiiee  ddee  ccoommmmiissssiiee  WWeerrvviinnggssddaaggeenn
zzeellff  ooookk  tteevvrreeddeenn  iiss,,  zzaall  ddiitt  iinniittiiaattiieeff  vvoollggeenndd  jjaaaarr
zzeekkeerr  hheerrhhaaaalldd  wwoorrddeenn,,  aalldduuss  LLiissaannnnee  SSaaeess..

Super TU/esday over
samenwerking in logistiek
Bedrijven kunnen fors kosten be-
sparen door de regie over hun
supply chain beter in handen te
nemen. Dat komt dinsdag 22
april naar voren tijdens de Super
TU/esday ‘Supply Chain Campus
in aanbouw; ketenregie in
Nederland, nu of nooit?’. 
De ‘supply chain’ is de logistieke
keten van organisaties, mensen,
activiteiten en technologie die
samenwerkt om een product of
dienst van leverancier naar klant
te krijgen. Deze keten loopt
tegenwoordig vaak door

meerdere landen. Onderzoek
van de TU/e laat zien dat betere
afstemming van de supply chain
in zijn geheel een bedrijf winst-
gevender kan maken.
TU/e-hoogleraren Ton de Kok en
Jan Fransoo pleiten voor de op-
richting van een Supply Chain
Campus in de geest van de High
Tech Campus./.
Het symposium vindt plaats in de
Blauwe Zaal van het Auditorium van
12.30 tot 17.15 uur. Zie ook pagina 6 en 7.

FFoottoo::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee
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DDe we weekeek vvanan/T/Tomom
Tom van Rooij is derdejaars student

Biomedische Technologie. Hij is
voorzitter van de commissie die het

W-hoogfeest donderdag 10 april
organiseerde. 

MMaaaannddaagg:: Hele dag project gehad in
Maastricht bij de afdeling Biomaterials.

DDiinnssddaagg:: ’s Ochtends vanaf kwart over
acht flyeren op het Limbopad en bij W-
hoog voor het W-Hoogus Pocus feest.
Daarna nog werken aan de ophaalbrug en
de kantelen voor de aankleding van het
feest. Tussen het commissiewerk door
even college volgen en dan alweer ver-
gaderen voor het volgende feest. 
’s Middags een praatje houden voor de
commissievoorlichting om nieuwe leden
te werven voor de feestcommissie.

WWooeennssddaagg:: De dag begint weer met flyeren
op het Limbopad en de rest van de dag is
gevuld met colleges en begeleide zelf-

studies tot kwart over vijf. Dan nog even
wat voor het feest regelen, zoals de
garderobenummers zoeken die ver-
dwenen waren en de roosters voor de
garderobe en de deur- en bonnenverkoop
aanpassen.

DDoonnddeerrddaagg::  Vandaag weer naar Maastricht
voor project, waar het allemaal niet zo
goed lukt. Chemicaliën zijn over de datum
waardoor de gel niet polymeriseert. Tussen
projectwerk door wat over en weer bellen
met beide besturen over onder andere de
welkomstdrankjes waarover wat financiële
onduidelijkheden zijn. Om 15.00 uur weer
terug naar Eindhoven waar ik in de trein
nog iemand van mijn middelbare school
tegenkom. Vanaf een uur of vijf staat er
alleen nog maar het feest op het program-
ma! Met de hele commissie vertrekken we
naar Demos om daar al onze versieringen
op te hangen. Zo hebben we een ophaal-
brug, een kroonluchter en vaandels met
daarop de verenigingslogo’s, geïnspireerd

op de wapens van
Harry Potter.
Rond een uurtje
of zeven zijn
we klaar met
opbouwen,
even wat eten
(zelfs dat is
nog een heel
geregel) en dan
wachten tot iedereen
komt! De bands hebben wat onenigheid
maar dit is gelukkig nog allemaal opgelost.
Nu alles écht is geregeld kan ik zelf ook
van het feest gaan genieten! Leuke
verrassing was dat we van OGD
champagne-achtige welkomstdrankjes
kregen. Weer eens wat anders.

VVrriijjddaagg:: Als ik kijk naar hoe iedereen in 
W-hoog er vandaag aan toe is, mag gesteld
worden dat de meesten het met mij eens
zijn als ik zeg dat het een zeer geslaagd
feest was!/.

“Al die camera’s, zoveel mensen.
Dan zie je de toppers die je
normaal op tv ziet en denk je
‘Shit zeg, daar sta ik nu gewoon
tussen’.” Het EK kortebaan van
Joeri in 2006 - zijn eerste grote
seniorenwedstrijd - maakte erg
veel indruk. Het EK in maart in
Eindhoven en het WK kortebaan
in Manchester (van 9 tot en met
13 april), voelden al wat
‘normaler’ aan. Maar dat maakt
het er niet minder bijzonder om.
“Je wordt echt geleefd. Er gaat

een golf van geluid door het
zwembad. Het publiek is zo en-
thousiast en schreeuwt je als het
ware naar de overkant. Dat geeft
een enorme impuls.” Er kleeft
één nadeel aan: “Het is soms
lastig om bij je plan te blijven en
te denken aan wat je moet
doen.”
Als het aan de vierjarige Joeri
had gelegen, was hij niet gaan
zwemmen maar judoën. “Ik was
daar vroeger gek op. Maar omdat
ik slechts met één nier geboren
ben, moet ik contactpunten
mijden.” Met ouders als zwem-
instructeur en een zwemmende
broer lag een overstap naar de
watersport voor de hand. Een
schot in de roos, zo bleek al snel.
Op zijn vierde had Joeri zijn A-
en B-diploma op zak en op vijf-
jarige leeftijd deed hij al aan
wedstrijden mee. Het besef dat
hij wel wat in zijn mars had,
kwam rond zijn achtste. “Ik
bleek goed mee te kunnen met
zwemmers die twee jaar ouder
waren. Ik realiseerde me dat ik

een aardig baantje kon trekken
en dat ik het erg leuk vond.” Dat
plezier in het zwemmen is altijd
gebleven. Enthousiast: “Het is
mooi om het maximale uit jezelf
te halen. Je hebt snel feedback
en resultaat van je inspan-
ningen. Ik heb steeds weer die
drive om me nog een keer te ver-
beteren. Ik kan mijn energie er
lekker in kwijt. Bovendien is het
geweldig om met een groep
zwemmers naar een doel toe te
werken.” 
Die wil om ergens voor te gaan,
vind je bij de gedreven sporter in
alles terug. Na zijn vwo koos hij
er voor om Biomedische
Technologie (BMT) te studeren,
mede op advies van zijn coach
Marcel Wouda. “Hij zei dat ik
het altijd moest proberen en dat
een studie belangrijk is. Zo
vermijd ik dat ik in een gat val
als het met zwemmen minder
gaat.” Het eerste jaar BMT in
2006/2007 leverde hem de helft
van het aantal studiepunten op.
Hoewel de wil er wel was, bleek

de combinatie van dertig uur
trainen en studeren voor het
moment toch te lastig. “Ik
trainde me het licht uit de ogen,
maar de resultaten kwamen
maar niet. Pas toen ik de studie
even opzij schoof, kwamen de
investeringen eruit. Blijkbaar
heb ik toch een mentale rust
nodig.” Dit schooljaar heeft hij
nog maar vijf colleges bij-
gewoond, maar na de
Olympische Spelen wil hij zijn
studie weer oppakken. De spelen
zijn al jaren een wens. “Ik kijk er
sinds 2004 met een schuin oog
naar. Vorig jaar kwam ik zo
dichtbij met mijn prestaties, ik
kon het al bijna proeven.”
Zijn specialisme is de vlinder-
slag. Altijd al geweest. “Dat is
voor mij een heel natuurlijke
beweging. Die techniek past bij
mij.” Trots vertelt hij hoe hij alle
jeugdrecords op zijn onderdeel
verbrak. “Eén record stond er al
25 jaar. Dat geeft een enorme
kick als je die tijd verbetert.” Op
het EK in Eindhoven schopte hij

het twee keer tot de halve finale,
een podiumplaats zat er niet in.
“Op de honderd meter vlinder-
slag heb ik mijn persoonlijke
record verbeterd. Over de twee-
honderd meter ben ik minder
tevreden. We bekijken nu waar
dat aan kan hebben gelegen.”
Het WK leverde hem opnieuw
persoonlijke records op.
Vlak voor een wedstrijd luistert
Joeri vaak muziek. “Dat kan van
alles zijn. Daarmee kan ik me
echt afsluiten van de buiten-
wereld.” Eenmaal op het start-
blok is het zijn gewoonte om een
gebalde vuist te maken. “Daar-
mee pep ik mezelf nog even op.” 
Hij beseft dat zijn leven anders
dan dat van leeftijdgenootjes is.
“Ik ga bijvoorbeeld weinig
stappen. Ik kan er tijd voor
maken als ik wil, maar dat doe ik
niet. Ik wil niet op mijn carrière
terugkijken en denken ‘Stel
dat…’.”/.

Judith van Gaal
Foto:Bart van Overbeeke

De spanning is van het gezicht
van Joeri Verlinden (20) af te

lezen. Mag hij wel of niet
Nederland vertegenwoordigen

op de vlinderslag tijdens de
Olympische Spelen? Een week

na het interview verkeert de
student nog altijd in het

ongewisse. In ieder geval kan
hij terugkijken op een WK en
EK met persoonlijke records.

“Ik heb me het licht uit de ogen getraind”

Joeri Verlinden
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Ach en Wee

Fitness en revalidatie ontmoeten 
elkaar in nieuwbouw Erasmus MC

Zou het een goed idee zijn om
in de nieuwbouw van het
Erasmus Medisch Centrum in
Rotterdam fitnessvoorzienin-
gen en revalidatiemogelijk-
heden te combineren? Die
vraag werd onderzocht in een
masterproject van Bouwkunde
onder leiding van bijzonder
hoogleraar Bouw Gezond-
heidszorg Bas Molenaar.
Vandaag, 17 april, worden de
plannen van de elf studenten
gepresenteerd op het bureau
van EGM architecten in
Dordrecht.

Op initiatief van Erasmus MC is
de combinatie fitness-revalidatie
onderzocht door de sectie
Architectuur en Bouwtechniek
van de TU/e. In 2015 wil het
Rotterdamse ziekenhuis haar
onderkomen in een splinter-
nieuw universitair medisch
centrum hebben en daarbij wil ze
zich liever afficheren met
gezondheid dan met ziekte. “Dat
maakt het een interessante vraag-
stelling voor bouwkunde-

studenten”, zegt prof.ir. Bas
Molenaar, die tevens architect en
partner van architectenbureau
EGM is. “Eerst moet je weten wat
het betekent als je mensen die
herstellen na een ongeluk
samenbrengt met mensen die
voor een betere conditie hun
spierbundels oppompen. Willen
zij elkaar wel ontmoeten?”
Van de studenten werd door deze
context geëist dat zij een heldere
opvatting hebben over zowel pro-
gramma als locatie. Zij kregen
vervolgens de opdracht om
tussen geplande gebouwen een
ruimte in te vullen voor de twee
verschillende functies.
Molenaar: “Tegelijkertijd is
belangrijk dat van buitenaf
zichtbaar wordt dat er in het
nieuwe ziekenhuis een andere
mentaliteit heerst; die van hand-
having van gezondheid.” 
De bouwplannen variëren van
vloeiende vormen waarin alle
constructies zijn weggewerkt, tot
gebouwvolumes met het frame
zo zichtbaar mogelijk aan de bui-
tenkant.

Een plan dat eruit springt, is
volgens Molenaar dat van Rikje
Maas (zie foto). Zij tekende een
dak tussen de aanpalende gebou-
wen, waaraan twee lange
looppaden gehangen worden
met een variabele breedte van 3
tot 10 meter. De paden zijn on-
gelijk in hoogte. De fitnessappa-
ratuur komt op het laagste pad.
Mensen die daarboven
revalidatieoefeningen doen,
kunnen hen zien en ook ont-
moeten indien gewenst.

Er worden elf ontwerpen voor
een fitness-revalidatie-combi-
natie gepresenteerd. Op basis
hiervan volgt een discussie,
waarna Erasmus MC uiteindelijk
beslist welk plan, of onderdelen
daarvan uitgewerkt gaan worden. 
Enkele van de studenten zijn
bezig met een duale studie bij
zowel Architectuur als
Constructief Ontwerpen. Zij
gaan in ieder geval verder ont-
werpen aan de constructie./.
Foto: Bart van Overbeeke

Monumentencommissie 
verwerpt plannen Corps
De voorlopige verbouwings-
plannen van het Eindhovense
Studenten Corps voor het pand
aan de Ten Hagestraat 13 vallen
niet in goede aarde bij de
Eindhovense Monumenten-
commissie. Het Corps wil het
voormalige kantoorpand nog
voor de zomer kopen en
ombouwen tot studenten-
sociëteit. De Monumenten-
commissie vreest dat te veel
van het interieur wordt gesloopt.

Voor een rendabele exploitatie
van de sociëteit zijn een flinke bar
en een grote feestruimte nood-
zakelijk. Aanbouw moet dit
mogelijk maken, maar de
Monumentencommissie is voor-
alsnog niet gecharmeerd van dit
idee. Het eerste plan dat het E.S.C
begin 2007 onderhands voor-
legde, veegde de commissie van
tafel. Een tweede voorstel, in-
gediend in augustus, was een-

zelfde lot beschoren. De com-
missie vreest dat er te veel van het
interieur gesloopt wordt als de
plannen doorgaan. Zij maakt
zich bovendien zorgen over het
aanzicht van de achtergevel van
het pand. De voorgestelde aan-
bouw zou het zicht op de achter-
kant van het monument volledig
ontnemen. Ook de kap van twee
bomen, noodzakelijk voor de
aanbouw, is de commissie een
doorn in het oog. 
“Door de aanleg van de Stadstuin
is er nu een ruim zicht op de ach-
terkanten van de drie rijksmonu-
menten Ten Hagestraat 9, 11 en
13. Dit zicht kenmerkt zich door
de afwisselende ruimtelijke ver-
houdingen van de drie panden.
De door de uitbreidingsplannen
nodige kap van de twee bomen
direct achter Ten Hagestraat 13
zal ook deze samenhang ver-
storen”, schrijft de commissie  op
30 augustus 2007.

Bouwkundige Jan Juffer, reünist
van het E.S.C. en lid van de
stuurgroep die het verhuis-
project trekt, is verantwoordelijk
voor de bouwtekeningen. Hij
vindt de afwijzende houding van
de commissie vooralsnog niet
alarmerend. Juffer ziet genoeg
mogelijkheden om de oude
structuur van het pand te sparen.  
De commissie heeft bij het
‘exploiteerbaar maken’ van de
sociëteit haar bedenkingen. “Het
interieur van het pand zal waar-
schijnlijk veel te lijden hebben
van het gebruik”, schrijft de com-
missie in haar concept jaar-
verslag. “De conclusie is dat dit
programma eigenlijk te zwaar is
voor het pand.” 
Wanneer het E.S.C met een
nieuw voorstel komt, is nog on-
duidelijk./.
Zie ook pagina 8 en 9 

VNO-NCW: “Academische
bachelor is halffabricaat”
Werkgeversorganisatie VNO-
NCW denkt niet dat het be-
drijfsleven straks op grote
schaal wo-bachelors gaat
werven. Het ziet deze groep
niet als volwaardige academici
en kiest op bachelorniveau
liever een hbo’er.

“De wo-bachelor is een halffa-
bricaat”, zei onderwijsspecialist
Chiel Renique van VNO-NCW
vorige week tijdens een sym-
posium over excellentie in het
hoger onderwijs. Hij reageerde
op het recente voorstel van de
universiteiten om alleen nog stu-
denten met een afgeronde bache-
loropleiding tot de masters toe te
laten. Niet langer automatisch,
maar pas na selectie aan de poort. 
Gevolg daarvan kan zijn dat er
meer wo-bachelors op de
arbeidsmarkt komen. Maar
werkgevers staan daar niet om te
springen. “De meeste werk-
gevers zoeken op bachelorniveau
naar mensen die aan de slag
kunnen in een complexe werk-
omgeving”, aldus Renique.
“Precies daarvoor leiden hoge-
scholen hun studenten op. Bij
een academische bachelor ligt de
diepgang elders.”

Specialisme
Recent onderzoek van de
Onderwijsinspectie wees uit dat
de bacheloropleidingen wel wat
pittiger mogen worden. Renique
onderschrijft dat, maar hij wil
niet dat ze daarmee praktijkge-
richter worden. “Wij willen juist
dat studenten een brede acade-

mische basisopleiding krijgen,
met meer aandacht voor al-
gemene vaardigheden. Het taal-
niveau van startende werk-
nemers laat nu bijvoorbeeld te
wensen over. In de masterfase
kunnen studenten dan kiezen
voor een specialisme.” 
Renique reageerde tijdens de bij-
eenkomst van de Onderwijs-
inspectie en studentenorgani-
saties ISO en LSVb ook op het
onlangs verschenen inspectie-
rapport over de éénjarige
masters. Die zouden voor de
Nederlandse markt toereikend
zijn. Van concurrentie uit het
buitenland hebben afgestudeer-
den weinig te duchten, meent de
inspectie. Maar daar kijkt VNO-
NCW anders tegenaan: “Het
bedrijfsleven internationaliseert
in rap tempo. Multinationals
vullen hun vacatures allang niet
meer alleen met Nederlandse
werknemers, en ook het midden-
en kleinbedrijf kijkt over de
grens.”
Toch is dat voor VNO-NCW geen
aanleiding om te pleiten voor
tweejarige masters. “Net als de
inspectie vinden we dat de pro-
gramma’s eerst intensiever
moeten.” Toch vinden de werk-
gevers de studieduur niet onbe-
langrijk, verzekert Renique:
“Toen de academische oplei-
dingen teruggingen van vijf naar
vier jaar, heeft het bedrijfsleven
met succes gelobbyd voor een uit-
zonderingspositie voor bèta- en
techniekopleidingen.”(HOP)/.
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Folia - Universiteit van Amsterdam

Fuck de studentenraad
VVoooorr  ddee  vveerrkkiieezziinnggeenn  vvaann  ddee  AAmmsstteerrddaammssee  CCeennttrraallee
SSttuuddeenntteenn  RRaaaadd  ((CCSSRR))  hheeeefftt  zziicchh  eeeenn  lluuiiddrruucchhttiiggee  nniieeuu--
wweelliinngg  ggeemmeelldd,,  mmeett  ddee  nnaaaamm  ‘‘FFuucckk  ddee  CCSSRR’’..  DDiitt  zzeeeerr  ttoott  oonn--
ggeennooeeggeenn  vvaann  ddee  aannddeerree  ttwweeee  ppaarrttiijjeenn,,  vvaann  wwiiee  eerr  eeeenn  aall
hheeeefftt  aaaannggeekkoonnddiiggdd  bbeezzwwaaaarr  ttee  ggaaaann  mmaakkeenn  bbiijj  hheett  uunnii--
vveerrssiitteeiittssbbeessttuuuurr  tteeggeenn  ddee  ddeeeellnnaammee  vvaann  ddee  nniieeuuwwkkoommeerr..
FFoolliiaa  ttyyppeeeerrtt  FFuucckk  ddee  CCSSRR  aallss  eeeenn  ‘‘eeeenn  rreecchhttss--ppooppuulliiss--
ttiisscchhee  ppaarrttiijj  oopp  ssttuuddeenntteennnniivveeaauu’’..  DDee  uuiittsspprraakkeenn  vvaann  ddee
iinniittiiaattiieeffnneemmeerr,,  ssttuuddeenntt  DDaavviidd  vvaann  MMaarrlleenn,,  lliieeggeenn  eerr  nniieett
oomm..  ““WWiijj  hheebbbbeenn  sscchhoooonn  ggeennooeegg  vvaann  ddee  ttrraaggiisscchh  oonnzziinn--
nniiggee  ssttuuddeenntteennrraaaaddssvveerrkkiieezziinnggeenn..  DDee  ppiippoo’’ss  ddiiee  nnuu  ddee
rraaddeenn  bbeevvoollkkeenn,,  zziitttteenn  ddaaaarr  vvoooorraall  oomm  hhuunn  ccvv’’ss  oopp  ttee  vvrroo--
lliijjkkeenn  eenn  llaatteerr  ddee  rreesstt  vvaann  hheett  llaanndd  ooookk  ppoolliittiieekk  ttee  kkuunnnneenn
bbeevvuuiilleenn..””  DDee  nniieeuuwwee  ppaarrttiijj  wwiill  hheett  ggeelldd  ddaatt  nnuu  wwoorrddtt  ggee--
ssppeennddeeeerrdd  aaaann  ddee  ssttuuddeenntteennrraaddeenn  iinnzzeetttteenn  ‘‘vvoooorr  ddiinnggeenn
ddiiee  ssttuuddeenntteenn  ddaaaaddwweerrkkeelliijjkk  kkuunnnneenn  wwaaaarrddeerreenn,,  zzooaallss
ffeeeesstteenn,,  ffiillmmaavvoonnddeenn  eenn  wwaatt  ddiieess  mmeeeerr  zziijj’’..  CCaarrlloo  vvaann
MMuunnsstteerr,,  vvaann  ddee  ppaarrttiijj  MMeeii::  ““HHooee  mmeeeerr  ppaarrttiijjeenn  mmeeeeddooeenn
hhooee  bbeetteerr,,  mmaaaarr  ddeezzee  ppaarrttiijj  ggaaaatt  nniieettss  bbiijjddrraaggeenn  aaaann  ddee
ssttuuddeenntteennmmeeddeezzeeggggeennsscchhaapp..  DDee  nnaaaamm  oovveerrsscchhrriijjddtt
bboovveennddiieenn  ddee  ffaattssooeennssnnoorrmmeenn..””

