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‘Vonnis dwingt
NWO tot grotere
openheid’
NWO moet structureel inzage
gaan geven in de beoordelingen van subsidieaanvragen.
Dat stelt prof.mr.dr. Jan Smits,
TU/e-hoogleraar Recht en
Techniek, naar aanleiding van
een uitspraak van de bestuursrechter van eind januari. Een
afgewezen subsidieaanvrager
dwong via die rechter inzage af
in de stukken die ten grondslag lagen aan de beoordeling
van zijn voorstel. NWO laat
weten voorlopig niet verder te
willen gaan dan de rangschikking van voorstellen
openbaar te maken.
NWO ontkomt er niet aan om
voortaan
structureel
openbaarheid 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 gevolgen van de uitspraak verder
dan NWO. Ook andere grote subsidieverstrekkers 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 driehonderd miljoen euro aan
subsidie voor onderzoeken.
NWO stuurt elke aanvraag naar
twee onafhankelijke referenten
voor beoordeling, de zogenaamde ‘peer review’. Dit gaat

- geanonimiseerd - terug naar de
aanvragers voor commentaar. Op
basis van beoordeling en commentaar beslist een beoordelingscommissie of een voorstel
subsidie
krijgt
of
niet.
Vervolgens rangschikt de commissie de voorstellen, op basis
van onder meer wetenschappelijke waarde en maatschappelijke 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 bestuursrechter
betreft,
moet
de
werkwijze van NWO anders.
“Niet valt in te zien waarom bijvoorbeeld het referentencommentaar over andere voorstellen
niet anoniem zou kunnen
worden verstrekt”, staat in de uitspraak te lezen.
“Te hopen valt dat NWO deze uitspraak 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

Super TU/esday over
samenwerking in logistiek
Bedrijven kunnen fors kosten besparen 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 winstgevender kan maken.
TU/e-hoogleraren Ton de Kok en
Jan Fransoo pleiten voor de oprichting 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.

Foto: Bart van Overbeeke

Aan tafel met Océ en Accenture
Een viergangendiner in het Sofitel Cocagne op kosten
van de baas is niet slecht. Zeker niet als je nog niet
eens voor die baas werkt. Tien studenten schoven
dinsdagavond aan tafel met recruiters van Océ en
Accenture voor het Bedrijvendiner, een nieuw ini tiatief van de commissie Wervingsdagen. Onder het
genot van onder andere runderbouillon met maar
liefst drie soorten selderij maakten de studenten
nader kennis met het bedrijf van hun keuze.
Zowel aan de Océ-tafel als aan de Accenture-dis was
de sfeer ontspannen en informeel, precies de
bedoeling van organisatoren Steffie Peters en
Lisanne Saes. Vanaf de zijlijn hielden zij een oogje in
het zeil en bovendien zat aan beide tafels ook een lid
van de commissie voor een vlotte conversatie. Hun
aanwezigheid leek overbodig; er werd meteen druk
gepraat en de recruiters zorgden er zelf voor dat ze ie dereen persoonlijk spraken. Luuk Hauser, recruiter
voor Océ: “Dit is een leuke manier om informeel met
studenten te praten, ook over andere dingen dan
werk, zodat je ze op een betere manier leert kennen.

Het kost wel tijd, maar het is een geslaagde avond.”
Ook de studenten zijn positief. Arno Wemmenhoven,
student Technische Bedrijfskunde, mocht van Océ
een vorkje meeprikken op basis van zijn cv. Hij had
zich voorbereid door de website van Océ goed te
bekijken en uiteraard door niet te veel te eten van
tevoren. Na afloop van het diner is hij zeer te spreken
over deze opzet, maar concrete toekomstplannen bij
het Venlose bedrijf heeft hij nog niet. Wel is hij
welkom voor vervolggesprekken en een rondleiding.
Maarten Hoeppermans studeerde de dag voor het
diner nog af met een 8 bij Technische Bedrijfskunde.
Hij schoof aan bij Accenture. “Het was erg leuk, zoals
ik verwacht had. Er was geen gevoel van concurrentie,
het was heel informeel.” Zijn keuze voor een toe komstige werkgever staat nog niet vast, wel heeft hij
meer interesse voor Accenture gekregen. Zij hebben
hem al laten weten contact te willen houden.
Als na een evaluatie de commissie Wervingsdagen
zelf ook tevreden is, zal dit initiatief volgend jaar
zeker herhaald worden, aldus Lisanne Saes.