Observant - Universiteit Maastricht
Werken onder niveau is
afstompend
‘‘GGeebbrruuiikk  jjee  ccaappaacciitteeiitteenn,,  aannddeerrss  vveerrddwwiijjnneenn  zzee..’’  ZZoo  lluuiiddtt
hheett  aaddvviieess  vvaann  ddee  MMaaaassttrriicchhttssee  oonnddeerrzzooeekkeerr  ddrr..  MMaarrttiinn
vvaann  BBooxxtteell..  HHiijj  nnaamm  445500  mmeennsseenn  oonnddeerr  ddee  llooeepp,,  vvaannaaff  11999933
ttoott  22000011,,  eenn  bbeekkeeeekk  ddee  iinnvvllooeedd  vvaann  hheett  nniivveeaauu  vvaann  hheett
wweerrkk  eenn  ddee  rreellaattiiee  mmeett  ddee  vvaaaarrddiigghheeddeenn..  WWaatt  bblliijjkktt::
wweerrkkeenn  oonnddeerr  jjee  nniivveeaauu  iiss  eecchhtt  sslleecchhtt  vvoooorr  jjee  hheerrsseenn--
ffuunnccttiieess..  EEnn  hheett  iiss  nnoogg  mmaaaarr  ddee  vvrraaaagg  ooff  hheett  nnoogg  ggooeedd
kkoommtt,,  aallss  eerr  eeeennmmaaaall  eeeenn  bbaaaann  oopp  nniivveeaauu  iiss  ggeevvoonnddeenn,,
vveerrtteelltt  VVaann  BBooxxtteell..  HHeett  oommggeekkeeeerrddee  iiss  oovveerriiggeennss  ooookk  wwaaaarr::
wweerrkkeenn  bboovveenn  jjee  nniivveeaauu  iiss  eeeenn  ssttiimmuullaannss  vvoooorr  ddee
hheerrsseenneenn..  ““NNiieett  aalllleeeenn  vvoooorr  wweerrkknneemmeerrss,,  mmaaaarr  ooookk  vvoooorr
wweerrkkggeevveerrss  iiss  hheett  rreelleevvaanntt  oomm  oooogg  ttee  hheebbbbeenn  vvoooorr  ddee
ttaalleenntteenn  vvaann  hheett  ppeerrssoonneeeell..  ZZee  mmooeetteenn  eerr  aalllleess  uuiitthhaalleenn,,
hheett  kkoommtt  ddee  kkeennnniisseeccoonnoommiiee  aalllleeeenn  mmaaaarr  tteenn  ggooeeddee..””

Delta - TU Delft
Delftse brand met een 
luchtje eraan
EEeenn  bbrraanndd  iinn  eeeenn  DDeellffttss  ssttuuddeenntteennhhuuiiss,,  bbeeggiinn  vvoorriiggee  wweeeekk,,
iiss  mmooggeelliijjkk  aaaannggeessttookkeenn..  DDaatt  zzeeggggeenn  ppoolliittiiee  eenn  bbrraannddwweeeerr
iinn  hheett  bbllaadd  DDeellttaa..  BBeewwoonneerrss  zzoouuddeenn  nniieett  mmeett  eellkkaaaarr
oovveerrwweegg  hheebbbbeenn  ggeekkuunndd..  VViieerr  bbeewwoonneerrss  mmooeesstteenn  ddoooorr  ddee
bbrraannddwweeeerr  wwoorrddeenn  oonnttzzeett..  NNeeggeenn  vvaann  ddee  eellff  bbeewwoonneerrss
bbeellaannddddeenn  mmeett  aaddeemmhhaalliinnggssmmooeeiilliijjkkhheeddeenn  iinn  hheett  zziieekkeenn--
hhuuiiss..  DDee  bbrraanndd  oonnttssttoonndd  rroonndd  mmiiddddeerrnnaacchhtt  iinn  ddee  kkeeuukkeenn..
OOookk  eeeenn  ttwwiinnttiigg  mmeetteerr  vveerrddeerroopp  ggeelleeggeenn  bbeerrggiinngg  ssttoonndd
eevveenn  llaatteerr  iinn  bbrraanndd..  ““DDaatt  iiss  vvrreeeemmdd””,,  zzeeggtt  ddee  bbrraannddwweeeerr..  
IInn  hheett  hhuuiiss  aaaann  ddee  OOuuddee  DDeellfftt  zzoouuddeenn  nniieett  uuiittsslluuiitteenndd
ssttuuddeenntteenn  wwoonneenn,,  mmaaaarr  ooookk  PPoolleenn..  EEnn  ttuusssseenn  ddiiee  ttwweeee
ggrrooeeppeenn  bbootteerrddee  hheett  nniieett,,  mmeellddtt  DDeellttaa..  

UT Nieuws - Universiteit Twente
Te veel vertrouwen in internet
WWeebbssiitteess  vvaann  ddee  oovveerrhheeiidd  zzooaallss  ppaaggiinnaa’’ss  vvaann  ggeemmeeeenntteenn
ooff  ddee  bbeellaassttiinnggddiieennsstt  zziijjnn  vvoooorr  eeeenn  ggrroooott  ddeeeell  vvaann  ddee
bbuurrggeerrss  ttee  iinnggeewwiikkkkeelldd..  SSlleecchhttss  6622  pprroocceenntt  vvaann  ddee  mmeennsseenn
lluukktt  hheett  ttee  aacchhtteerrhhaalleenn  ooff  zzee  hhuunn  rriijjbbeewwiijjss  vviiaa  iinntteerrnneett
kkuunnnneenn  vveerrlleennggeenn..  EEnn  mmaaaarr  eeeenn  kkwwaarrtt  ssllaaaaggtt  eerr  iinn  ddiiggiittaaaall
bbeerrooeepp  aaaann  ttee  tteekkeenneenn  tteeggeenn  eeeenn  bbeesslliissssiinngg  vvaann  ddee
oovveerrhheeiidd..  VVeerrddeerr  nneemmeenn  bbuurrggeerrss  vvaaaakk  iinnffoorrmmaattiiee  oopp  iinn--
tteerrnneett  kkllaakkkkeellooooss  vvoooorr  wwaaaarr  aaaann..  DDaatt  ccoonncclluuddeerreenn  UUTT--
hhoooogglleerraaaarr  JJaann  vvaann  DDiijjkk  eenn  pprroommoovveenndduuss  AAlleexxaannddeerr  vvaann
DDeeuurrsseenn..  OOppvvaalllleenndd  wwaass  ddaatt  vveeeell  mmeennsseenn  rreecchhttssttrreeeekkss
nnaaaarr  GGooooggllee  ggrriijjppeenn  vvoooorr  hheett  vviinnddeenn  vvaann  iinnffoorrmmaattiiee  eenn  nniieett
uuiitt  zziicchhzzeellff  nnaaaarr  oovveerrhheeiiddsswweebbssiitteess  ggaaaann..  VVaann  DDiijjkk::  ““WWaatt
oonnss  nnoogg  hheett  mmeeeesstt  vveerrbbiijjsstteerrddee  iiss  ddaatt  mmeennsseenn  kkrriittiieekkllooooss
mmeett  iinnffoorrmmaattiiee  oommggaaaann..  ZZee  bbeeoooorrddeelleenn  nniieett  wwiiee  ddee  bbrroonn  iiss
eenn  wwaatt  ddee  wwaaaarrddee  vvaann  ddee  iinnffoorrmmaattiiee  iiss..  SSoommmmiiggee  pprrooeeff--
ppeerrssoonneenn  kkwwaammeenn  uuiitt  oopp  eeeenn  sspprreeeekkbbeeuurrtteennwweebbssiittee  vvaann
sscchhoolliieerreenn..  DDee  iinnffoorrmmaattiiee  ddiiee  zzee  ddaaaarr  aaaannttrreeffffeenn,,  vviinnddeenn  zzee
nneett  zzoo  wwaaaarrddeevvooll  aallss  ddee  iinnffoorrmmaattiiee  oopp  oovveerrhheeiiddssssiitteess..  HHeett
lliijjkktt  wweell  aallssooff  iieettss  wwaaaarr  iiss  aallss  hheett  oopp  iinntteerrnneett  ssttaaaatt..  AAllss
mmeennsseenn  vviiaa  GGooooggllee  zzooeekkeenn,,  bbeesscchhoouuwweenn  zzee  ddee  eeeerrssttee  hhiittss
aallss  hheett  aannttwwoooorrdd,,  zzoonnddeerr  ttee  kkiijjkkeenn  nnaaaarr  ddee  bbrroonn..””

Plasterk wil openbaar register van nevenfuncties
Vervolg voorpagina

De Volkskrant haalde de af-
gelopen maanden de
cijfers boven water voor
alle Nederlandse universi-
teiten. Volgens de krant
waren de cijfers ‘nauwe-
lijks te achterhalen’. Dit
doordat de meeste univer-
siteiten weigeren te
melden of en hoe hun
hoogleraren extern
gefinancierd worden.
Het artikel was afgelopen
weekeinde aanleiding voor
minister Plasterk te ver-
kondigen dat universi-
teiten een openbaar regis-
ter moeten gaan bijhouden
van de nevenfuncties van
hoogleraren. Doen de uni-
versiteiten dit niet zelf, dan
zal Plasterk maatregelen

nemen. De minister vindt
dat het publiek mag weten
of er sprake is van moge-
lijke belangenverstren-
geling.
Sinds 2005 is er een ge-
dragscode van de VSNU
die voorschrijft dat univer-
siteiten zo’n register
moeten bijhouden, maar
de instellingen mogen zelf
weten of ze dat openbaar
doen. Volgens de
Volkskrant gaat Eindhoven
hier het verst in. De TU/e is
ver op weg met het
invoeren van een online
systeem waarin van het
wetenschappelijke perso-
neel en het management
actueel te zien is wat hun
nevenfuncties zijn. Meer
dan de helft van de facul-
teiten heeft het systeem al

ingevoerd en de rest zal
naar verwachting na de
zomer ook zover zijn, laat
drs. Sabine van Gent
weten, die betrokken is bij
de uitrol.

Transparantie
De Koninklijke Neder-
landse Akademie van
Wetenschappen (KNAW)
pleit al langer voor transpa-
rantie. KNAW wilde zelfs
dat wetenschappers en
hun opdrachtgevers een ver-
klaring van onafhankelijk-
heid zouden tekenen,
zodat de naleving van
wetenschappelijke normen
en waarden zouden
worden gegarandeerd. 
Maar VSNU-voorzitter
Sijbolt Noorda spreekt van
‘tendentieuze bericht-

geving’. Het zijn meestal
deeltijdaanstellingen, dus
heeft het bedrijfsleven
helemaal niet zoveel
invloed. Bovendien zijn
hoogleraren naar zijn over-
tuiging onafhankelijk.
“Dat wordt gecontroleerd
door het universitaire
bestuur.” 

De verschuiving van
Plasterk mag deels worden
toegeschreven aan de
Socialistische Partij, die
telkens opnieuw Kamer-
vragen over dit onderwerp
stelde en zo de zaak op
scherp zette. Plasterk wilde
de universiteiten op dit
onderwerp niet bruskeren,
maar staat nu met zijn rug
tegen de muur./.

Uit een informele internet-enquête onder lezers van het gerenommeerde Amerikaanse
tijdschrift Nature blijkt dat twintig procent van de respondenten soms pepmiddelen gebruikt

tegen vermoeidheid of om de concentratie te verhogen. Vooral het ADHD-medicijn Ritalin
blijkt populair. Nederlandse wetenschappers herkennen zich niet in dat beeld, maar 

niet iedereen is verbaasd. 

Robbert Dijkgraaf
KNAW-president
““DDiiee  ttwwiinnttiigg  pprroocceenntt  ggeellddtt  vvoollggeennss  mmiijj  nniieett  vvoooorr  NNeeddeerrllaannddssee
wwiiss--  eenn  nnaattuuuurrkkuunnddiiggeenn..  TTeennzziijj  jjee  kkooffffiiee  aallss  ssttiimmuulleerreenndd
mmiiddddeell  bbeesscchhoouuwwtt..  IInn  mmiijjnn  bbeelleevviinngg  zziijjnn  mmiijjnn  mmeeeessttee  ccoolllleeggaa’’ss
hhyyppeerr  eenn  ggeeddrreevveenn  ggeennooeegg  vvaann  zziicchhzzeellff..  ZZiijj  zzoouuddeenn  eeeerrddeerr  iieettss
kkaallmmeerreennddss  mmooeetteenn  iinnnneemmeenn..””

Wubbo Ockels
Hoogleraar Ruimtevaarttechniek en ex-astronaut van de 
TU Delft
““IIkk  hheebb  nnoogg  nnooooiitt  mmeeeeggeemmaaaakktt  ddaatt  eeeenn  wweetteennsscchhaappppeerr
cchheemmiisscchhee  ppeeppmmiiddddeelleenn  ggeebbrruuiikkttee..  VVoooorr  mmiijj  eenn  mmiijjnn  ccoolllleeggaa’’ss
iiss  ddee  wweetteennsscchhaapp  oopp  zziicchh  aall  eeeenn  ppeeppmmiiddddeell::  oonnss  wweerrkk  iiss  zzoo
ffaasscciinneerreenndd..  OOvveerriiggeennss  hheerriinnnneerr  iikk  mmee  wweell  vvaann  mmiijjnn
ssttuuddeenntteennttiijjdd  ddaatt  rrookkeenn  ggooeedd  wwaass  vvoooorr  ddee  ccoonncceennttrraattiiee::
nniiccoottiinnee  wweerrkktt  zzeeeerr  vveerrhheellddeerreenndd..””

Gerrit Breeuwsma
Psycholoog van de Rijksuniversiteit Groningen 
““IIkk  bbeenn  nniieett  vveerrbbaaaassdd,,  mmaaaarr  kkeenn  ggeeeenn  pprraakkttiijjkkvvoooorrbbeeeellddeenn..  
AAll  pprraatteenndd  bbeesseeff  jjee  ddaatt  hheett  vvoooorr  ddee  hhaanndd  lliiggtt..  HHeett  iiss  aallggeemmeeeenn
bbeekkeenndd  ddaatt  hhooooggooppggeelleeiiddeenn  vveeeell  ddrriinnkkeenn,,  dduuss  ggeekk  vviinndd  iikk  ddiitt
vveerrhhaaaall  nniieett..  ZZee  hheebbbbeenn  ddoooorrggaaaannss  mmeeeerr  ggeelldd,,  kkeennnneenn  bbeetteerr
ddee  wweegg..  MMaaaarr  ooff  hheett  eeeenn  ggrroooott  pprroobblleeeemm  iiss??””

Frits van Oostrom
Vertrekkend president van de Koninklijke Nederlandse
Akademie van Wetenschappen
““AAllss  iikk  iinn  hheett  vveerrlleeddeenn  llaannggss  eeeenn  ccooffffeeeesshhoopp  lliieepp,,  ddaacchhtt  iikk
aallttiijjdd  ‘‘ggoohh,,  wwaatt  rruuiikktt  hheett  hhiieerr  lleekkkkeerr!!  ZZeellff  ggeebbrruuiikk  iikk  ggeeeenn  ppeepp--
mmiiddddeelleenn  eenn  kkeenn  ooookk  ggeeeenn  wweetteennsscchhaappppeerrss  oonn  ddooppee..  MMaaaarr  ddaatt
zzeeggtt  nniieettss,,  eenn  bboovveennddiieenn  iikk  kkaann  mmee  eerr  wweell  vveeeell  bbiijj  vvoooorrsstteelllleenn..
AAllss  hheett  iinn  ddee  ttooppssppoorrtt  ggeebbeeuurrtt,,  ddaann  hheebb  jjee  eerr  iinn  ddee  ttoopp  vvaann  ddee
wweetteennsscchhaapp  ooookk  mmeeee  ttee  mmaakkeenn..  DDee  pprreessttaattiieeddrruukk  iiss  eennoorrmm,,
zzeekkeerr  iinn  ddee  VVeerreenniiggddee  SSttaatteenn..  IIkk  ddeennkk  wweell  ddaatt  hheett  mmiinnddeerr  vvaaaakk
vvoooorrkkoommtt  oonnddeerr  SSppiinnoozzaa--llaauurreeaatteenn  ddaann  oonnddeerr  pprroommoovveennddii::  zziijj
zziitttteenn  mmeett  zzeeeerr  ssttrraakkkkee  ddeeaaddlliinneess  eenn  hhooeevveenn  bbiijjvvoooorrbbeeeelldd
mmiinnddeerr  vvaaaakk  rreekkeenniinngg  ttee  hhoouuddeenn  mmeett  hhuunn  ggeezziinn..””  

Gertjan Tommel
Voorzitter van Promovendi Netwerk Nederland 
““IIkk  kkaann  ddaaaarr  ssmmaakkeelliijjkk  oomm  llaacchheenn..  NNaattuuuurrlliijjkk  kkeenn  iikk  mmeennsseenn
ddiiee  wweell  eeeennss  wwaatt  ggeebbrruuiikkeenn..  MMaaaarr  ddaatt  zziijjnn  ggeeeenn  wweetteenn--
sscchhaappppeerrss  eenn  bboovveennddiieenn  ddooeenn  zzee  hheett  jjuuiisstt  vvoooorr  hhuunn  oonntt--
ssppaannnniinngg..  DDee  mmeeeessttee  ggeeëënnqquuêêtteeeerrddeenn  vvaann  NNaattuurree  zziijjnn  ddeennkk  iikk
ggeeeenn  pprroommoovveennddii  --  ddiiee  kkuunnnneenn  zzoo’’nn  dduuuurr  aabboonnnneemmeenntt  nniieett
bbeettaalleenn  --  mmaaaarr  wweetteennsscchhaappppeelliijjkkee  ttooppppeerrss,,  ddiiee  ooookk  vvaaaakk  vveeeell
mmaannaaggeemmeennttttaakkeenn  hheebbbbeenn..  EErr  kkoommeenn  rreeggeellmmaattiigg  oonnddeerr--
zzooeekkeenn  vvoooorrbbiijj  wwaaaarruuiitt  bblliijjkktt  ddaatt  jjuuiisstt  ddiiee  bbeerrooeeppssggrrooeepp  bbee--
hhoooorrlliijjkk  ggeebbrruuiikktt..  MMaaaarr  ggooeedd::  iikk  zzaall  mmiijjnn  lliicchhtt  eeeennss  ooppsstteekkeenn
oonnddeerr  ddee  pprroommoovveennddii..””

Vrijwillige tekenles voor ID’ers
DDee  ppeenn  oommhhoooogg  eenn  oopp  eeeenn  aarrmmlleennggttee  aaffssttaanndd,,
mmeett  éééénn  oooogg  kkiijjkkeenn..  ZZoo’’nn  ttwwiinnttiigg  eeeerrsstteejjaaaarrss
ssttuuddeenntteenn  IInndduussttrriiaall  DDeessiiggnn  ((IIDD))  ooeeffeennddeenn
ddiinnssddaagg  1155  aapprriill  hhuunn  tteekkeennvvaaaarrddiigghheeddeenn..  DDee
nnaaddrruukk  lliiggtt  oopp  ppeerrssppeeccttiieeff  eenn  ddaaaarrvvoooorr  bblliijjkktt  ddee
WW--hhaall  eeeenn  ggeesscchhiikkttee  llooccaattiiee,,  aalldduuss  eeeenn  ttiijjddeelliijjkkee
bbeeggeelleeiiddeerr  vvaann  ddee  ffaaccuulltteeiitt  BBoouuwwkkuunnddee..  
JJoossiieenn  vvaann  RRiijjsswwiijjkk  eenn  MMeeeerrtthhee  HHeeuuvveelliinnggss  zziitttteenn
ggeeccoonncceennttrreeeerrdd  ttee  wweerrkkeenn..  GGeemmaakkkkeelliijjkk  vviinnddeenn
ddee  ddaammeess  ddee  ooppddrraacchhtt  nniieett..  JJoossiieenn::  ““HHeett  iiss  llaassttiigg
oomm  hheett  ppeerrssppeeccttiieeff  kkllooppppeenndd  ttee  kkrriijjggeenn..  HHeett  iiss
lleeuukk,,  mmaaaarr  jjee  mmooeett  eerr  wweell  ggeedduulldd  vvoooorr  hheebbbbeenn..””  
SSttuuddeenntteenn  BBoouuwwkkuunnddee  ooeeffeenneenn  vvaakkeerr  oopp  llooccaattiiee
oopp  ddee  TTUU//ee..  VVoooorr  ddee  IIDD--ssttuuddeenntteenn,,  ddiiee  zziicchh
nnoorrmmaaaall  mmeeeerr  oopp  ddee  ddeettaaiillss  ccoonncceennttrreerreenn,,  iiss  hheett
ddee  eeeerrssttee  kkeeeerr  ddaatt  zzee  bbuuiitteenn  hhuunn  vvaassttee  llookkaaaall
tteekkeenneenn..  HHeett  ggaaaatt  oomm  eeeenn  ccuurrssuuss  vvaann  ttiieenn  wweekkeenn
oopp  vvrriijjwwiilllliiggee  bbaassiiss..FFoottoo::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee
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U-raad moet groen licht geven
aan een bindend studieadvies
De universiteitsraad heeft
instemmingsrecht op een
eventueel besluit om aan de
TU/e het bindend studieadvies
in te voeren. Dat zei college-
voorzitter Lundqvist maandag
in de raadsvergadering. Het
CvB wil de maatregel in sep-
tember 2009 invoeren. In een
eerste reactie lieten zowel de
studentenfracties als de perso-
neelsfractie weten het een
zwaar middel te vinden.

Rector magnificus Hans van
Duijn noemde het bindend stu-
dieadvies maandag een noodza-
kelijk sluitstuk van een aantal
maatregelen die ervoor moeten
zorgen een student zo snel mo-
gelijk op de juiste positie te
krijgen. “We moeten naar de stu-
denten toe duidelijk zijn, als we
ervan overtuigd zijn dat de TU/e
voor hen de verkeerde plek is om
te studeren. Ik zie dat als een
teken van kracht en als een teken
dat we op het gebied van ons on-
derwijs transparant zijn en onze
zaken goed op orde hebben”, zo
onderbouwde Van Duijn zijn
pleidooi. Volgens de rector zijn
studenten in vier categorieën in
te delen. In de A-categorie zitten
de excellente studenten. In B de
studenten waar de TU/e zich
grosso modo op richt en in D de
student die hier niet thuishoort,
aldus de rector. Studenten uit de
C-categorie zitten volgens hem in
de gevarenzone. “Het is juist

deze groep studenten die we met
een bindend studieadvies onder
druk willen zetten, om ze er toch
vooral voor te waarschuwen dat
ze niet in de laagste categorie
terecht moeten komen.” Volgens
de rector staan zowel de oplei-
dingsdirecteuren als de decanen
unaniem achter het besluit om de
maatregel in 2009 in te voeren.

Studiecontract
Loes Mutsaers, lid van de perso-
neelsfractie PUR/TU-één, vroeg
de rector waartoe het bindend
studieadvies een oplossing biedt,
los van de mogelijkheden die nu
al bestaan. Daarbij doelde ze op
het dringend studieadvies en de
studiecontracten die sommige
faculteiten hanteren. Henny ter
Morsche, opleidingsdirecteur bij
Wiskunde en voorzitter van de
werkgroep die onderzoekt of een
bindend studieadvies haalbaar is,
vertelde dat dertig procent van de
studenten die nu een dringend
negatief studieadvies krijgen op
het einde van het eerste jaar, toch
doorgaat met de studie. Volgens
Ter Morsche gaat het in absolute
aantallen dan om zo’n honderd
studenten. Van Duijn omschreef
dat als een substantieel aantal.
Twan Geenen, tevens lid van per-
soneelsfractie, vroeg de rector of
ook de studiecontracten zo slecht
werkten. In die contracten
maken faculteiten duidelijk af-
spraken met studenten over hun
studievoortgang. Geenen maakt

zich met name zorgen over het
risico dat met een bindend stu-
dieadvies bepaalde studenten
onnodig worden weggestuurd.
“Als er bij een student allerlei
zaken spelen die zorgen voor een
langzamere gang door de stu-
dietijd, werkt een studiecontract
bij zo’n soort student beter”,
aldus Geenen. Van Duijn meent
echter dat in het eerste studiejaar
de eerste prioriteit van de student
bij zijn studie moet liggen. “Dat
wil niet zeggen dat al je tijd daar
volledig in gaat zitten, maar je
moet in dat eerste jaar wel stevig
aanpoten”, aldus Van Duijn. “En
dat kan betekenen dat er dan
minder tijd is voor sport, muziek
of bedrijvigheid.”
Op de vraag waarom het CvB de
maatregel al in september 2009
wil invoeren, antwoordde Van
Duijn dat op die datum ook een
nieuw jaarrooster wordt in-
gevoerd, waardoor tussentijdse
gesprekken met studenten beter
te plannen zijn. Ook vindt hij het
belangrijk om zo snel mogelijk
duidelijkheid te verschaffen aan
toekomstige studenten. De drie
maanden die de werkgroep heeft
om te kijken of het überhaupt
haalbaar is, zijn volgens hem toe-
reikend. Begin juni brengt de
werkgroep haar rapport uit. In de
laatste raadsvergadering voor de
zomervakantie zal dit onderwerp
dan ook weer prominent op de
agenda staan./.

‘Eindhoven Designstad’ manifesteert
zich met caravans in Milaan

Zes studenten en een mede-
werker van Industrial Design ver-
trokken afgelopen zondag-
middag met de caravan naar
Milaan. Samen met negen
andere Eindhovense ‘design-ca-
ravans’ bezoeken ze de Design
Week in Milaan. Het doel:
‘Eindhoven Designstad’ onder de
aandacht brengen.
Het konvooi rijdt naar de Zona
Tortona in Milaan, midden in de
stad. Die wijk is het middelpunt
van de Milanese Design Week,
die loopt van 16 tot en met 21

april. ‘De caravans in deze zoge-
noemde ‘Design Express Milaan
‘08’ zijn ontworpen door veel-
belovende, spraakmakende ont-
werptalenten uit de creatieve
industrie in Eindhoven’, aldus
het persbericht van de gemeente
Eindhoven. De ID-studenten
hebben hun caravan omgebouwd
tot een ‘music experience’. Door
sensoren aan de buitenkant van
de caravan te manipuleren kan je
de muziek veranderen. 
Het initiatief voor de karavaan
komt van de Eindhovense

‘design-entrepreneur’ Rob van
der Ploeg. Met de caravans wil hij
vormgeving van Eindhovense
bodem op een innovatieve wijze
naar buiten brengen en toegan-
kelijk maken. Zijn initiatief
wordt ondersteund door
Cultuurfonds Strijp-S en de ge-
meente Eindhoven. De caravans
zullen mogelijk nog vaker te zien
zijn, bijvoorbeeld op Lowlands,
het Oerol Festival of de Dutch
Design Week./.
Meer info: www.designexpress.nu.
Foto: Rien Meulman

Bachelorvoorlichting
mogelijk in Turks
De TU/e onderzoekt of bachelor-
voorlichting wellicht ook in het
Turks, Arabisch en Berbers
nuttig kan zijn. Dat zegt drs.
Peggy de Boode, account-
manager bij het Communicatie
Expertise Centrum op de TU/e.
Boode zegt dat de bachelorvoor-
lichting op de TU/e momenteel
alleen in het Nederlands is. “Wij
zijn bezig de voorlichting van de
TU/e onder de loep te nemen. We
zien dat ouders een belangrijke
invloed hebben op het
studiekeuzeproces van de vwo’er.
Wij zullen dit taalaspect in ieder
geval meenemen in de uit-
werking van de activiteiten die
wij in de toekomst voor ouders
ontwikkelen.”
Aanleiding voor deze over-
weging is de aankondiging van
de Hogeschool en Universiteit
van Utrecht dat ze op 22 april een

voorlichtingsavond houden voor
de ouders van Turkse en
Marokkaanse scholieren. In hun
eigen taal krijgen ze uitleg over
het studieaanbod. Volgens beide
instellingen hebben veel ouders
van allochtone scholieren zelf
niet gestudeerd, waardoor ze niet
goed thuis zijn in het
Nederlandse hoger onderwijs.
Toch hebben ze invloed op de stu-
diekeuze van hun kinderen. Veel
studenten van Turkse en
Marokkaanse afkomst blijken op
advies van hun ouders te kiezen
voor studies die opleiden voor be-
roepen als arts, advocaat of in-
genieur. Door ook studievoor-
lichting te geven in het Arabisch,
Turks en Berbers, hopen de
Utrechtse instellingen ouders te
laten zien dat er meer studierich-
tingen zijn waarin prima
carrièrekansen liggen. /.

Honk- en softbalvereniging stopt
De teleurstelling klinkt door in de stem van Joris Kanters, secretaris
bij de Eindhovense Studenten Honk- en Softbalvereniging THE Studs.
Zijn vereniging trekt per 1 juni officieel de stekker eruit. Joris: “We
zagen het aankomen, maar het blijft ontzettend jammer.” THE Studs
heeft al zo’n vijf jaar te weinig aanwas van leden. Het lukte bovendien
niet meer om voor komend jaar een bestuur te vormen. “We hebben
vooral tijdens de introductie wervingsactiviteiten gehouden. Dan
komen er dertig mensen kijken en een keer meespelen, maar daar
blijft het dan bij. Blijkbaar is het niet de meest toegankelijke sport. We
zien dat ook andere honk- en softbalverenigingen voor studenten het
moeilijk hebben.” De afgelopen twee jaar telde de vereniging slechts
zes leden, terwijl er bij een wedstrijd negen spelers in het veld
behoren te staan. Ze moesten dan ook steeds mensen ‘lenen’ bij
andere sportverenigingen. Om nog een enigszins positieve wending
aan de opheffing te geven, houdt THE Studs 16 mei een (besloten) af-
scheidsfeest voor (oud)leden.

Laptop gestolen
Een medewerker van Wiskunde en Informatica ontdekte afgelopen
dinsdagmiddag dat een laptop van de faculteit was verdwenen uit een
kamer op vloer tien van het Hoofdgebouw. Het apparaat is waar-
schijnlijk de dag ervoor gestolen. De medewerker denkt dat de kamer
op slot zat, maar is daar niet zeker van. Er zijn geen sporen van braak.

Mobiel gestolen uit bieb
Een bezoeker van de bibiotheek in De Hal verloor daar vorige week
donderdag zijn iPhone. De eigenaar liet het apparaat liggen op een
tafel om even een ander boek te zoeken. Bij terugkomst was de
telefoon verdwenen. “Mensen op de TU/e denken wel vaker: we
kunnen het wel even laten staan”, laat een woordvoerster van de
Bedrijfshulpverlening (bhv) weten. “Niet doen”, luidt haar advies.

‘Geslotenheid NWO dient
wetenschappers’
TU/e-prof Smits denkt dat de uit-
spraak verstrekkende gevolgen
heeft voor NWO. Hij verwacht
dat de concurrentie toeneemt,
omdat wetenschappers in het
vervolg weten dat de beoordeling
van hun werk openbaar wordt
gemaakt. “Ook wordt het
zichtbaar waar vriendjes zitten”,
denkt Smits. “De beoordelingen
door referenten zijn weliswaar
geanonimiseerd, maar toch her-
kenbaar, omdat alle vakgebieden
‘kleine wereldjes’ zijn.” Hij sluit
ook niet uit dat veel referenten
van NWO afhaken als hun beoor-
delingen openbaar worden.

Zover zal het wat NWO betreft
niet komen. NWO leest de uit-
spraak van de rechter anders, en
denkt dat publicatie van de rang-
lijsten van de subsidiabele voor-
stellen ook voldoende is. De or-
ganisatie heeft dit in overweging,
laat woordvoerder David Redeker
weten. “De referentenoordelen

geven we niet vrij”, aldus
Redeker. De geslotenheid van
NWO is volgens hem in het
belang van de wetenschappers.
Een publieke, negatieve beoor-
deling zou de verhouding tussen
referent en aanvrager kunnen
verstoren. Verder kan het ge-
volgen hebben voor de carrière
van de afgewezen aanvrager.
Bovendien kunnen, bij open-
baarmaking, andere weten-
schappers met iemands ideeën
aan de haal gaan.

Smits denkt dat zelfs dit laatste
kan voortvloeien uit de uitspraak
van de bestuursrechter. Volgens
hem stelt de rechter dat open-
baarheid boven privacy gaat. “Dat
betekent vooralsnog dat deze uit-
spraak ervoor kan zorgen dat
technische vindingen die een
onderdeel vormen van een NWO-
aanvraag, op straat komen te
liggen.”/.
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Supply Chain Campus: project in 

Professoren Ton de Kok en Jan Fransoo,
beiden verbonden aan de faculteit
Technologie Management, zijn mannen

met een missie. Ze willen voorkomen dat
ons land zijn toppositie op het gebied van
logistiek definitief kwijtraakt aan de buur-
landen. De geplande Supply Chain
Campus moet hieraan bijdragen.
Bedrijven maken al jaren hun producten,
van grondstof tot eindproduct, niet meer
op één plek. Verschillende onderdelen
worden op verschillende plekken in de
wereld gemaakt. Soms is zelfs het hele
product uitbesteed en gaat er alleen nog
maar een merksticker op. De logistiek
van deze ‘supply chain’ is een complex
verhaal. Volgens De Kok kan het bij elkaar
plaatsen van de coördinatoren van de lo-
gistiek van verschillende bedrijven veel
geld besparen: “Ze kunnen dan hun spe-
cifieke kennis, ervaringen en ‘tools’ met
elkaar delen. Als je ook nog kennisinstel-
lingen en ICT-dienstverleners toevoegt,
en zorgt dat ze intensief en informeel
contact hebben, zijn er doorbraken mo-
gelijk. Hierdoor kunnen de soms gigan-
tische voorraden flink krimpen. Dat kan
een groot bedrijf honderden miljoenen
opleveren.”

Door de toegenomen complexiteit van lo-
gistieke ketens, wordt het voor bedrijven
simpelweg te duur om alle benodigde
know-how zelf in huis te halen. Om toch
een goede ketenregie -zoals het in goed
Nederlands heet- te voeren, moet je dus
samenwerken. Volgens Fransoo en De
Kok kun je aan de High Tech Campus
Eindhoven zien dat die samenwerking
pas echt goed werkt als de betrokkenen
ook fysiek bij elkaar geplaatst worden,
zodat ruimte gecreëerd wordt voor -in-
formeel- overleg. De Kok: “De winst valt
voornamelijk te halen bij het oplossen
van nieuwe problemen. Die vallen per de-
finitie buiten de bekende modellen en
daarmee buiten de formele kaders. Rijke
communicatie via persoonlijk en
eventueel informeel contact is essentieel
om dat soort problemen op te lossen.”

Traditie
Nederland heeft een lange traditie van lo-
gistieke innovatie, vertelt Fransoo: “In de
Gouden Eeuw maakte de VOC al gebruik
van een ‘hub-and-spokes’-systeem in het

Logistieke innovatie/
Tom Jeltes

Foto’s/Bart van Overbeeke
Nederland wil zich profileren

als innovatieve economie,
niet alleen op het gebied van
Research en Development,
maar ook op het vlak van de
logistiek. De Supply Chain

Campus moet een plek
worden waar logistieke

kennis van bedrijfsleven en
universiteiten gebundeld

wordt. De faculteit
Technologie Management

van de TU/e is nauw
betrokken bij de plannen, en
de door hen georganiseerde
Super TU/esday van 22 april

staat volledig in het teken
van deze logistieke

innovatie.

EIPSI: wedloop tussen geheimhouders en codebrekers
Het Eindhoven Institute for Protection
of Systems and Information (EIPSI) gaat
21 en 22 april officieel van start. Tijdens
een tweedaags symposium geven
enkele internationale kopstukken op
het gebied van IT-beveiliging en crypto-
grafie een lezing. EIPSI is sinds oktober
2007 actief en vormt een vruchtbare
samenwerking tussen de onder-
zoeksgroep Security bij Informatica en
Coding and Cryptology bij Wiskunde. 

Prof. dr. ir. Henk Van Tilborg, scientific
director van EIPSI, vindt de samen-
werking niet meer dan logisch. Bij
wiskunde doet men vanaf de jaren tachtig
onderzoek naar de wiskundige kant van
informatiebeveiliging. Bij informatica
werd een half jaar geleden de leerstoel
Security opgericht onder leiding van
Sandro Estalle. Van Tilborg: “Samen be-
kleden we een breed terrein van in-
formatie- en systeembeveiliging. Zo
kunnen we ons naar buiten beter posi-
tioneren. En als bedrijven om een advies
vragen, hebben we de breedte in huis om
het probleem vanuit verschillende invals-
hoeken te bekijken.”
De onderzoekers zitten inmiddels bij

elkaar en hielden deze week gezamenlijk
een eerste seminar. “We werken uiteraard
ook met derden samen”, zegt Van Tilborg.
“Bijvoorbeeld met de Recht en Techniek-
groep van de TU/e. Nu is het zo dat
techniek met veranderingen komt en dat
de rechtspraak daarop achterloopt en zich
moet aanpassen. Eigenlijk zou je willen
dat rechtspraak en techniek zich samen
ontwikkelen.”

Onderzoeksprojecten
Van Tilborg verwacht voor EIPSI onder-
zoeksprojecten die door de praktijk zijn
geïnspireerd. “Dit kunnen projecten zijn
waar Security hoofduitvoerder is, maar
waar ook vragen op cryptografisch gebied
spelen. Of cryptologen komen met iets
nieuws dat nieuwe mogelijkheden biedt
voor de informatici. We brainstormen nu
over projecten die we samen kunnen
doen, denk bijvoorbeeld aan de bevei-
liging van RFID-tags.”(Radio Frequency
Identification, red.)
“Het is een enorme uitdaging om zowel
veilige als een betaalbare en voldoende
snelle systemen te maken. De apparaten
waarop de beveiliging van toepassing is,
worden ook steeds kleiner”, legt Van

Tilborg uit. “Voor een cryptosysteem van
dertig jaar geleden gebruikte je een
krachtige computer, maar hoe doe je dat
bij een smart card of voor een mobieltje?
Voor RFID hebben we nog geen echt
veilige oplossing. De praktijk dwingt je
tot ontwikkelingen waar de theorie nog
niet klaar is. “
Bij EIPSI werken nu al vier voltijd 
professoren, een deeltijd en een associate
professor. Verder zijn er twaalf aio’s en
een  postdoc. Verschillende sollicitaties
lopen. EIPSI wil eind 2008 groeien naar
een team van meer dan 30 onderzoekers.
Van Tilborg: “Dan zitten we aan onze
capaciteit. Je kunt wel meer promovendi
aantrekken, maar je moet ze ook goed
kunnen begeleiden.”

Symposium
Voor het EIPSI symposium in april zijn
enkele bekende mensen uitgenodigd.
Bijvoorbeeld Whitfield Diffie, een van de
twee uitvinders van asymmetrisch
coderen. “Een vinding die zo’n revolutie
heeft veroorzaakt dat je binnen de crypto-
grafie kunt spreken van voor en na Diffie-
Hellman “, legt Van Tilborg uit. Bij
asymmetrisch coderen wordt een

publieke code voor de verzender en een
geheime code voor de ontvanger gebruikt.
Van Tilborg: “Die geheime code is in
principe wel te kraken, maar dat kost
absurd veel tijd en rekenkracht.” 
Een andere bekende spreker is Bruce
Schneier. Hij behoort tot de top vijf in de
wereld op het gebied van Security. Van
Tilborg: “Hij heeft persoonlijk een
overgang doorgemaakt van een louter
technische aanpak van beveiliging naar
een breder perspectief. De software, de
hardware en vooral ook de gebruiker
spelen een belangrijke rol bij de veilig-
heid.  Zijn stelling is dan ook: “De funda-
mentele problemen in IT-beveiliging
gaan niet langer over technologie.” David
Kahn, ten slotte, is een historicus en een
journalist en vooral bekend van het boek
The Codebreakers, een historisch
overzicht van het breken van codes. 

Verre toekomst
Van Tilborg: “Een van de ontwikkelingen
in de verre toekomst zijn kwantumcom-
puters.” Al staat dit idee nu nog in de kin-
derschoenen, mocht het over een jaar of
tien werken, dan is het bijvoorbeeld een
koud kunstje om de twee priemfactoren

Professor
Ton de Kok
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toenmalige Nederlands Indië: Batavia
was de centrale plek, de hub. Goederen
werden via Batavia van en naar de ge-
bieden daaromheen getransporteerd.”
Volgens hem is het gevaarlijk die inno-
vatieve traditie te verwaarlozen. “In de
jaren negentig van de vorige eeuw zijn we
nog in staat geweest om veel distributie-
centra aan te trekken, maar de landen om
ons heen, met name Vlaanderen en
Duitsland, hebben ons in bepaalde op-
zichten bijgehaald.” 
Fransoo denkt dat het opzetten een
Supply Chain Campus een manier kan
zijn om de voorsprong weer te vergroten.
“Je ziet dat grote bedrijven de logistieke
coördinatie steeds meer gaan centra-
liseren. Het zou voor ons land heel goed
zijn als die activiteiten in Nederland
terecht zouden komen. De overheid moet
daar ook een rol in spelen, bijvoorbeeld
door locaties beschikbaar te stellen en het
opstarten van de campus te financieren.”
Noord-Brabant zou volgens de initiatief-
nemers een optie zijn als vestigingsplaats
voor de campus, omdat in deze regio heel
veel expertise aanwezig is. Maar ook
locaties in de buurt van de Rotterdamse
haven, of de omgeving van Schiphol,
zouden in aanmerking komen.
Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat

de Supply Chain Campus dienst gaat
doen als doorvoercentrum voor goederen.
Het wordt een plek waar logistieke kennis
is geconcentreerd. In de woorden van de
experts: “Het gaat om ‘co-locatie’ van
‘brains’, niet van goederen, al bestaan er
ook wel initiatieven om gezamenlijke
opslagplaatsen op te zetten. Unilever en
Albert Heijn hebben dat bijvoorbeeld
gedaan in Tilburg.”
Volgens Fransoo kan de samenwerking
op verschillende manieren vormgegeven
worden: “Je kunt natuurlijk gewoon de
mensen bij elkaar zetten en het daarbij
laten. Het is echter ook mogelijk om de
relevante logistieke afdelingen juridisch
min of meer los te maken uit de bedrijven
en ze samen te voegen. Dat zou gunstig
zijn voor het delen van gevoelige infor-
matie, toch iets waar je voorzichtig mee
moet zijn.” De Kok voegt toe: “Er is lang
gedacht dat een onafhankelijke partij als
bijvoorbeeld CMG de coördinatie op zich
zou kunnen nemen, maar dat is nooit uit
de verf gekomen. Volgens mij omdat zo’n
partij geen substantieel risico zou
dragen.”

Aanjagers
De Kok en Fransoo zien zichzelf vooral
als katalysatoren of aanjagers van het
proces dat moet uitmonden in de Supply
Chain Campus. “Uiteindelijk zullen de
bedrijven zelf de uitvoering ter hand
moeten nemen, in samenwerking met de
overheid.” 
Toch staat het niet bij voorbaat vast dat de
Supply Chain Campus net zo’n succes
wordt als de High Tech Campus, voorna-
melijk omdat de afdeling logistiek fre-
quente contacten moet onderhouden met
andere bedrijfsonderdelen zoals
productie en sales & marketing. Dat is
minder het geval voor de onderzoeks-
afdelingen op de High Tech Campus, die
iets meer tijd hebben om hun producten
te ontwikkelen. De hoogleraren denken
echter dat met moderne communicatie-
middelen dat probleem wel opgelost kan
worden, of dat op zijn minst de voordelen
van de SCC op zullen wegen tegen de
nadelen. Ze geloven echt in hun plan:
“De tijd is rijp voor dit soort
initiatieven”./.

te vinden als alleen hun product bekend
is. Huidige beveiligingssystemen die met
asymmetrisch coderen werken, worden
daarmee onbruikbaar. De behoefte aan
geheimhouding blijft bestaan, aldus Van
Tilborg. Daarom wordt er nu al gezocht
naar cryptosystemen die nodig zijn als er

kwantumcomputers komen, de zoge-
naamde post kwantum cryptografie. Van
Tilborg: “De wedloop tussen geheim-
houders en codebrekers gaat nooit
voorbij.”/.

EErr  lloooopptt  eeeenn  ppaatteennttaaaannvvrraaaagg  vvoooorr  hheett  oonnttwweerrpp
vvaann  IIDD--ssttuuddeennttee  AAlliiccee  VVeerrddoonnkk..  ‘‘’’IIkk  wwiill  ggrraaaagg
vveerrtteelllleenn  oovveerr  mmiijjnn  pprroojjeecctt,,  mmaaaarr  iikk  mmaagg  nniieett
ttee  vveeeell  ddeettaaiillss  pprriijjssggeevveenn..’’’’  VVeerrddoonnkk  wwiisstt  wwaatt
zzee  wwiillddee  aallss  aaffssttuuddeeeerrssttaaggee::  bbiijj  eeeenn  bbeeddrriijjff  eenn
iinn  hheett  bbuuiitteennllaanndd..  HHaaaarr  bbeeggeelleeiiddeerr  JJuunn  HHuu  hhaadd
ccoonnttaacctteenn  mmeett  ddee  rreesseeaarrcchhaaffddeelliinngg  vvaann
PPhhiilliippss  HHeeaalltthhccaarree  iinn  SSjjaanngghhaaii..  ‘‘’’DDuuss  wweerrdd  hheett
SSjjaanngghhaaii..’’’’  HHeett  wweerrdd  ggeeeenn  lliieeffddee  oopp  hheett  eeeerrssttee
ggeezziicchhtt..  ‘‘’’TTooeenn  iikk  aaaannkkwwaamm  ddaacchhtt  iikk  ““wwaatt  eeeenn
vviieezzee  ssttaadd’’’’,,  vveerrtteelltt  VVeerrddoonnkk..  GGeelluukkkkiigg  wwaarreenn
ddee  mmeennsseenn  eerr  ttooeeggaannkkeelliijjkkeerr  eenn  bbeehhuullppzzaammeerr
ddaann  zzee  hhaadd  vveerrwwaacchhtt..
HHaaaarr  ooppddrraacchhtt  wwaass  ddee  oonnttwwiikkkkeelliinngg  vvaann  eeeenn
pprroodduucctt  ddaatt  oouuddeerreenn  mmooeett  hheellppeenn  oomm  llaannggeerr
zzeellffssttaannddiigg  ttee  bblliijjvveenn  wwoonneenn..  ‘‘’’HHeett  ggiinngg  oomm
aappppaarraaaattjjee  ddaatt  oopp  hheett  lliicchhaaaamm  ggeeddrraaggeenn  mmooeett
wwoorrddeenn,,  wwaaaarr  sseennssoorreenn  iinnzziitttteenn..  DDaatt  aappppaarraaaatt
mmooeett  zzoorrggeenn  ddaatt  eerr  ssnneelllleerr  hhuullpp  kkoommtt  bbiijj
nnooooddggeevvaalllleenn,,  mmaaaarr  hheett  mmooeett  ddaaaarrnnaaaasstt  ooookk
vvoooorrkkoommeenn  ddaatt  ddaatt  nnooddiigg  iiss..’’’’  EErr  wwaass  aall  eeeenn
eeeerrssttee  pprroottoottyyppee  ttooeenn  VVeerrddoonnkk  aarrrriivveeeerrddee..
‘‘’’DDaaaarrmmeeee  hheebbbbeenn  wwee  pprraakkttiijjkktteesstteenn  ggeeddaaaann..
IIkk  hheebb  hheemm  zzeellff  ggeeddrraaggeenn,,  mmaaaarr  wwee  hheebbbbeenn
hheemm  ooookk  ggeetteesstt  bbiijj  bbeewwoonneerrss  iinn  eeeenn  vveerr--
pplleeeegghhuuiiss..  ZZiijj  hheebbbbeenn  hheett  aappppaarraaaattjjee  eeeenn
mmaaaanndd  ggeeddrraaggeenn..’’’’  MMeett  ddee  eevvaalluuaattiiee  vvaann  ddiiee
tteesstt  eenn  eeeenn  ggrroottee  ssttaappeell  lliitteerraattuuuurr  ggiinngg
VVeerrddoonnkk  aaaann  ddee  ssllaagg..  ‘‘’’IIkk  hheebb  eeeenn  iinntteerraaccttiiee--

mmeetthhooddee  bbeeddaacchhtt  oopp  bbaassiiss  vvaann  ddee  ccrriitteerriiaa  ddiiee
ddaaaarr  uuiittrroollddeenn..  ZZoo  iiss  hheett  bbiijjvvoooorrbbeeeelldd  bbee--
llaannggrriijjkk  ddaatt  hheett  aappppaarraaaattjjee  mmeett  éééénn  hhaanndd  kkaann
wwoorrddeenn  bbeeddiieenndd..  OOookk  mmooeesstt  iikk  eerr  rreekkeenniinngg
mmeeee  hhoouuddeenn  ddaatt  ddee  ffiijjnnee  mmoottoorriieekk  hheett  bbiijj
oouuddeerreenn  nniieett  mmeeeerr  zzoo  ggooeedd  ddooeett..  EEnn  ddee
wweerrkkiinngg  mmooeett  hheeeell  eeeennvvoouuddiigg  zziijjnn;;  ddee  ddrraaggeerr
mmooeett  eerr  ooookk  mmeeee  oovveerrwweegg  kkuunnnneenn  aallss  hhiijj  iinn  ddee
wwaarr  iiss..’’’’  OOvveerr  hheett  ddaaaaddwweerrkkeelliijjkkee  oonnttwweerrpp
mmaagg  zzee  vvaannwweeggee  ddee  ppaatteennttaaaannvvrraaaagg  nniieettss
zzeeggggeenn..  
VVeerrddoonnkk  bbeesstteeeeddddee  ooookk  ttiijjdd  aaaann  eeeenn  ppllaann  vvaann
aaaannppaakk  oomm  hheett  pprroodduucctt  oopp  ddee  CChhiinneessee  mmaarrkktt
ttee  bbrreennggeenn..  ‘‘’’PPhhiilliippss  rriicchhtt  zziicchh  hhiieerrmmeeee  vvoooorraall
oopp  ddee  EEuurrooppeessee  eenn  AAmmeerriikkaaaannssee  mmaarrkktt,,  tteerrwwiijjll
CChhiinnaa  zzeellff  ooookk  eeeenn  ggrrooeeiimmaarrkktt  iiss..  DDoooorr  ddee
eeeennkkiinnddssppoolliittiieekk  kkuunnnneenn  oouuddeerreenn  vvaaaakk  nniieett
mmeeeerr  wwoorrddeenn  ooppggeevvaannggeenn  ddoooorr  hhuunn
kkiinnddeerreenn..’’’’  DDee  iiddeeeeëënn  vvaann  VVeerrddoonnkk  ggaaaann  nnuu
nnaaaarr  ddee  aaffddeelliinngg  DDeessiiggnn  vvaann  PPhhiilliippss..  ‘‘’’ZZiijj
rriicchhtteenn  zziicchh  hheelleemmaaaall  oopp  hheett  oonnttwweerrpp..  
UUiitteeiinnddeelliijjkk  kkaann  hheett  eerr  nnoogg  hheelleemmaaaall  aannddeerrss
uuiitt  kkoommeenn  ttee  zziieenn..  IIkk  bbeenn  bbeenniieeuuwwdd  hhooee  ddaatt
uuiittppaakktt..’’’’  DDee  vveerrwwaacchhttiinngg  iiss  ddaatt  hheett
aappppaarraaaattjjee  oovveerr  eeeenn  ppaaaarr  jjaaaarr  ttee  kkoooopp  iiss..

TTeekksstt::  AAnnoouucckk  VVrroouuwwee
FFoottoommoonnttaaggee::  RRiieenn  MMeeuullmmaann

de VOC-traditie

Onderzoek in het kort

Nominaties gevraagd voor Simon Stevin Gezel 2008
TTeecchhnnoollooggiieessttiicchhttiinngg  SSTTWW  rrooeepptt  hhaaaarr  pprroojjeeccttlleeiiddeerrss  oopp  hhuunn  bbeessttee  SSTTWW--pprroommoovveenndduuss  ttee
nnoommiinneerreenn  vvoooorr  ddee  ttiitteell  vvaann  SSiimmoonn  SStteevviinn  GGeezzeell  22000088..  SSiinnddss  22000055  kkeenntt  SSTTWW  jjaaaarrlliijjkkss  ddeezzee
pprriijjss  ttooee  vvoooorr  SSTTWW--pprroommoovveennddii..  DDee  pprriijjss  bbeessttaaaatt  uuiitt  eeeenn  ggeeggrraavveeeerrddee  ssppiieeggeell  vvaann
kkuunnsstteennaaaarr  FFrraannss  SSnniikk  eenn  eeeenn  ggeellddbbeeddrraagg  vvaann  vviijjffdduuiizzeenndd  eeuurroo  ddaatt  wwoorrddtt  bbeesstteeeedd  aaaann  eeeenn
aaccttiivviitteeiitt  ddiiee  ppaasstt  bbiinnnneenn  ddee  ddooeellsstteelllliinnggeenn  vvaann  SSTTWW..  DDee  bbeessttee  ttiieenn  ggeennoommiinneeeerrddeenn
wwoorrddeenn  ooppggeennoommeenn  iinn  eeeenn  SSTTWW--uuiittggaavvee  oovveerr  ‘‘tteecchhnnoollooggiisscchh  ttooppttaalleenntt’’..  DDee  ddrriiee  bbeessttee
pprroommoovveennddii,,  ddiiee  ggeepprroommoovveeeerrdd  mmooeetteenn  zziijjnn  iinn  22000077,,  zzuulllleenn  ddiitt  nnaajjaaaarr  --  vvoooorr  ppuubblliieekk  --
ssttrriijjddeenn  vvoooorr  ddee  ttiitteell..
SSTTWW  ffiinnaanncciieerrtt  tteecchhnniisscchh--wweetteennsscchhaappppeelliijjkk  ttooeeppaassssiinnggssggeerriicchhtt  oonnddeerrzzooeekk  eenn  bbrreennggtt
ddaaaarrvvoooorr  uunniivveerrssiitteeiitt  eenn  bbeeddrriijjffsslleevveenn  mmeett  eellkkaaaarr  iinn  ccoonnttaacctt..  DDee  TTUU//ee  iiss  bbeettrrookkkkeenn  bbiijj  mmaaaarr
lliieeffsstt  2233  ddoooorr  SSTTWW  oonnddeerrsstteeuunnddee  pprroojjeecctteenn..  KKooppllooppeerrss  zziijjnn  ddee  oonnddeerrzzooeekkssggeebbiieeddeenn
EEmmbbeeddddeedd  SSyysstteemmeenn  mmeett  zzeess  pprroojjeecctteenn  eenn  IInnffoorrmmaattiieetteecchhnnoollooggiiee  mmeett  vviieerr  pprroojjeecctteenn..
MMeeeerr  iinnffoorrmmaattiiee::  wwwwww..ssttww..nnll//PPrrooggrraammmmaass//SSiimmoonn++SStteevviinn++GGeezzeell..hhttmm

Life Sciences & Gezondheid officieel van start
MMiinniisstteerr  MMaarriiaa  vvaann  ddeerr  HHooeevveenn  vvaann  EEccoonnoommiisscchhee  ZZaakkeenn  hheeeefftt  oopp  99  aapprriill  hheett  iinnnnoovvaattiiee--
pprrooggrraammmmaa  LLiiffee  SScciieenncceess  eenn  GGeezzoonnddhheeiidd  ((LLSSGG))  ggeellaanncceeeerrdd..  HHeett  ooffffiicciiëëllee  ssttaarrttsscchhoott  vvoooorr
ddiitt  pprrooggrraammmmaa,,  ddaatt  NNeeddeerrllaanndd  aaaann  ddee  ttoopp  mmooeett  bbrreennggeenn  vvaann  hheett  iinntteerrnnaattiioonnaaaall  mmeeddiisscchh  eenn
kklliinniisscchhee  oonnddeerrzzooeekk,,  wweerrdd  ggeeggeevveenn  iinn  hheett  LLeeiiddssee  CCOORRPPUUSS  EExxppeerriieennccee..  HHeett  pprrooggrraammmmaa  --
wwaaaarriinn  oovveerrhheeiidd,,  uunniivveerrssiitteeiitteenn  eenn  bbeeddrriijjffsslleevveenn  ddee  kkoommeennddee  vviijjff  jjaaaarr  iinn  ttoottaaaall  rruuiimm  eeeenn
mmiilljjaarrdd  eeuurroo  iinnvveesstteerreenn  --  mmooeett  lleeiiddeenn  ttoott  eeeenn  vveerrdduubbbbeelliinngg  vvaann  ddee  eeccoonnoommiisscchhee  eenn  mmaaaatt--
sscchhaappppeelliijjkkee  ooppbbrreennggsstt  vvaann  hheett  oonnddeerrzzooeekk  iinn  ddeezzee  sseeccttoorr  iinn  ddee  kkoommeennddee  ttiieenn  jjaaaarr..  
HHeett  ggeelldd  wwoorrddtt  vvoooorraall  ggeeïïnnvveesstteeeerrdd  iinn  ddee  rreecceenntteelliijjkk  ooppggeerriicchhttee  ttooppiinnssttiittuutteenn  TTII  PPhhaarrmmaa,,
BBiioommeeddiiccaall  MMaatteerriiaallss  PPrrooggrraamm  ((BBMMMM))  eenn  CCeenntteerr  ffoorr  TTrraannssllaattiioonnaall  MMoolleeccuullaarr  MMeeddiicciinnee
((CCTTMMMM))..  IInn  ddeezzee  iinnssttiittuutteenn  --  zzoonnddeerr  ffyyssiieekkee  llooccaattiiee  --  wweerrkkeenn  uunniivveerrssiitteeiitteenn  eenn  bbeeddrriijjvveenn
nnaauuww  ssaammeenn  oopp  hheett  ggeebbiieedd  vvaann  ddee  mmeeddiisscchhee  wweetteennsscchhaapp..  OOookk  ddee  TTUU//ee  nneeeemmtt  ddeeeell  iinn  ddee
ttooppiinnssttiittuutteenn..

Professor Jan Fransoo

Professor Tanja Lange, professor Henk van Tilborg en professor Sandro Etalle. Foto: Bart van Overbeeke



17 april 2008 Cursor
8/ Achtergrond

Netwerken voor een nieuw onder
“Meer vrijheid. Meer commissieruimte.
Meer ruimte voor feesten en allerlei
andere activiteiten.” Rudy Hover,
president van het Eindhovens Studenten
Corps, heeft duidelijke ideeën over de
mogelijkheden van ‘TH13’, de afkorting
die het Corps gebruikt voor het statige
pand aan de Ten Hagestraat 13 in het
centrum van Eindhoven. Samen met
senaatslid Tim van Amstel, fulltime
trekker van het verhuisproject, zit hij aan
een tafeltje in Grand Café de Zwarte Doos.
Een half uur geleden heeft hij nog gebeld
om de gesprekslocatie te veranderen, aan-
gezien de verenigingsruimte geen
geschikte plaats bood. De Bunker, sinds de
jaren zeventig het onderkomen van het
Corps, heeft volgens de studenten defi-
nitief afgedaan. “Als één van de vele com-
missies of stichtingen er ’s avonds wil ver-
gaderen en er is weer geen ruimte, dan is
dat gewoon balen”, zegt Hover. “De leden
daarvan, onder wie ook vaak reünisten, wil
je toch graag fatsoenlijk laten zitten.” 
Na de aankondiging van de TU/e in 2005
dat de Bunker in 2009 gesloten zal
worden, besluit het E.S.C op zoek te gaan
naar een eigen, gepaste locatie. Een fraai
pand in het centrum, waarmee het Corps
zich duidelijk zou kunnen onderscheiden
van de andere verenigingen. “We willen
het begrip ‘de Bunker’ de wereld uit-
helpen”, zegt Van Amstel ferm. “We willen
namelijk dat het E.S.C een begrip wordt.
Studenten zeggen nu vaak dat ze naar een
feest in de Bunker gaan, in plaats van een
feest van het E.S.C De locatie biedt geen
onderscheidend vermogen.” 
Ook de zichtbaarheid van het Corps laat
volgens Van Amstel zwaar te wensen over.
“We zitten aan de verkeerde kant van het
spoor. Alleen de buurtbewoners krijgen
iets mee van wat er in de Bunker gebeurt.”
Ook wanneer de TU/e uiteindelijk terug-
komt op haar plannen omtrent de Bunker,
blijven er dus genoeg redenen over om het

verhuisproject door te zetten. In het najaar
van 2006 klopt het Corps daarom aan bij
de gemeente Eindhoven, die positief
tegenover de plannen blijk te staan. De
gemeente haalt het voormalige kantoor
aan de Ten Hagestraat 13 uit de veiling ‘om
het pand een maatschappelijk gebonden
bestemming te geven’. Een jaar later
maakt de gemeente bekend het gebouw
tegen de taxatiewaarde aan het Corps te
willen verkopen. In ruil hiervoor belooft
het E.S.C zich actief in te zetten voor de
stad Eindhoven. Zo zal de vereniging
buitenlandse studenten gaan begeleiden
en daklozen helpen. De gemeente zegt ook
garant te willen staan bij een eventuele
lening. 

Prijskaartje
Het pand, gelegen tussen jongerencentrum
Dynamo en een woningbouwontwikke-
laar, zou zonder meer een statig onder-
komen zijn. Het rijksmonument, nu nog
bewoond in het kader van de anti-kraak,
dateert volgens de monumentencom-
missie uit de achttiende eeuw. De voor-
gevel is het resultaat van een latere ver-
bouwing, halverwege de negentiende
eeuw. Op de verhuissite van het Corps,
helpescverhuizen.nl, zijn foto’s te zien van
sierlijke plavuizen, klassieke wandorna-
menten en een karakteristieke slingertrap.
Aan al dat cachet hangt uiteraard wel een
prijskaartje. De gemeente heeft het pand
in 2001 voor ‘slechts’ achthonderdduizend
euro aangekocht, maar het gebouw moet
grondig gerestaureerd worden. Veel on-
derdelen, zoals het volledige dak, zijn toe
aan vervanging. Bovendien wil de ver-
eniging het voormalige kantoorpand ver-
bouwen, opdat het voldoet aan de eisen
van een studentensociëteit. (Zie kader.)
Het E.S.C is dan ook op zoek naar zeker
anderhalf miljoen euro om haar plannen
te realiseren. Een deel van dat geld zal
geleend worden bij een bank. De ver-

eniging heeft berekend dat de exploitatie
van de sociëteit genoeg zal opbrengen om
een fikse hypotheek te financieren. Daar-
naast valt tegen zeer gunstige voor-
waarden tweeënhalf ton te lenen bij de
Rijksmonumentenzorg, en in het eigen
bouwfonds heeft het E.S.C nog eens ruim
anderhalf ton euro zitten. Blijft over: een
gat van zeker vijf ton, dat de vereniging
verwacht te vullen middels fondsen-
werving bij het bedrijfsleven en door het
aanschrijven van haar ruim drieduizend
reünisten. “Dat loopt heel goed”, vertelt
Van Amstel tevreden. “Er zijn al leuke be-
dragen binnen van grote bedrijven en elke
dag komen er machtigingsformulieren
binnen van reünisten. Onze wens om de
aankoop voor de zomer te doen is nog
steeds reëel.” 
Zestienhonderd reünisten van het E.S.C

zijn schriftelijk uitgenodigd zich aan te
melden bij de ‘Club van 1000’. Voor be-
dragen variërend van tweehonderd tot
duizend euro krijgen de leden van de club
ludieke ‘privileges’. Zo ontvangt een do-
nateur van tweehonderd euro een ‘mem-
bershipcard’ die altijd goed is voor een
gratis pilsje, terwijl donateurs van zes-
honderd euro een eervolle vermelding op
een naamschild ten deel valt. “We kunnen
ze voor hun financiële bijdrage niet iets
vergelijkbaars teruggeven”, legt Hover uit,
“vandaar dat we deze ludieke privileges
hebben bedacht.” Binnen elk dispuut is
één persoon aangewezen die alle reü-
nisten nabelt om te vragen of ze
meedoen.Van Amstel: “We moeten wel. Ik
denk dat het ook best verteld mag worden,
dit project is het grootste uit de historie
van het E.S.C”
Het aandeel van de reünisten bij het ver-

huisproject is echter aanzienlijk groter
dan het vormen van een ludieke Club van
1000. 

Netwerk
De ‘leuke bedragen’ vanuit het be-
drijfsleven zijn in belangrijke mate te
danken aan het uitgebreide netwerk van
een aantal meer en minder invloedrijke
reünisten dat zich inzet voor de ver-
huizing. Zo kreeg het projectplan mede
vorm dankzij een uitgebreide workshop
onder professionele begeleiding bij het
consultingbedrijf Capgemini. “Met vijfen-
twintig mensen hebben we er onder bege-
leiding van professionals een projectplan
geschreven”, vertelt Van Amstel. “Het was
een geweldige kickoff voor de realisatie
van het project. Normaal zou zo’n geheel
verzorgde dag zeker vijftigduizend euro
kosten. Wij kregen de mogelijkheid aan-

Verhuisplannen ES
Foto’s/Bart van O

Elk zichzelf respecterend stu
sociëteit in een fraai, centraal

studentenstad van serieus kali
binnenstad. Vandaar dat het Ei

gemeente Eindhoven en de TU
streven naar een nieuw onderk

een monumentaal kantoor v
Hagestraat 13. Totaal geraam

euro. Slim gebruik makend van
vereniging de financiering voo

Rudy Hover en Tim van Amstel, ESC,
voor gewenst pand Ten Hagestraat.

Ten Hagestraat 13, in het midden, tussen Jongerencentrum Dynamo en een wit pand van een 
woningbouwontwikkelaar.
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rkomen aan de Ten Hagestraat 13

geboden door een reünist die er werkt.” 
Vier oud-leden in de stuurgroep van het
project zorgen voor de nodige begeleiding
van de studenten. Bij de onderhande-
lingen met verschillende partijen staan zij
de studenten bij. Ir. Frank Verveld, oud-
directeur van Campina en in de jaren
zeventig bedrijfskundestudent aan de
toenmalige Technische Hogeschool, is één
van hen. “De studenten doen alles zelf,
maar wij werken als een denktank. Ik heb
gekeken naar de financiële haalbaarheid
van de plannen, samen met iemand van
PriceWaterhouseCoopers. Een reünist die
bij PWC werkte, vroeg hem om ons te
assisteren. Ik ken daarnaast veel mensen
in Brabant. Ik spreek met andere reünis-
ten over het project en met mensen uit
mijn eigen netwerk.”
Volgens zijn oud-senaatsgenoot, bouw-
kundige Jan Juffer, is de rol van de oud-

leden essentieel. “Dit is geen project van
dubbeltjes en kwartjes. Je kunt dit dus niet
alleen overlaten aan goed bedoelende
jongens met weinig ervaring. De
knowhow van mensen uit het bedrijfs-
leven die een bestuursfunctie hebben
gehad is onmisbaar. We zorgen voor een
stuk budgetbewaking.” 
Zowel Juffer als Verveld putten hun
enthousiasme voor het verhuisproject uit
hun positieve herinneringen aan hun
jaren als corpslid. Verveld: “Ik heb hier zes
jaar met veel plezier gestudeerd en vind
het leuk als Eindhoven zo vooruit gaat.
Vroeger had het E.S.C een traditie van
maaltijden geven op de markt en iets doen
voor de burgerij. Het is voor de stad ook
veel leuker als dat vanuit het centrum
gebeurt, niet vanuit een bunker in een
woonwijk.” 

De TU/e steunt het initiatief van de vereni-
ging door te bemiddelen en te adviseren,
bijvoorbeeld in juridische en bouwkun-
dige zin. Ook financiële steun is, volgens
universiteitssecretaris ir. Harry Roumen,
niet uitgesloten. “Wij vinden dat in het
centrum van Eindhoven meer activiteiten
moeten plaatsvinden die gelieerd zijn aan
de TU/e. De huisvesting van studenten in
het centrum is een uitgesproken manier
om dat te bewerkstellingen. Mochten
Demos en het SSRE eenzelfde stap willen
wagen, dan ondersteunen we dat ook.” 
Het huisvesten van studenten in het
centrum sluit ook aan bij de intentie van
het stadsbestuur om het imago van stu-
dentenstad Eindhoven op te vijzelen. Zelf
ziet de  vereniging het versterken van het
imago van Eindhoven als studentenstad
eveneens als een belangrijke taak. “Wij
willen pioniers zijn van de studentenstad

Eindhoven”, zegt Hover. “Met name de
Fontysstudenten willen we veel meer
betrekken bij het studentenleven. Waarom
gaan velen niet op kamers? Van onze
leden woont 99 procent op kamers. Alle
andere studentensteden hebben een
studentensociëteit in de binnenstad. Dat
heeft een positieve aantrekkende kracht
voor het verenigingsleven en het
studentenleven.”
De fysieke aanwezigheid in het centrum
bevordert bovendien het contact van de
E.S.C-studenten met ‘de burgerij’, denkt
Van Amstel. “De praktische binding met
de stad wordt groter. Ons daklozenproject
heeft het afgelopen jaar plaatsgevonden in
de stadstuin. Die ligt straks aan onze
achtertuin. En het stadsdiner vindt dit jaar
plaats aan het Catherinaplein, daar zitten
we straks vlakbij. Met Koninginnedag en
oudjaar zijn we altijd gesloten, maar als
we zo centraal zitten, verandert dat mis-
schien.”
“Misschien gaan we het aantal feesten
opschroeven”, fantaseert Hover enthou-
siast. “We kunnen overdag open gaan, een
lunchmogelijkheid bieden. Het zou toch
leuk zijn als mensen ’s middags kunnen
binnenlopen voor een krant en een kop
koffie?”

Bezwaren
Voordat dit alles aan de Ten Hagestraat
kan plaatsvinden, moet het gebouw nog
wel worden aangepast. Voor een rendabele
exploitatie van de sociëteit zijn een flinke
bar en een grote feestruimte noodzakelijk.
Aanbouw moet dit mogelijk maken, maar
de monumentencommissie is vooralsnog
niet erg gecharmeerd van dit idee. Het
eerste plan dat het E.S.C begin 2007
onderhands voorlegde, veegde de com-
missie van tafel. Een tweede voorstel,
ingediend in augustus, was eenzelfde lot
beschoren. De commissie vreest dat er te
veel van het interieur gesloopt wordt als de

plannen doorgaan. Zij maakt zich boven-
dien zorgen over het aanzicht van de
achtergevel van het pand. De voorgestelde
aanbouw zou het zicht op de achterkant
van het monument volledig ontnemen.
Zelfs de kap van twee bomen, noodza-
kelijk voor de aanbouw, is de commissie
een doorn in het oog. Ir. Jan Juffer, verant-
woordelijk voor de bouwtekeningen, vindt
de afwijzende houding van de commissie
niet alarmerend. “Wij hebben alleen een
schot voor de boeg gegeven. De commissie
wil eigenlijk dat er niets verandert en wij
willen juist heel veel. We zullen elkaar wel
vinden op de gulden middenweg, al pol-
derend.” De bouwkundige ziet genoeg mo-
gelijkheden om de oude structuur van het
pand te sparen. “De commissie zal mee
moeten denken om hier en daar prak-
tische oplossingen te vinden om het pand
exploiteerbaar te maken, zonder de oude
structuur en de constructieprincipes aan
te tasten. Dat is technisch gezien niet altijd
makkelijk, maar daar komen we wel uit.”
De commissie heeft echter juist bij het ‘ex-
ploiteerbaar maken’ van de sociëteit haar
bedenkingen. “Het interieur van het pand
zal waarschijnlijk veel te lijden hebben van
het gebruik”, schrijft de commissie in haar
concept jaarverslag. “De conclusie is dat
dit programma eigenlijk te zwaar is voor
het pand.”
Het laatste woord over deze kwestie is
waarschijnlijk voorlopig nog niet gespro-
ken. Ook het verkrijgen van de nodige
vergunningen en de wijziging van de
bestemmingsstatus van het pand kunnen
nog enige voeten in aarde hebben. Het
optimisme van de studenten is echter
allang niet meer te temperen. “Eindhoven
is een studentenstad, maar je moet er zelf
iets van maken”, zegt Van Amstel
overtuigd. Als je er tijd en moeite insteekt,
dan kan het gewoon.” /.

SC/Enith Vlooswijk
Overbeeke, E.S.C
dentencorps heeft een eigen
gelegen stadspand. En iedere
ber heeft zo’n sociëteit in haar
indhovens Studenten Corps de
U/e aan zijn zijde vindt in het

komen. De keuze is gevallen op
van de gemeente aan de Ten
de kosten: anderhalf miljoen
n haar netwerken verwacht de
or deze zomer rond te krijgen.    

Van kantoorruimte naar
studentensoos

HHeett  ppaanndd  aaaann  ddee  TTeenn  HHaaggeessttrraaaatt  1133  hheeeefftt  vviieerr
vveerrddiieeppiinnggeenn,,  iinncclluussiieeff  eeeenn  kklleeiinnee  kkeellddeerr  eenn
eeeenn  fflliinnkkee  zzoollddeerr..  OOpp  ddee  bbeeggaannee  ggrroonndd  lleeiiddtt
eeeenn  llaannggee  hhaall  nnaaaarr  ttwweeee  ggrroottee  kkaammeerrss,,  ttwweeee
ttooiilleettrruuiimmtteenn  eenn  eeeenn  kklleeiinn  kkaammeerrttjjee..  HHeett
EE..SS..CC  wwiill  ddee  ggrroottee  kkaammeerrss  ggrraaaagg  ssaammeenn--
vvooeeggeenn  ttoott  éééénn  ggrroottee  ssoocciiëëtteeiittssrruuiimmttee..  HHeett
kklleeiinnee  kkaammeerrttjjee  zzaall  aallss  ggaarrddeerroobbee  ggaaaann
ffuunnggeerreenn..  OOpp  ddee  ttwweeeeddee  vveerrddiieeppiinngg  lliiggggeenn
vviieerr  kkaammeerrss,,  eeeenn  kkeeuukkeenn  eenn  eeeenn  ttooiilleett  aaaann

eeeenn  oovveerrlloooopp..  HHeett  ccoorrppss  wwiill  ddeezzee  iinnddeelliinngg
bbeehhoouuddeenn..  DDee  kkaammeerrss  zziijjnn  bbrruuiikkbbaaaarr  aallss
oovveerrlleegg--  eenn  ccoommmmiissssiieerruuiimmtteess..  HHiieerrbboovveenn
lliiggtt  eeeenn  oouuddee,,  vveerrwwaaaarrlloooossddee  zzoollddeerr..  DDee  ssttuu--
ddeenntteenn  wwiilllleenn  hheemm  ooppkknnaappppeenn,,  zzooddaatt  zzee  ooookk
ddeezzee  rruuiimmttee  kkuunnnneenn  bbeennuutttteenn..  AAaann  ddee
aacchhtteerrzziijjddee  vvaann  hheett  ppaanndd  kkoommtt,,  aallss  ddee
ppllaannnneenn  ddoooorrggaaaann,,  eeeenn  hhooggee  aaaannbboouuww  vvoooorr
eeeenn  kkeellddeerrbbaarr  eenn  eeeenn  ffeeeessttrruuiimmttee..  DDiitt  zziijjnn
aalllleemmaaaall  vvoooorrllooppiiggee  ppllaannnneenn..  

De achterzijde van TH13



17 april 2008 Cursor
10/ Universiteitsberichten

Where innovation starts

SLA JE SLAG!
VIER MAANDEN SPORTEN VOOR MAAR 25 EURO

WWW.STUDENTENSPORTCENTRUMEINDHOVEN.NL

geldig van 14 april tot 1 september 2008

voor studenten en medewerkers

sportkaart verkrijgbaar bij het
studentensportcentrum

op de TU/e-campus

Kantines
Openingstijden tentamenperiode
Alle kantines zijn wegens tentamens
vanaf woensdag 23 april tot en met 29
april beperkt open. De kantine van het
auditorium is geopend van 9.30 tot
14.00 uur en van 16.00 tot 19.30 uur.
Coffee & More in het Auditorium is open
van 8.30-12.00 uur. Café De Zwarte Doos
is geopend van 8.30-22.30 uur.
University Club 9.00 tot 21.00 uur.

CTT
Proficiency test in English
A proficiency test will be held on May 30,
’08. You can register via the Studyweb
(0T650). Registration is open and will
close on May 21. For additional informa-
tion, contact CTT office (de Hal 1.39;
office hours from 10 – 1 p.m.) or send an 
e-mail to d.prasad@tue.nl.

Intreerede
Prof.dr.ir. A.B. de Haan houdt vrijdag 18
april zijn intreerede. Dit gebeurt vanaf
16.00 uur in de Blauwe Zaal van het
Auditorium. De titel van de rede luidt
‘Value generating separation systems’.
De Haan is werkzaam aan de faculteit
Scheikundige Technologie.

Promoties
D. Senatore MSc verdedigt op maandag
21 april zijn proefschrift en stellingen
tegen de bedenkingen van een commis-
sie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 4
van het Auditorium. De titel van het
proefschrift luidt ‘Mircoencapsulation for
controlled release of liquid crosslinker:
towards low temperature curing powder
coatings’. Senatore promoveert aan de
faculteit Scheikundige Technologie. De
promotoren zijn prof.dr. R.A.T.M. van
Benthem en prof.dr. G. de With.

Mw. K.K. Ceelen MSc verdedigt op dins-
dag 22 april haar proefschrift en stellin-
gen tegen de bedenkingen van een com-
missie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in
zaal 4 van het Auditorium. De titel van

het proefschrift luidt ‘Modeling the deve-
lopment of in vitro and in vivo pressure-
induced muscle damage’. Ceelen promo-
veert aan de faculteit Biomedische
Technologie. De promotoren zijn
prof.dr.ir. F.P.T. Baaijens en prof.dr. D.L.
Bader.

Ir. V.L.H.M.W.C. Nollet verdedigt op
woensdag 23 april 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 ‘Run-Time
management for future MPSoC plat-
forms’. Nollet promoveert aan de facul-
teit Elektrotechniek. De promotor is
prof.dr. H. Corporaal.

M. Rajuan verdedigt op woensdag 23
april 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 ‘Student teachers’ perception of
learning to teach as a basis for super-
vision of the mentoring relationship’.
Rajuan promoveert aan de faculteit
Scheikundige Technologie. De promo-
toren zijn prof.dr. D. Beijaard en prof.dr.
N. Verloop.

Afscheid
Paul Weijmans neemt op woensdag 23
april vanaf 16.00 uur in de University
Club afscheid van de TU/e. Paul begint
per 1 mei als senior veiligheidskundige
bij Philips research op de high tech cam-
pus in Eindhoven. Paul is meer dan
twintig jaar werkzaam geweest bij de
TU/e.

UniPartners 
Zoekt nieuwe bestuursleden
UniPartners Eindhoven zoekt bestuurs-
leden voor jaargang 2008/2009. Je bent
verantwoordelijk voor een onafhankelijk
adviesbureau, als professional op een
strategisch niveau werkzaam, manager
van uitdagende projecten en aan het
investeren in een zakelijk en sociaal net-
werk. Ben jij ondernemend en verant-
woordelijk ingesteld? Meld je aan voor de

informatieborrel. Op 17 april om 17.00
uur op ons kantoor, MultiMediaPaviljoen
1.32. Bel: 040-2478252.

Tint
Adem en meditatietechniek
Tint houdt een avond met adem- en
meditatietechniek zoals Thich Nhat
Hanh ze onderricht. Door een bewuste
ademhaling breng je jezelf naar het hier
en nu. Ook is er een boekbespreking van
‘Iedere stap is vrede’. Datum en tijd:
woensdag 14 mei om 20.00 uur. Locatie:
Café Tint. Begeleiding: Hans d’Achard.
Mee-eten: 18.00 uur kosten 3.50 Euro.
Opgave voor 12.00 uur bij tint@tue.nl.

Good guys?
Het verhaal over oorlog hoor je bijna
altijd van één kant. De kant van de over-
winnaar. Tint toont twee oorlogfilms die
zich niet aan deze regel houdt: Letters
from Iwo Jima en Flags of our Fathers.
De eerste is van regisseur Clint Eastwood
(twee Oscarnominaties). Hij heeft een
mooi en indringend film-tweeluik
gemaakt over de inval van de VS in 1945
op het door de Jappanners bezette
eilandje Iwo Jima. Flags of our Fathers
handelt over soldaten uit verschillende
sociale klassen. Ze worden door het
Amerikaanse leger voor propagandadoel-
einden gebruikt. Enkelen van die
soldaten gaan hier bijna aan onderdoor.
Donderdag 15 mei van 16.30 – 22.00
uur. Locatie: café Tint. Kosten: 5 Euro,
incl. high tea en eten. Contact: Willem
Mak. Opgeven voor maandag 12 mei
Tint@tue.nl.

Clarissenklooster in Megen
Wil je enkele dagen stilte en verdieping
zoeken in de luwte van het dagelijkse
kloosterleven? Dan ben je van harte wel-
kom in Klooster Sint Josephsberg in
Megen. Daar wonen de zusters Clarissen
in een monastieke levensstijl, die stilte
en eenvoud vertegenwoordigt. Je eet mee
-  in stilte - en bent uitgenodigd deel te
nemen aan de gebedsdiensten. Er is een
eigen tuin en je kunt gebruik maken van
de bibliotheek. Datum: vrijdag 30 mei.
12.30 uur tot zondag 1 juni, 14.30 uur.
Kosten: ¤50,-. Contactpersonen: Elcke
Smits. Vooraf opgeven via
tint@tue.nl.00 uur.

Franciscus van Assisi
Deze film van regisseur Franco Zeffirelli
is een film over de jonge jaren van
Franciscus van Assisi, die zijn familie-
rijkdommen opgaf om één te zijn met de
natuur en een leven onafhankelijk van
materieel bezit te leiden. Je zou
Franciscus de eerste ‘dropout’ van de
geschiedenis kunnen noemen. Brother
Sun, Sister Moon is een bijzondere,
betekenisvolle filmervaring. Datum:
woensdag 21 mei. Tijd: 20.00 uur.
Locatie: Café Tint. Contactpersoon: Elcke
Smits. Vooraf kun je voor 3,50 euro mee
eten. Aanvang 18.00 uur. Opgave voor 21
mei voor 12.00 uur via tint@tue.nl.

Kwaliteitmanager / Hoofd
Bedrijfsbureau (EU-5088-FF),
Bedrijfsbureau, dienst Huisvesting (1,0
fte). Tijdelijk dienstverband, salaris in
overleg. 

Functioneel beheerder Scholierenbank /
alumninet (V28.0620),Onderwijs en
Studenten Service Centrum (1,0 fte). Vast
dienstverband, salaris maximaal schaal 9
CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1
(2441,00 t/m 3352,00 euro).

PhD position on nanostructured photon-
number-resolving detectors (V34.299),
The Photonics and Semiconductor
Nanophysics, department of Applied
Physics (1,0 fte). Tijdelijk dienstverband,
salaris maximaal schaal 27 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1 pro-
movendus (2000,00 t/m 2558,00 euro).

PhD Student “Transformations,
Refinements and Abstractions of
Embedded System Models” (V35.397),
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).

Two PhDs in Philosophy and Techn. wor-
king on Evolutionary Foundations of
Techn. (V39.439), Section of Philosophy
and Ethics of Technology, department of

Technology Management (1,0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 27 CAO Nederlandse universitei-
ten bijlage 1 promovendus (2000,00 t/m
2558,00 euro).

Assistant Professor (1.0 fte, tenure track)
in Ethics and Technology (V39.441),
Section of Philosophy and Ethics of
Technology,  department of Technology
Management (1,0 fte). Tijdelijk dienstver-
band, salaris maximaal schaal 11 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(3129,00 t/m 4868,00 euro).

Ass. Professor (1.0 fte, tenure track) in
Philosophy of Science and Technology
(V39.447), Section of Philosophy and
Ethics of Technology,  department of
Technology Management (1,0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 11 CAO Nederlandse universitei-
ten bijlage 1 (3129,00 t/m 4868,00
euro).

Assistant Professor (1.0 fte, tenure track)
in Ethics and Medical Technology
(V39.448), Section of Philosophy and
Ethics of Technology, department of
Technology Management (1,0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 11 CAO Nederlandse universitei-
ten bijlage 1 (3129,00 t/m 4868,00
euro).

PhD Student - Work & Organizational
Psychology (V39.449), Human
Performance Management Group,
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).

Voor meer informatie ga naar:
www.tue.nl/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..  

Algemeen

Mensen

Studentenleven

Vacatures

Maak met één cadeau twéé moeders blij!

GIRO 4663

Geef uit naam van uw moeder, kippen, training en nazorg cadeau aan een moeder in Afrika. 
Iedere moeder geeft kuikens door aan een volgende moeder. Zo herhaalt uw gift zich vanzelf.

Een kippen-cadeau kost 22,50. Bel 0165-520123 of kijk op www.heifer.nl
en vraag een gratis moederdagkaart aan.

(Advertenties)



The Student Sports
Center is organizing a
day of Physical Health
especially for TU/e em-
ployees of 45 years and
older on May 15th. The
day is meant to con-
tribute to health awa-
reness. There will be
attention to both
physical and mental risk
factors that are a threat
to our health.

The day will start at 9:00
a.m. and end at 5:00 p.m.
Participants can register
for two activities:
• A health check: the
emphasis will be on cardio-
vascular risk factors.
•Workshop “Encounter
your stress!” which will in-
troduce you to the possibi-
lities of self-regulation of
stress.

This day of Physical Health
is supported by the TU/e

Board.  All TU/e staff may
take part in this during
working hours, in consul-
tation with their su-
pervisor.
At lunch (12:00 a.m. – 2:00
p.m.) there will be an op-
portunity to take part in an
outdoor (Nordic Walking)
or indoor (Tai Chi) exercise
class. The focus of both
classes will be on active re-
laxation. There will also be
a lunch at the Student
Sports Center.
More information on this
day of Physical Health and
on how to register can be
found on the Student
Sports Center website
under “Day of Physical
Health 45+”.

Sports Card
Next week (21-26 April)
entry to the Student Sports
Center will be free. Those
interested can try out all
the activities going on

during this week and of
course use the various
courts, equipment and the
swimming pool. 
Anyone who wants to
become a member of the
Student Sports Center
from April 14 can buy a
sports card valid until the
end of August for only 25
euro plus 2.50 euro for the
card itself. The card usually
costs 65 euro for a year
(from September). /.

English page /11
Cursor 17 april 2008

Column
WWhheenn  II’’mm  ttrraavveelllliinngg  iinn
NNeetthheerrllaannddss,,  II  lliikkee  ttoo  ggoo  bbyy
ttrraaiinn..  AAnndd  II  oofftteenn  ffiinndd  mmyysseellff
ccoommppaarriinngg  tthhee  eexxppeerriieennccee  wwiitthh
tthhaatt  iinn  mmyy  hhoommee  ccoouunnttrryy..
II  ssttiillll  rreemmeemmbbeerr  tthhee  ffiirrsstt  ttiimmee  II
ttrraavveelllleedd  bbyy  ttrraaiinn  iinn
NNeetthheerrllaannddss..  II  hhaadd  jjuusstt  llaannddeedd
aatt  SScchhiippooll  aaiirrppoorrtt  ffrroomm  IInnddiiaa..  II
ttooookk  mmyy  bbaagg,,  bboouugghhtt  aa  ttiicckkeett  ttoo
EEiinnddhhoovveenn  aanndd  wwaallkkeedd  ddoowwnn  ttoo
tthhee  mmeettrroo..
NNooww,,  ppiiccttuurree  tthhiiss..  TThhiiss  wwaass  mmyy
ffiirrsstt  ttiimmee  iinn  EEuurrooppee;;  
II  wwaass  ffrreesshh  ffrroomm  IInnddiiaa,,  hhaavviinngg
lliivveedd  aallll  mmyy  lliiffee  iinn  oonnee  ooff  tthhee
mmoosstt  ccrroowwddeedd  cciittiieess  iinn  tthhee
wwoorrlldd,,  wwaallkkiinngg  iinnttoo  aa  ssttaattiioonn
dduurriinngg  ppeeaakk  hhoouurr,,  ttoo  ffiinndd  jjuusstt
ttwwoo  ppeeooppllee  oonn  tthhee  eennttiirree
ppllaattffoorrmm..  
IItt  wwaass  uunnnneerrvviinngg  ttoo  ssaayy  tthhee
lleeaasstt..  IInn  mmyy  hhoommeettoowwnn  yyoouu
wwoouulldd  nnoorrmmaallllyy  ffiinndd  hhuunnddrreeddss
ooff  ppeeooppllee  uussiinngg  tthhee  ssttaattiioonn  aatt
aannyy  ggiivveenn  ttiimmee..  TThhee  rruunnnniinngg
jjookkee  iiss  tthhaatt  IInnddiiaann  RRaaiillwwaayy
bbrriinnggss  ppeeooppllee  ttooggeetthheerr,,
lliitteerraallllyy,,  bbyy  ccrraammmmiinngg  tthheemm  aallll
iinn  oonnee  ttrraaiinn..  TTrraavveelllliinngg  iinn
DDuuttcchh  ttrraaiinnss  wwaass  aa  lluuxxuurriioouuss
aallbbeeiitt  ssuurrrreeaall  eexxppeerriieennccee  ffoorr
mmee..
NNoott  aannyymmoorree  tthhoouugghh..  AAfftteerr  ttwwoo
yyeeaarrss,,  II’’mm  ggeettttiinngg  qquuiittee  uusseedd  ttoo
tthhiiss  kkiinndd  ooff  ttrraavveell..  NNooww,,  II’’mm
wwoorrrriieedd  aass  ttoo  hhooww  II’’llll  aaddaapptt
mmyysseellff  ttoo  ttrraavveell  iinn  IInnddiiaann
ttrraaiinnss..  IItt’’ss  ggooiinngg  ttoo  bbee  aa
‘‘rreevveerrssee  ccuullttuurree  sshhoocckk’’  wwhheenn  II
rreettuurrnn  hhoommee..
OOnn  aa  ssiiddee  nnoottee,,  tthheerree  iiss  oonnee
tthhiinngg  tthhaatt  bbootthheerrss  mmee
wwhheenneevveerr  II  ttrraavveell  iinn  ttrraaiinnss..
EEvveerryy  ttiimmee  II  ttrraavveell  II  eenndd  uupp
hhaavviinngg  ttoo  lliisstteenn  ttoo  ssoommeeoonnee
eellssee’’ss  pphhoonnee  ccoonnvveerrssaattiioonn..  IItt’’ss
aallmmoosstt  aa  ggiivveenn  cceerrttaaiinnttyy  tthhaatt
tthhee  mmiinnuuttee  yyoouu  ssiitt,,  ggeett
ccoommffoorrttaabbllee  aanndd  tthhee  ttrraaiinn
ssttaarrttss,,  yyoouu  wwiillll  hheeaarr  tthhee
ssttaannddaarrdd  LLaattiinnoo//RR&&BB//HHiipp  HHoopp
rriinnggttoonnee..  AAnndd  tthhee  rreesstt  ooff  tthhee
jjoouurrnneeyy  wwiillll  bbee  ssppeenntt  tthheenn  lliiss--
tteenniinngg  ttoo  oonnee  eenndd  ooff  tthhee  ccoonn--
vveerrssaattiioonn..  IItt  ddooeessnn’’tt  mmaatttteerr
hhooww  ffaarr  tthhaatt  ppeerrssoonn  iiss  ssiittttiinngg
ffrroomm  yyoouu  ––  tthhee  ssoouunndd  ttrraavveellss
cclleeaarrllyy  aalloonngg  tthhee  ccoommppaarrtt--
mmeenntt..  IIff  yyoouu  uunnddeerrssttaanndd  DDuuttcchh,,
tthheenn  iitt  mmiigghhtt  bbee  aann  iinntteerreessttiinngg
ccoonnvveerrssaattiioonn  ttoo  ffoollllooww..  BBuutt  mmyy
lleevveell  ooff  DDuuttcchh  iiss  nnoonn--eexxiisstteenntt..
SSoo  II’’mm  ffoorrcceedd  ttoo  ssppeenndd  tthhee
ttrraavveell  ttiimmee  wwiitthh  tthhee  nnooiissee  iinn
tthhee  bbaacckkggrroouunndd,,  ccoonntteemm--
ppllaattiinngg  iissssuueess  lliikkee  wwhhyy  iinn
ggoodd’’ss  nnaammee  ddooeess  tthhaatt  ppeerrssoonn
hhaavvee  aann  EEllttoonn  JJoohhnn  rriinnggttoonnee??  IInn
ppuubblliicc??  WWhhaatt  kkiinndd  ooff  bbeett  ddiidd  hhee
lloooossee??
IItt’’ss  aa  mmiinnoorr  iirrrriittaanntt,,  bbuutt  iitt’’ss
hhaappppeenneedd  wwiitthh  mmee  eevveerryy  ssiinnggllee
ttiimmee  II  ttrraavveell..  II’’mm  bbeeggiinnnniinngg  ttoo
tthhiinnkk  tthhaatt  aalloonnggwwiitthh  tthhee  ttiicckkeett,,
aa  cceellll  pphhoonnee  iiss  aa  pprreerreeqquuiissiittee  ttoo
ttrraavveell  iinn  ttrraaiinnss  hheerree..

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..

“We all see the world in different colors”
Nicolas Gevaert (37) is
the first international
intern to work at the TU/e
Communication Expertise
Center (CEC). As a French
high school teacher of
philosophy and lite-
rature, Gevaert decided
he wanted to branch out
and do a two-year
Master’s degree in com-
munications. The CEC has
asked him to work on a
strategy to improve the
promotion of the TU/e’s
Master’s programs inter-
nationally.

“I am going to be talking to
all nine departments at this
university about how they
would like to be known
abroad in the context of
TU/e as a creative and in-
novative organization. I
want to know what they are
proud of. To find out what
kind of image they want to
project and what message
they want to send. The CEC
sees this as a bridge
project,” the intern
explains. “I will also be
looking at the issue from
the other side of the fence:
what do international
Master’s students expect
when they come to the
TU/e and how do they feel
about the program and
their experience of Dutch
culture when they leave?”
he explains. Gevaert wants
to talk to people from at
least 12 different nationa-
lities of the 40 represented
at the TU/e.

The CEC will be promoting
the new Automotive
Master’s program starting
at the Mechanical Engi-
neering department in
September in a new way.
Gevaert (and others) can
try out a few new ideas in
this promotional pilot
project. “The TU/e will be
promoting Master’s pro-

grams in Germany for the
first time. This will be very
different than, say, in
China where scholarships
are offered,” says Gevaert.
“There is also the question
of how to approach people
in different cultures, to
understand what foreign
students want. For
example, in Germany
people are even more direct
than here in the Nether-
lands. The Chinese are less
demanding. But we want to
reach both demanding and
less demanding students.”

Because of his background
in languages and phi-
losophy, Gevaert has an in-
teresting take on commu-
nications. “It’s all the same
thing really. Communi-
cations strategy is about
the words and images you

use and how and where you
use them. Therefore it is
also about the culture or
philosophy behind the
language of the people you
want to reach,” he states. “I
personally am fascinated
by the Chinese culture, I
have quite a few Chinese
friends in France and am a
practitioner of Tai Chi
Chuan. I’m a big fan of F.
Cheng, a Chinese Nobel
prize-winning author, who
tried to catch the Chinese
spirit in French. He even
went so far as to work on
developing a French calli-
graphy to express himself,
because he felt that French
was not a strong enough
vehicle.”

“Sometimes a language
contains such strange
concepts, that you have to

conclude that another
culture sometimes sees the
world in different colors
than you do. I think this is
a very important thing to
keep in mind when trying
to communicate on an in-
ternational level. To me,
the idea of such differences
is also attractive. I am
drawn to what is not mine.
I like to contemplate the
power of strange and
foreign things.” 

Gevaert is settling in well at
the TU/e. He did some in-
tensive Dutch language
courses beforehand, but
still finds it difficult that
there is so much paper-
work in Dutch at the TU/e.
“But I feel very welcome.
Things are far less official
here than in France, people
leave their office doors

open and call each other by
their first names. I like the
feeling of freedom and
openness here,” he
comments.

Gevaert is doing his
Master’s in External and
Internal Communications
at the University of Lille III
and if all goes well will be
graduating this year. He
hopes to stay in the
Netherlands and find
employment in communi-
cations or as a teacher,
combining his language
and communications
skills./.
Foreign Master’s students who
would like to tell Gevaert about
their experience of the TU/e can
reach him at n.gevaert@tue.nl

Nicolas Gevaert, intern at CEC, in a Tai Chi Chuan pose. Photo: Bart van Overbeeke

Day of Physical Health 45+ Dutch students want to
go abroad, but do not
Dutch students like doing
their internships abroad,
but in practice few really do
so. This appears from the
national student survey
2008. The survey was
carried out among 2,257
mbo (upper secondary vo-
cational education), hbo
(higher professional edu-
cation) en wo (university
education) students. Two
percent of those did in-
ternships abroad in 2007.
Dr. Karen Ali, head of the
Education and Student
Service Center, informs us
that 299 students from the
TU/e went abroad in the
calendar year 2007 for
their studies. The exact
portion of them that have
done internships is alleged
to be difficult to distill. It is
not always clear whether it
concerns a project or a study
at a foreign university.

The survey also shows that
62 percent of the students
aspire for a learning period
abroad. Students indicate
that the main reason for an
international internship is
the opportunity to develop
as a person. According to
twelve percent an in-
ternship abroad looks good
on a CV. Reasons for
staying in the Netherlands
are widely different.
Thirteen percent of the
students is strongly
attached to their own
environment. Others (four
percent) find foreign in-
ternships too expensive or
too much of a hassle (three
percent). The largest group
(eighteen percent) indicate
that they are not sure
whether an internship
abroad is something they
would like./.
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Auto – Motor – Taxi –E bij B
Speciale TU/E Studentenactie !

Op vertoon studentenpas: Intake gratis !!
NU! Auto 20 uur+theorieboek+TTT+examen: 1149,-
Motor 20 uur+de 2 examens+motorbroek: 1105,-

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

Waar Niet waar

Je kunt
diabetes type 2

      krijgen van
je vader of    

   moeder.
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Seksen
DDee  ssttrriijjdd  ttuusssseenn  jjoonnggeennss  eenn  mmeeiissjjeess
kkeenntt  iieeddeerreeeenn  nnoogg  vvaann  ddee  bbaassiiss--
sscchhooooll..  DDoooorr  vveerrddeerree  sscchhoolliinngg  eenn
oonnttwwiikkkkeelliinngg  wwoorrddtt  ddeezzee  kkiinnddeerr--
lliijjkkee  ggeellddiinnggssddrraanngg  llaannggzzaaaamm
aaffggeezzwwaakktt..  IInn  ddee  ggrrootteemmeennsseenn--
wweerreelldd  zziijjnn  bbeeiiddee  ggeessllaacchhtteenn  ggeelliijjkk..
OOff  nniieett??  
GGiijjss  HHuuiijjggeenn  eenn  LLiieekkee  vvaann  DDuuiisstt,,
bbeeiiddee  ddiitt  jjaaaarr  aaffggeessttuuddeeeerrdd  aaaann  ddee
DDeessiiggnn  AAccaaddeemmyy  EEiinnddhhoovveenn,,
mmaaaakktteenn  eeeenn  lluuddiieekkee  tteennttoooonn--
sstteelllliinngg  vvaann  sscchhiillddeerriijjeenn  eenn
iilllluussttrraattiieess  oovveerr  ddiitt  tthheemmaa..  NNeeeemm
vvoollddooeennddee  tteessttoosstteerroonn  ooff  ooeessttrroo--
ggeeeenn  mmeeee  eenn  mmeenngg  jjee  iinn  ddee  ssttrriijjdd
ddeerr  sseekksseenn..  DDee  eexxppoossiittiiee  wwoorrddtt
zzoonnddaaggss  aaffggeessllootteenn  mmeett  eeeenn  BBrraakk
OOnnttbbiijjtt..
CCuullttuurreeeell  IInniittiiaattiieeff  WWEEII,,
MMaatthhiillddeellaaaann  33,,  EEiinnddhhoovveenn,,  1188,,  1199
eenn  2200  aapprriill,,  1144..0000  uuuurr..  TTooeeggaanngg
ggrraattiiss,,  bbrruunncchh  tteeggeenn  vvrriijjwwiilllliiggee
bbiijjddrraaggee..

/Theatersport
WWiill  jjee  JJoorriiss  vvaann  GGeellddeerr  zziieenn  zzaappppeenn
oopp  ddee  tteelleevviissiiee  vvaann  AAmmaanndduuss
LLuunnddqqvviisstt  ttiijjddeennss  ddee  ooppeenniinngg  vvaann
ddee  OOllyymmppiisscchhee  SSppeelleenn??  AAlllleess  kkaann
bbiijj  tthheeaatteerrssppoorrtt!!
BBiijj  eeeenn  wweeddssttrriijjdd  ddaaggeenn  ttwweeee  tteeaammss
eellkkaaaarr  uuiitt  ttoott  hheett  ssppeelleenn  vvaann  ggeeïïmm--
pprroovviisseeeerrddee  ssccèènneess..  HHeett  tteeaamm  ddaatt
hheett  bbeessttee  wweeeett  ttee  iimmpprroovviisseerreenn,,
wwoorrddtt  ddee  uuiitteeiinnddeelliijjkkee  wwiinnnnaaaarr..  HHeett
ppuubblliieekk  bbeeppaaaalltt  ddee  iinnhhoouudd  vvaann  ddee
ssccèènneess  eenn  kkaann  hhaaaarr  bbeewwoonnddeerriinngg
llaatteenn  bblliijjkkeenn  ddoooorr  mmeett  rroozzeenn  ooff  mmeett
nnaattttee  ssppoonnzzeenn  nnaaaarr  hheett  ppooddiiuumm  ttee
ggooooiieenn..  TThheeaatteerrssppoorrttvveerreenniiggiinngg
DDuullcciinneeaa  ssppeeeelltt  hhaaaarr  tthhuuiisswweedd--
ssttrriijjddeenn  iinn  PPllaazzaa  FFuuttuurraa..  ZZoonnddaagg
nneeeemmtt  zziijj  hheett  oopp  tteeggeenn  AAffssllaagg  OOoosstt
uuiitt  EEnnsscchheeddee..
PPllaazzaa  FFuuttuurraa,,  2200  aapprriill,,  2200..3300  uuuurr..
EEnnttrreeee  88,,5500  eeuurroo..

/Engeltjesmaker
EEeenn  ssoommbbeerree,,  vviieezzee  hhootteellkkaammeerr  iiss
hheett  ddeeccoorr  vvoooorr  ddee  ffiillmm  vvaann  CChhrriissttiiaann
MMuunngguuii  ddiiee  zziicchh  iinn  11998877  iinn
RRooeemmeenniiëë  aaffssppeeeelltt..  MMaaaarr  ddee
ttooeessttaanndd  vvaann  ddee  kkaammeerr  iiss  wweell  ddee
mmiinnssttee  zzoorrgg  vvaann  ddee  vvrriieennddiinnnneenn  ddiiee
eerr  hhuunn  iinnttrreekk  hheebbbbeenn  ggeennoommeenn  iinn
aaffwwaacchhttiinngg  vvaann  eeeenn  ‘‘eennggeellttjjeess--
mmaakkeerr’’..
HHeett  vveerrhhaaaall  iiss  aallss  eeeenn  tthhrriilllleerr
ooppggeebboouuwwdd..  IInn  hheett  bbeeggiinn  vvrraaaagg  jjee  jjee
aallss  kkiijjkkeerr  aaff  wwaatt  ddee  kkoorrddaattee  OOttiilliiaa
aaaann  hheett  rreeggeelleenn  iiss  eenn  wwaaaarroomm
GGaabbiittaa  zzoo  aappaatthhiisscchh  rreeaaggeeeerrtt..
WWaannnneeeerr  ddaatt  dduuiiddeelliijjkk  iiss  kkrriijjggeenn  ddee
aannggsstt  eenn  wwaannhhoooopp  vvaann  hheett  bbeewwiinndd
vvaann  CCeeaauucceessccuu  eeeenn  hheerrkkeennbbaaaarr
ggeezziicchhtt..  IInn  RRooeemmeenniiëë  wweerrdd  iinn  11996666
aabboorrttuuss  vveerrbbooddeenn  vvaannwweeggee  ttee--
kkoorrtteenn  aaaann  aarrbbeeiiddsskkrraacchhtteenn..  WWiiee
bbeettrraapptt  wweerrdd  kkoonn  oopp  ggeevvaannggeenniiss--
ssttrraaff  rreekkeenneenn..  DDeezzee  aaaannggrriijjppeennddee
ffiillmm  wwoonn  iinn  22000077  eeeenn  GGoouuddeenn  PPaallmm..
FFiillmmhhuuiiss  DDee  ZZwwaarrttee  DDooooss::  1177,,  2222  eenn
2233  aapprriill,,  2200..0000  uuuurr..

/Gasparin &
Meier
CCAASSAA  VVeerrttiiggoo  mmaaaakkttee  eeeenn  tteennttoooonn--
sstteelllliinngg  oovveerr  hheett  wweerrkk  vvaann  ddee
OOoosstteennrriijjkkssee  aarrcchhiitteecctteenn  GGaassppaarriinn
&&  MMeeiieerr..  DDeezzee  iiss  ttoott  1166  mmeeii  ttee  zziieenn
iinn  hheett  ffaaccuulltteeiittssggeebboouuww  vvaann
BBoouuwwkkuunnddee..  DDee  ffoottoo’’ss  zziijjnn  ggeemmaaaakktt
ddoooorr  ddee  bbeekkeennddee  aarrcchhiitteeccttuuuurr--
ffoottooggrraaaaff  MMaarrgghheerriittaa  SSppiilluuttttiinnii..  DDee
eexxppoossiittiiee  wwoorrddtt  vvaannddaaaagg  ggeeooppeenndd
mmeett  eeeenn  lleezziinngg..  CCAASSAA  ssttaaaatt  vvoooorr
CCoonnttaaccttffoorruumm  vvoooorr  AAaannvvuulllleennddee  eenn
SSppeecciiaallee  AAccttiivviitteeiitteenn..
TTrraappppeennzzaaaall  vvaann  VVeerrttiiggoo,,  1177  aapprriill,,
1177..0000  uuuurr..

Doppio moet alleen ‘de stukken nog zetten’ 
Studententoneelvereniging
Doppio gaat van eind mei tot
eind juni voorstellingen geven
in het Gaslab en in Plaza
Futura. Afgelopen zaterdag en
zondag werd fanatiek -en
vooral langer achter elkaar dan
bij de wekelijkse bijeen-
komsten- geoefend tijdens het
jaarlijkse repetitieweekend.
Zeven regisseurs en ruim
veertig spelers bekeken
elkaars werk.

Voorzitter Lennart Verheijen:
“Alle scenes zijn doorlopen, we
zijn heel ver. Maar de stukken
zijn nog niet gezet.” Daarmee
bedoelt hij dat de emoties er nog
in moeten en de overgangen nog
soepeler kunnen worden. “Een
voorstelling geven is meer dan
teksten oplezen.”
Zelf speelt hij in het stuk dat ge-

baseerd is op het boek (en de
film) ‘The Virgin Suicides’. Het
verhaal van de vijf knappe maar
mysterieuze zusjes die zichzelf
van het leven beroven wordt
door vijf Doppio-jongens gebracht
onder regie van Jeroen de Waard.
Het wordt opgevoerd in Plaza
Futura, net als de stukken ‘Doe
alles met me’ (regie:Loes Herre-
mans) en ‘Interbellum’ (Geke
van Boxem). ‘Doe alles met me’
is een bewerking van het boek:
‘De heilige Antonio’ van Arnon
Grunberg.
In het Gaslab komen de voorstel-
lingen: ‘Ifigineia’ (Anneke van
den Heuvel), ‘Wat jij misschien
mag weten’(Kim van Kooi), het
cabareteske ‘Fake’ (Linda van
Boxtel) en ‘Niemand in het bij-
zonder’. In het laatste stuk
onder leiding van Corne van
Sprundel, is onder andere te

zien hoe vier vrolijke meiden re-
ageren wanneer zij tot hun
stomme verbazing een woest
konijn zien opkomen./. Voor speeldata zie: www.doppio.nl.

Een echte Le Corbusier op Strijp-S
Te vergelijken met een raket
naar de maan. Dat was het
Philipspaviljoen dat in 1958
werd gebouwd voor de
Wereldtentoonstelling in
Brussel. In Eindhoven wordt al
jaren geprobeerd het aparte
gebouw, met zijn plattegrond
in de vorm van een maag en
wanden als scheepszeilen in de
wind, te reconstrueren op
Strijp-S. Bouwkundealumnus
Arie van Rangelrooy vertelt
over het paviljoen van Le
Corbusier in de maandelijkse
talkshow in Café Kraaij &
Balder.

“Het is de eerste en enige kans
voor Eindhoven om een echte Le
Corbusier binnen de stads-
grenzen te krijgen”, zegt archi-
tect Van Rangelrooy van
architecten|en|en. Hij weet
zeker dat daar drommen toe-
risten op af zullen komen.“ 
Le Corbusier is toch wel de
Picasso van de architectuur. Hij
was wereldberoemd en volgens
velen de meest belangrijke
architect en stedenbouwkundige
van de twintigste eeuw. Hij
overleed in 1965.” 
Op de eerste wereldexpo na de
Tweede Wereldoorlog mochten
ook multinationals hun eigen
plannen inbrengen. Le
Corbusier werd door Philips ge-
vraagd een bijdrage te leveren
voor een deel van het
Nederlandse paviljoen. In zijn
gebouw kon het elektronica-
concern haar ultieme toekomst
tonen. Met de beschikbare tien
miljoen gulden wilde Le
Corbusier een multimedia-
ervaring bouwen waarin hij
architectuur, beeldende kunst,
film en muziek combineerde. 
Het was de bedoeling dat het
zich zou aanpassen aan het
Nederlandse ensemble van
disciplines, waar Gerrit Rietveld
leiding over had. Maar Le
Corbusier liet zich niet sturen
door Rietveld. Hij sprak: “Mijn
gebouw heeft geen exterieur! Er
is slechts een binnenkant.”
Zoals altijd had hij een auto-
noom gebouw ontworpen en
wilde hij zich niet voegen naar
de rest van Hollands bijdrage
aan de Expo 58.
Met de buitenkant hield de
architect en wiskundige Xenakis

zich bezig. “Het is zo’n raar ding
geworden, je kunt het zien als de
eerste blob, een soort zwaarte-
krachtloos gebouw.”
Het resultaat was Le Poème
Electronique. Dat is de naam
van het geheel; het paviljoen en
de voorstelling van het elektro-
nische gedicht. Bezoekers
gingen met honderden tegelijk
naar binnen, stonden op de vloer
in de vorm van een maag en
lieten een bizarre lichtshow over
zich heen komen. De muziek is
geschreven door Edgar Varèse
en bevat veel plop-, piep- en
knarsgeluiden uit de industrie.
De film bestaat uit een
diacollage van onder andere kal-
koenen, skeletten en ogen.
“Maar denk niet dat de be-
zoekers gillend wegliepen”, zegt
Van Rangelrooy. “Mensen lieten
zich in 1958 graag verbazen. Het
was heerlijk apart en zeer
welkom na de lange sobere
periode van wederopbouw. Er
was weer geld te besteden aan
cultuur.” 
Het paviljoen dat was op-
gebouwd uit een soort prefab
vlakken van beton, die door
spandraden aan elkaar waren
gedrukt, is direct na de Expo

opgeblazen. Maar het is
wereldwijd een icoon geworden
waar architecten, musici en kun-
stenaars zich nog steeds door
laten inspireren. 

Autersrechten 
In 2003 heeft stichting ALICE,
in de personen van Han le Blanc
en Chris Manders,  het initiatief
genomen om het Philips-
paviljoen te gaan herbouwen in
Eindhoven. Arie van Rangelrooy
zit in een van de werkgroepen.
“We hebben Wessel de Jonge uit
Rotterdam, een autoriteit op het
gebied van de restauratie van
modernistische gebouwen,
opdracht gegeven de herbouw-
mogelijkheden te onderzoeken.
Bedenk wel; wat in de jaren
vijftig kon, kan nu soms abso-
luut niet meer. Het interieur was
destijds gemaakt van een nieuw
materiaal dat goed isoleerde en
akoestisch perfect was, maar ja,
dat was dus asbest he?”
Je kunt niet zomaar een een-op-
een-replica maken, meent van
Rangelrooy. “Zeker niet wanneer
je het gebouw ook dertig jaar
wilt gaan gebruiken, zoals
ALICE van plan is. Hoe we het
gaan gebruiken, staat nog niet

vast. Daar is een programma-
werkgroep voor ingesteld.”
Een mijlpaal is alvast dat
Eindhoven nu werkelijk de
auteursrechten heeft verkregen
van de Fondation le Corbusier,
een machtige stichting in
Frankrijk die actief alle werken
van Le Corbusier beheert. “Dat
is nog niet zo vanzelfsprekend
hoor, om de auteursrechten te
verkrijgen. We hebben wel vier
keer een ontmoeting met de
Fondation gehad en er is een
compleet symposium aan
gewijd.” 

Ondertussen is een discussie
ontstaan over het bouwen van
een replica versus het maken
van een nieuwe versie van Le
Poème Electronique. Voor Van
Rangelrooy staat wel vast welke
kant het opmoet: “Je ontwerpt
toch ook geen nieuwe versie van
een spoetnik?” En hij denkt het
tij mee te hebben; tegenwoordig
zie je in de architectuur wel
meer retrobouw.

Zondag 20 april vanaf 15.30 u: Talkshow
Eindhoven uit de kunst, Café Kraaij &
Balder, Strijpsestraat 79.

Foto: Bart van Overbeeke
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En hoe is het in Californië?

Lezingen, filmvoorstel-
lingen, symposia, ten-
toonstellingen. Aan de
lijst activiteiten op de ka-
lender van de ‘University
of California’ lijkt geen
einde te komen. Voeg
daar ook nog eens alle

(dispuut-)feesten en
sportwedstrijden aan toe
en je begrijpt dat er wat
betreft ‘Berkeley
Studentenstad’ absoluut
niets te klagen valt. Er is
echter meer: de rest van
California moet natuur-
lijk eveneens verkend
worden, want niet iedere
dag bevind je je op rij-
afstand van prachtige
skioorden (Lake Tahoe),
indrukwekkende land-
schappen (Yosemite) en
verleidelijke stranden
(Los Angeles). Met als
toetje de op (bijna) kruip-
afstand gelegen wereld-
stad San Francisco… Er is
zelfs zoveel te doen dat je
je als exchange student af
en toe even afvraagt of er
ook nog een andere reden
was om naar deze kant
van de wereld te vliegen.

Meestal word ik hier
echter vrij snel weer aan
herinnerd door een
vlugge blik op de
deadlines voor mijn
vakken. 

Dit studeren zelf wordt
door de Amerikanen
echter als een grote gunst
gezien, want het is de
beste publieke univer-
siteit van de Verenigde
Staten. Het aanbod van
vakken (verdeeld over
meer dan tweehonderd
faculteiten!) is zowel
groot als divers, wat na-
tuurlijk wel zo fijn is met
een studie op het raakvlak
van verschillende disci-
plines. Sowieso valt op dat
multidisciplinariteit heel
erg gewaardeerd wordt:
het uitleggen van mijn
studie Technology and

Policy wordt vaak als een
zeer nuttige benadering
van technologie be-
schouwd. Als ik dan bij de
technologen ietwat
verbaasd doorvraag of
deze reactie niet gewoon
uit beleefdheid
voortkomt, blijkt dat
velen (mede dankzij het
vrijere onderwijssysteem)
ook keuzevakken hebben
gedaan omtrent de in-
bedding van technologie. 

En de meeste Europeanen
weten de combinatie (al
dan niet met voorbeelden
uit eigen ervaring)
meestal eveneens te
waarderen. ‘De’
Europeanen vormen
sowieso de groep waar ik
het meeste mee op trek.
Hoewel de moedertaal
nog altijd verschillend is,

qua cultuur zijn de
gelijkenissen verbazing-
wekkend te noemen. Toch
vreemd. Je vertrekt als
Nederlander en je komt
als Europeaan terug. En
dat is vast niet mijn enige
verandering. Een buiten-
lands semester mag met

recht een ervaring
genoemd worden en is
een aanrader voor ie-
dereen. Eindhoven is
klein, denk groot!

Edwin Hubers, 
student Technologie
Management

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.

CCapeapess en pen puunthoeden op nthoeden op 
WW-hoo-hoogfgfeeeesstt

VVoooorraall  mmeett  ccaappeess  eenn  ppuunntthhooeeddeenn,,  zzooaallss  iinn
ddee  ffiillmmss  oovveerr  ttoovveennaaaarrsslleeeerrlliinngg  HHaarrrryy
PPootttteerr,,  kkwwaammeenn  ddee  ssttuuddeenntteenn  ddoonnddeerrddaagg  1100
aapprriill  oopp  hheett  WW--hhooooggffeeeesstt  aaff..  OOmm  uuiittiinngg  ttee
ggeevveenn  aaaann  hheett  tthheemmaa  vvaann  ddee  aavvoonndd  ‘‘WW--
HHoooogguuss  PPooccuuss’’..  
OOnnggeevveeeerr  335500  ssttuuddeenntteenn  ffeeeesstttteenn  eerr  ttoott  iinn
ddee  vvrrooeeggee  uuuurrttjjeess  oopp  llooss  iinn  ddee  ssoocciiëëtteeiitt  vvaann

DDeemmooss  iinn  ddee  BBuunnkkeerr..  DDee  bbaanndd  GGeerruuiiss  ttrraadd  oopp
mmeett  ppoopp--  eenn  rroocckkccoovveerrss..  IInn  hheett  ‘‘vvoooorrpprroo--
ggrraammmmaa’’  zzaatt  ddee  ssttuuddeenntteennbbaanndd  DDoonnkkeeyy
PPuunncchh..  DDee  oorrggaanniissaattiiee  vvaann  hheett  ffeeeesstt  llaagg  iinn
hhaannddeenn  vvaann  ssttuuddiieevveerreenniiggiinnggeenn  SSiimmoonn
SStteevviinn  eenn  PPrroottaaggoorraass..  HHeett  llaaaattssttee  
WW--hhooooggffeeeesstt  wwaass  ttwweeee  jjaaaarr  ggeelleeddeenn..  
FFoottoo::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee

Voetballende robots TU/e vertonen 
kunsten op EK en WK
Het team van de TU/e
doet dit jaar als enige
Nederlandse team mee
aan het EK en WK voor
voetballende robots. 
De Eindhovenaren komen
van 21 tot en met 26 april
uit tegen dertien inter-
nationale teams op de
German Open in
Hannover, het officieuze
EK RoboCup. Het WK
RoboCup is van 14 tot en
met 20 juli in China.

Een bal suist een paar
meter door de lucht boven
het veld van het
robotvoetbalteam Tech
United. Eén van de robots
heeft zojuist een lobje
gemaakt. 
De circa vijftien ontwik-
kelaars – studenten, aio’s

en medewerkers van de
TU/e- leggen deze week de
laatste hand aan de robots.
Ze ontwikkelden zeven
robots, waarvan er zes
uitkomen op het EK en
WK. Eén daarvan is
reservespeler. Alles staat of
valt bij een goede voorbe-
reiding. Janno Lunenburg,
student Werktuigbouw-
kunde en één van de
makers: “Aan het begin van
de wedstrijden zetten we
de robots aan. Vervolgens
leunen we achterover en
hopen dat we een halfuur
later hebben gewonnen.”
De robots van de TU/e zijn
zo gemaakt dat ze tot on-
geveer vijf meter kunnen
‘zien’. Bovendien kunnen
ze met elkaar commu-
niceren. Lunenburg: “Een

parabolische spiegel geeft
de robots een zicht van 360
graden rondom. Alle in-
formatie die ze krijgen
wordt opgeslagen op een
mini-pc.” Verder is een
kompas aangebracht,
zodat de robots weten
welke kant ze de bal op
moeten trappen. De kans
op een eigen goal wordt zo
verkleind. Door kleurher-
kenning ‘weet’ het appa-
raat waar de bal en de lijnen
zijn. Eén van de nieuwig-
heden is de toegenomen
dynamiek. “Voorheen
hadden de robots vaste
rollen. Zo waren bepaalde
robots gedurende de hele
wedstrijd verdediger of
aanvaller. Nu kunnen ze
met elkaar communiceren
en indien nodig van functie

wisselen.” Een ander foefje
is dat de apparaten de
positie van de bal aan
elkaar kunnen vragen en
doorgeven. 
RoboCup is een wereld-
wijde organisatie die robo-
ticaresearch ondersteunt.
De organisatie houdt
robotvoetbalwedstrijden,
waarbij teams van zes
robots autonoom een wed-
strijd tegen elkaar spelen.
De EK- en WK-wedstrijden
verlopen voornamelijk
volgens de FIFA-regels.
Tech United  bereikte vorig
jaar een derde (EK
Hannover) en vijfde plaats
(WK Atlanta)./.

Van der Waals in de bocht met skelters
Foto:Bart van Overbeeke

“Ik wilde de binnenbocht
nemen, maar dat wilde hij
ook.” Een lid van de studie-
vereniging Van der Waals
van Technische Natuur-
kunde licht achteraf nog
even toe hoe het kwam dat
hij zojuist met zijn skelter
tegen een studiegenoot is

aangeknald. Zo’n dertig
leden van de studiever-
eniging hielden maandag-
middag 14 april een skel-
terrace. In het straatje
tussen N-laag, Cascade en
Spectrum werd er plank-
gas gereden om als eerste
over de eindstreep te

komen. Uiteindelijk bleek
Arnout Huisman de beste
te zijn. Joost Daniëls en
Sjak Jansen werden respec-
tievelijk tweede en derde.
Hier en daar vielen
pionnen om, maar de deel-
nemers bleven on-
gedeerd./.

Foto: Bart van Overbeeke
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DDee  bbeeddrriijjffsskkuunnddeessttuuddeenntteenn
hheebbbbeenn  nniieett  mmeeeerr  ddaann  eeeenn
hhooooffddtteelleeffoooonn  nnooddiigg  oomm  ttee
ccoonncclluuddeerreenn  ddaatt  ddeezzee  ffoottoo’’ss
iinn  ddee  kkaammeerr  vvaann  eeeenn  mmaann  zziijjnn
ggeennoommeenn..  OOpp  ddee  cclloossee--uupp
ffoottoo  zziieenn  zzee  eeeenn  SSeennnnhheeiisseerr
hhooooffddtteelleeffoooonn  ddiiee  eeeenn  vvrroouuww
nnooooiitt  iinn  hhaaaarr  bbeezziitt  zzoouu
hheebbbbeenn..  HHiijj  hheeeefftt  eeeenn  bbee--
hhoooorrlliijjkk  ggrroottee  kkaammeerr,,  dduuss  hhiijj
ssttuuddeeeerrtt  aall  wwaatt  llaannggeerr..  ZZee
sscchhaatttteenn  hheemm  iinn  aallss  vviieerrddee--
ooff  vviijjffddeejjaaaarrss  ssttuuddeenntt..  AAaann  ddee
bbooeekkeenn  ((ccaallccuulluuss,,  ssttaattiissttiieekk
eenn  llooggiissttiieekk))  zziieenn  zzee  ddaatt  hhiijj
mmeett  IInnnnoovvaattiioonn
MMaannaaggeemmeenntt,,  eeeenn  mmaasstteerr
vvaann  bbeeddrriijjffsskkuunnddee,,  bbeezziigg  iiss..
HHiijj  ggaaaatt  wweell  eeeennss  nnaaaarr
ffeeeessttjjeess  vvaann  IInndduussttrriiaa,,  ddaaaarr
hheeeefftt  hhiijj  ddee  bbllooeemmeennkkeettttiinngg
ooppggeeddaaaann  ddiiee  aaaann  ddee  kkaasstt
hhaannggtt..  HHiijj  hheeeefftt  vveeeell  ssppuulllleenn
oonnddeerr  zziijjnn  bbeedd  lliiggggeenn..
MMiisssscchhiieenn  rreeiisstt  hhiijj  vvaaaakk..  EErr
ssttaaaann  eeeenn  aaaannttaall  bbooeekkeenn  iinn
ddee  kkaasstt  ((wwaaaarroonnddeerr  eeeenn

aattllaass))  ddiiee  ddaaaarr  ooookk  oopp  lliijjkkeenn
ttee  wwiijjzzeenn..  HHiijj  hhoouuddtt  ooookk  vvaann
mmuuzziieekk,,  hhiijj  ssppeeeelltt  ggiittaaaarr  eenn
oonnddeerr  ddee  ttvv  lliiggggeenn  eeeenn  aaaannttaall
TTaarraannttiinnoo--ffiillmmss..  ZZee  ddeennkkeenn
nniieett  ddaatt  ddee  hhiijj  aaccttiieeff  iiss  bbiijj  eeeenn
ssttuuddeenntteennvveerreenniiggiinngg..
MMiisssscchhiieenn  ddooeett  hhiijj  iieettss  bbiijj
AAEEGGEEEE,,  ooff  bbiijj  IInntteerraaccttiiee..  IInn
zziijjnn  kkooeellkkaasstt  vviinnddeenn  wwee  ddee
ssttaannddaaaarrddddiinnggeenn,,  kkaaaass  eenn
bbootteerr,,  eeeenn  fflleess  wwiijjnn  eenn  eeeenn
ppaaaarr  bblliikkjjeess  bbiieerr..  

FFrreeeekk,,  TToomm  eenn  NNiieellss  vviinnddeenn
ddee  kkaammeerr  eerrgg  ooppggeerruuiimmdd,,
mmaaaarr  eerr  lliiggtt  wweell  vveeeell  oonnddeerr
hheett  bbeedd..  HHiieerrddoooorr  ttwwiijjffeelleenn
zzee  eerr  aaaann  ooff  eerr  eeeenn  vvrroouuww
wwoooonntt..  WWaannnneeeerr  zzee  iinn--
zzoooommeenn  oopp  ddee  wwaassttaaffeell  oonntt--
ddeekkkkeenn  zzee  eeeenn  ppoott  ggeell,,  dduuss
hheett  iiss  ttoocchh  eeeenn  mmaann..  EEeenn
aannaallyyssee  vvaann  ddee  bbooeekkeennkkaasstt
wwiijjsstt  uuiitt  ddaatt  hhiijj
EElleekkttrrootteecchhnniieekk  ssttuuddeeeerrtt..  HHiijj
iiss  eeeenn  eeeerrsstteejjaaaarrss  ssttuuddeenntt,,
wwaanntt  hhiijj  hheeeefftt  nnoogg  nniieett

zzoovveeeell  bbooeekkeenn..  DDaaaarroomm  iiss
zziijjnn  kkaammeerr  wwaaaarrsscchhiijjnnlliijjkk
nnoogg  zzoo  ooppggeerruuiimmdd;;  aallss  jjee  aall
wwaatt  llaannggeerr  ssttuuddeeeerrtt  ddaann  hheebb
jjee  ggeeeenn  ttiijjdd  mmeeeerr  oomm  oopp  ttee
rruuiimmeenn..  HHiijj  iiss  ooookk  nniieett  aaccttiieeff
iinn  hheett  ssttuuddeenntteennlleevveenn,,  mmaaaarr
ddaatt  wwoorrddtt  hhiijj  nnoogg  wweell..  HHiijj
kkoommtt  iinn  iieeddeerr  ggeevvaall  aall  oopp
ffeeeessttjjeess,,  wwaanntt  hhiijj  hheeeefftt  eeeenn
bbllooeemmeennkkeettttiinngg..  OOookk  hheeeefftt
hhiijj  vvaaaakk  vvrriieennddeenn  oovveerr  ddee
vvllooeerr,,  wwaanntt  hhiijj  hheeeefftt  oonntt--
zzeetttteenndd  vveeeell  rruuiimmttee,,  eeeenn
ggrroottee  ttaaffeell  eenn  eerr  lliiggtt  eeeenn
ssllaaaappzzaakk  oonnddeerr  zziijjnn  bbeedd..  OOookk
FFrreeeekk,,  TToomm  eenn  NNiieellss  ddeennkkeenn
ddaatt  hhiijj  vvaann  mmuuzziieekk  eenn  rreeiizzeenn
hhoouuddtt,,  eenn  vvaann  lleekkkkeerr  bbiieerr
zzooaallss  UUrrqquueellll..  ZZiijjnn  kkooeellkkaasstt
iiss  ggooeedd  ggeevvuulldd  mmeett  ggeezzoonnddee
ddiinnggeenn..  WWaaaarrsscchhiijjnnlliijjkk  ssttaaaatt
eerr  ooookk  eeeenn  bbaakkjjee  pprraakk  vvaann
zziijjnn  mmooeeddeerr  iinn..  VVeerrddeerr  hheeeefftt
hhiijj  ooookk  bbiieerr  iinn  hhuuiiss  eenn  eeeenn
fflleess  wwiittttee  wwiijjnn  vvoooorr  zziijjnn
vvrriieennddiinn..  

MMiicchhiieell  RRookkss  iiss  vviijjffddeejjaaaarrss
ssttuuddeenntt  TTeecchhnniisscchhee
IInnnnoovvaattiieewweetteennsscchhaappppeenn
eenn  bbeezziigg  mmeett  ddee  mmaasstteerr
SSEETT..  HHiijj  iiss  aaccttiieeff  bbiijj
TTeecchhnnoollooggiiee  vvoooorr
OOnnttwwiikkkkeelliinnggsspprroobblleemmaattiiee
kk  ((TTvvOO))  eenn  IInntteerrmmaattee..  BBiijj
TTvvOO  hheeeefftt  hhiijj  llaaaattsstt  eeeenn
ssyymmppoossiiuumm  ggeeoorrggaanniisseeeerrdd
eenn  bbiijj  IInntteerrmmaattee  oonnddeerr
aannddeerree  ddee  ssttuuddiieerreeiiss  nnaaaarr
CChhiillii..  HHiijj  hhoouuddtt  vvaann
uuiittggaaaann,,  mmeett  vvrriieennddeenn
oommggaaaann  eenn  rreeiizzeenn..  HHiijj  lleeeesstt
ggrraaaagg  eenn  lluuiisstteerrtt  ggrraaaagg
nnaaaarr  ddee  BBeeaattlleess..  HHiijj  hheeeefftt
ooooiitt  ddee  iinntteennttiiee  ggeehhaadd  oomm
ggiittaaaarr  ttee  lleerreenn  ssppeelleenn,,
mmaaaarr  ddaatt  iiss  eerr  nnooooiitt  vvaann
ggeekkoommeenn..  VVeerrddeerr  hhoouuddtt  hhiijj
ooookk  vvaann  kkllaassssiieekkee  ddiinnggeenn..
ZZiijjnn  kkooeellkkaasstt  iiss  ggeevvuulldd  mmeett
hhaamm,,  kkaaaass,,  aaffbbaakkbbrrooooddjjeess,,
ssaammbbaall,,  ffrriiss  eenn  mmeellkk,,  mmaaaarr
mmeeeessttaall  ggeeeenn  bbiieerr..  

Het sleutelgat

““MMeerreell,,  jjee  dduuiikktt  aallss  eeeenn
bbaakksstteeeenn!!””  BBrroommddee  mmiijjnn
zzwweemmttrraaiinneerr  HHeerrmmaann
LLaammmmeerrttss  jjaarreenn  ggeelleeddeenn..
NNuu  mmaagg  iikk  nnaa  ttiieenn  jjaaaarr
ooppnniieeuuww  mmiijjnn  kkuunnsstteenn
vveerrttoonneenn  oomm  ttee  ssttrriijjddeenn
vvoooorr  ddee  hheeuussee  ‘‘LLaammmmeerrsstt--
bbookkaaaall’’..  VVoooorr  mmiijj  iiss  ddee
bbeettrreeffffeennddee  oonnddeerr--
sscchheeiiddiinngg  wweeiinniigg  bbooeeiieenndd;;
zziinnkkeenndd  hheeeefftt  nnoogg  nnooooiitt
iieemmaanndd  eeeenn  zzwweemm--
wweeddssttrriijjdd  ggeewwoonnnneenn..  WWaaaarr
hheett  nnaattuuuurrlliijjkk  oomm  ggaaaatt,,  iiss
hheett  ‘‘ggeezzeelllliigg  wweeddeerrzziieenn’’
ddaaaarrnnaa..  PPrroonnkkeenn  mmeett
lluucchhttkkaasstteelleenn,,  ggiieecchheelleenn
oomm  vveerraannttwwoooorrddee
aanneekkddootteess  eenn  oouuddee  kkooeeiieenn
uuiitt  ddee  ddiieeppee  sslloooott  hhiijjsseenn..  

MMiijjnn  ttiijjdd  bbiijj  ddee  vveerreenniiggiinngg
kkeenntt  bbeehhaallvvee  vveerrmmaakkeelliijjkkee
rrooddddeellss,,  eennkkeellee  mmiijjllppaalleenn
vvaann  ffoorrmmaaaatt..  ZZoo  oonnttvviinngg  iikk
mmiijjnn  eeeerrssttee  eecchhttee  kkuuss  vvaann
ddee  mmooooiissttee  jjoonnggeenn  vvaann  ddee
zzwweemmcclluubb..  IIkk  wwaass  ttoottaaaall
vvaann  ssllaagg..  HHiijj  ooookk,,  mmaaaarr  nneett
iieettss  aannddeerrss..  HHiijj  rraappppoorr--
tteeeerrddee  iinn  ddee  hheerreenn--
kklleeeeddkkaammeerr..  MMeett  MMeerreell
wweerrdd  eerr  nniieett  mmeeeerr  ggeefflliirrtt
oonnddeerr  ddee  ddoouucchheess……  

MMaaaarr  mmiisssscchhiieenn  vvaalltt  hheett
aalllleemmaaaall  wweell  mmeeee..  ZZiijjnn  ddee
lluucchhttkkaasstteelleenn  nnooooiitt  ooppggee--
bbllaazzeenn,,  oouuddee  kkooeeiieenn  nnoogg
aallttiijjdd  ddaarrtteelleennddee  kkaallffjjeess  eenn
iiss  hheett  wwaatteerr  vvaann  hheett
bbuuiitteennbbaadd  wwaarrmm..  

WWiiee  wweeeett  ddaatt  zzee  mmee  zzeellffss
bbeellaannggsstteelllleenndd  vvrraaggeenn  wwaatt
iikk  tteeggeennwwoooorrddiigg  ddooee..  DDaann
vveerrtteell  iikk  ddaatt  iikk  tthhaannss  mmiijjnn
hheerrsseenneenn  ppiijjnniigg  oovveerr  ddee
kkwweessttiiee  wwaatt  mmiijj  iinn  hheemmeellss--
nnaaaamm  mmoottiivveeeerrtt  ttee  ddooeenn
wwaaaarr  iikk  mmeeee  bbeezziigg  bbeenn,,  ddaatt
iikk  mmee  bblliijjff  vveerrbbaazzeenn  oovveerr
hheett  ffeeiitt  ddaatt  iieeddeerreeeenn  hheett
vvaann  bbeellaanngg  aacchhtt  ddaatt  jjee  iieettss
vviinnddtt  eenn  ddaatt  iikk  eerr  nnaa  vviijjff
mmaaaannddeenn  nnoogg  nniieett  uuiitt  bbeenn
ooff  iikk  mmiijjnn  llaammiinnaaaatt  zzaall
vvoooorrzziieenn  vvaann  pplliinnttjjeess..  

GGooeedd,,  ttiijjdd  oomm  mmee  vvoooorr  ttee
bbeerreeiiddeenn::  iikk  ggaa  lleerreenn
dduuiikkeenn,,  bbrreenngg  eeeenn  eexxttrraa
bbeezzooeekk  aaaann  mmiijjnn  tthheerraappeeuutt
eenn  lleegg  mmiijjnn  mmooooiissttee  jjuurrkk
vvaasstt  kkllaaaarr..  LLeeuukk!!  EEeenn
rreeüünniiee!!

MMeerreell  PPiitt  iiss  ssttuuddeennttee
BBoouuwwkkuunnddee

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 Jan-Hein van
den Brink, Merel van Wanrooij, Jan Willem Heinen (allen derdejaars student
Technische Bedrijfskunde), Wouter Heetman en Sjoerd de Jager (beiden
tweedejaars student Technische Bedrijfskunde) en van Freek Hermans, Tom
Simons en Niels Brankaert (allen vijfdejaars student Scheikundige
Technologie). Zij bekeken twee foto’s van deze Eindhovense studentenkamer
en gaven commentaar. 

Studentenwebsite
voorziet in eigen
interesses
De ‘zelflerende’ website
www.studenten.com is
begin april de lucht in-
gegaan. Het is een ini-
tiatief van www.scho-
lieren.com. Via de website
kunnen studenten in het
hoger onderwijs virtueel
berichten delen. Daar
helpt de website actief aan
mee door voor de desbe-
treffende student relevante
berichten te verzamelen.
De website bundelt alle
soorten informatie: van
nieuws, oefententamens
en uitgaanstips tot re-
censies en vacatures. Het

idee is dat studenten niet
meer op zoek gaan naar in-
formatie, maar dat be-
richtjes zelfstandig geïnte-
resseerde gebruikers
opzoeken. Dat gebeurt op
basis van een zelflerend
systeem dat de per-
soonlijke smaak van iedere
gebruiker in kaart brengt.
De meeste informatie
komt van studenten zelf,
maar ook samenwerkende
partners als het
Voedingscentrum, NRC
Next en de Volkskrant ge-
nereren berichten./.

Golftoernooi van negen holes
en twaalf biertjes

Zo’n dertig leden van het
ESC trokken afgelopen
donderdagmiddag be-
wapend met golfclubs en
bierkratjes over de
campus. De helft daarvan
speelde daadwerkelijk golf,
de andere helft - de caddies
- mocht het bier dragen en
bewaken en pinnetjes
zetten. Dit alles voor het
jaarlijks terugkerende
Cointreau & Cigars golf-
toernooi, bedoeld voor
onder meer de tappers en
de sociëteitscommissa-

rissen van studentenver-
eniging ESC.
Vorig jaar had het toernooi,
dat uit veiligheidsoverwe-
gingen met zachte balletjes
wordt gespeeld, nog als
subtitel ‘het beer-in-one
toernooi’. Dit jaar niet
meer, maar de consumptie
was niet minder, op het
negen holes tellende eve-
nement. Deelneemster
Mieke Nickien: “Je moet bij
elke hole een biertje leeg
hebben.” Negen biertjes
dus? “Nee, twaalf. Er zijn

ook nog drie pauzebiertjes.
Maar dat haalt niet ie-
dereen.” Mieke zelf wel
overigens. Haar flesjes
waren aan het einde leeg.
Dat stond sportief succes
niet in de weg: de vice-pen-
ningmeester van ESC won
het toernooi. Zij had de
beste score bij het bereiken
van de laatste hole: de
haard van sociëteit Ilium in
de Bunker./.

Sportfeest op Softe Ballen Games
Het Illustere Dispuut Quare, dat valt onder studenten-
vereniging SSRE, houdt donderdag 1 mei voor de negen-
tiende keer de Softe Ballen Games. De locatie is sportpark
De Hondsheuvels. Er hebben zich al 350 mensen aan-
gemeld. Daarmee is het aantal deelnemers van het vorige
jaar (308) nu al ruim overtroffen. 
Het is de bedoeling dat er tijdens de Games in teams van
zeven personen softball wordt gespeeld. Verdeeld over
een dames- en een herenpoule. Niet alleen Eindhovense
studenten doen mee, maar ook studenten uit onder meer
Groningen en Enschede. 
’s Avonds is er vanaf 20.00 uur feest op het sportterrein.
De coverband Duck 4 Cover en de Dikke Lul Band maken
hun opwachting. Die dag rijdt enkele keren een bus van
de sociëteit van SSRE naar de sportvelden. Voor meer
informatie en mogelijkheid tot inschrijven, 
zie www.softeballengames.nl.

Foto: Bart van Overbeeke
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Effe zeuren

/Fred Steutel
“Hoort, hoort, Floris Jespers heeft een
Singernaaimasjien gekocht”: het begin
van Paul van Ostaijens Huldedicht aan
Singer. Maar, ik wil het over een andere
Floris hebben. 
Floris Cohen (broer van Job) heeft een
boek geschreven: De herschepping van
de wereld. Het is een boek dat technici
en bètawetenschappers zou moeten in-
teresseren: het beschrijft de beginnende
mathematisering van de natuur-
wetenschap in de zestiende en zeven-
tiende eeuw. Grote namen in dit
verband zijn Kepler, Galilei, Descartes,
Huijgens, Newton en Hooke.

De auteur beschrijft niet alleen de ‘we-
tenschappelijke revolutie’ zelf, hij geeft
ook verklaringen voor het feit dat deze
revolutie in Europa heeft plaats ge-
vonden en niet bijvoorbeeld in China of
het Middenoosten - India blijft vrijwel
buiten beschouwing.
Het boek heeft een doorslaggevend
nadeel: de auteur kan niet zo goed
schrijven. Hij maakt in, vaak lelijke,
lange onhandige zinnen onduidelijk wat
hij zou kunnen bedoelen. Aan het eind
gekomen ben je ‘so klug als wie zuvor’.
Wat er in staat zal wel ongeveer waar
zijn, maar het boek verschaft weinig
inzicht en weinig leesplezier. Veel van
de inhoud is ook te vinden in
Dijksterhuis’ De mechanisering van het

wereldbeeld, dat veel prettiger geschre-
ven is. Nog veel boeiender, misschien
wat minder historisch getrouw, is The
sleepwalkers van Arthur Koestler.
Eigenlijk is alleen Cohens beschrijving
van Descartes’ bijdragen enigszins mee-
slepend. Cohen is ‘alfa’ en professor en
voelt zich mogelijk daarom geroepen
om geen klare, maar wetenschappelijke
taal te schrijven; er zijn naast tekst dan
ook tabellen. Aarzelend tussen weten-
schap en bellettrie komt hij tot geen van
beide. 
Het is schitterend uitgegeven, een
sieraad voor de salontafel, een prachtig
boek om cadeau te doen (29,95 euro),
maar slechts weinig ontvangers zullen
er verder in komen dan een bladzijde of

tien. De auteur heeft bovendien
nagelaten een belangrijke laatste
operatie op de tekst uit te voeren: het
schrappen van overbodige woorden en
het opsplitsen van te lange zinnen. Zo is
het woord ‘eigenlijk’ blijven staan in
“het was hemzelf [Galilei, FS] ondui-
delijk hoe het instrument eigenlijk
werkte”, en zijn struikelzinnen als
“Mijn conclusie is dat, áls zich in de
geschiedenis inderdaad revoluties
hebben voorgedaan (het is maar een
woord natuurlijk), de 17de-eeuwse
vernieuwing in de natuurkennis er 
dan toch echt wel een van is geweest”,
blijven staan.
Geef mij maar Floris Jespers.

WWiiee:: Bart Sanders / 20 /derdejaars 
Biomedische Technologie

WWaannnneeeerr:: sinds begin dit jaar
WWaatt:: gedownloade desktop
WWaaaarroomm:: “Is gewoon vet en grappig. Ik was
een tijdje erg druk met het bouwen van
websites en toen kwam ik op een website van
Eminem (de rapper) en kwam in contact met
de makers die een paar domeinnamen te huur
hadden. Via hen kwam ik op wallpaper.nl waar
je allemaal vette desktops kon downloaden en
vond ik deze poppetjes. Ze zijn mooi gemaakt
en ik speel zelf ook gitaar. Ik heb deze ook op
m’n werk, een muziekwinkel. Eerst hadden we
daar blote vrouwen op, maar soms keken
klanten ook mee en dat
was niet zo klantvrien-
delijk en deze heeft
met muziek te maken.
Ik denk dat het nog wel
een paar maanden
duurt eer ik op deze
ben uitgekeken.”

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