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 percentage van alle universiteiten
in Nederland.
Beleidsmedewerker mr.drs. Ben
Donder laat weten dat weliswaar
73 hoogleraren van de TU/e officieel ‘onbezoldigd’ zijn, maar
dat voor een belangrijk deel van
hen wel degelijk een betalingsregeling 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 bedrijfsleven’.
Het Volkskrant-onderzoek wil
mogelijke
belangenverstrengeling 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 reputatie van de TU/e en de nabijheid
van bedrijven als ASML en
Philips. Hoeveel TU/e-hoogleraren van die twee laatstgenoemde bedrijven komen, kan
hij niet zeggen. Ook hiervan
houdt de universiteit volgens
hem geen overzicht bij.
Lees verder op pagina 4
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Joeri Verlinden
“Ik heb me het licht uit de ogen getraind”
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.
“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 enthousiast 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 zweminstructeur 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 Aen B-diploma op zak en op vijfjarige 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 inspanningen. Ik heb steeds weer die
drive om me nog een keer te verbeteren. 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
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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 bijgewoond, 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 vlinderslag. 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 vlinderslag heb ik mijn persoonlijke
record verbeterd. Over de tweehonderd 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 buitenwereld.” Eenmaal op het startblok is het zijn gewoonte om een
gebalde vuist te maken. “Daarmee 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…’.”/

.

D e w eek v an /Tom
Tom van Rooij is derdejaars student
Biomedische Technologie. Hij is
voorzitter van de commissie die het
W-hoogfeest donderdag 10 april
organiseerde.
Maandag: Hele dag project gehad in
Maastricht bij de afdeling Biomaterials.
Dinsdag: ’s Ochtends vanaf kwart over
acht flyeren op het Limbopad en bij Whoog 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 vergaderen voor het volgende feest.
’s Middags een praatje houden voor de
commissievoorlichting om nieuwe leden
te werven voor de feestcommissie.
Woensdag: 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 verdwenen waren en de roosters voor de
garderobe en de deur- en bonnenverkoop
aanpassen.
Donderdag: 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 programma! Met de hele commissie vertrekken we
naar Demos om daar al onze versieringen
op te hangen. Zo hebben we een ophaalbrug, 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.
Vrijdag: 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!/

.
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Monumentencommissie
verwerpt plannen Corps
De voorlopige verbouwingsplannen van het Eindhovense
Studenten Corps voor het pand
aan de Ten Hagestraat 13 vallen
niet in goede aarde bij de
Eindhovense Monumentencommissie. Het Corps wil het
voormalige kantoorpand nog
voor de zomer kopen en
ombouwen tot studentensociëteit. De Monumentencommissie vreest dat te veel
van het interieur wordt gesloopt.
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 gecharmeerd van dit
idee. Het eerste plan dat het E.S.C
begin 2007 onderhands voorlegde, veegde de commissie van
tafel. Een tweede voorstel, ingediend in augustus, was een-

zelfde lot beschoren. De commissie 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 aanbouw zou het zicht op de achterkant 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 achterkanten van de drie rijksmonumenten Ten Hagestraat 9, 11 en
13. Dit zicht kenmerkt zich door
de afwisselende ruimtelijke verhoudingen van de drie panden.
De door de uitbreidingsplannen
nodige kap van de twee bomen
direct achter Ten Hagestraat 13
zal ook deze samenhang verstoren”, schrijft de commissie op
30 augustus 2007.

VNO-NCW: “Academische
bachelor is halffabricaat”

Bouwkundige Jan Juffer, reünist
van het E.S.C. en lid van de
stuurgroep die het verhuisproject 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 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.”
Wanneer het E.S.C met een
nieuw voorstel komt, is nog onduidelijk./

.

Zie ook pagina 8 en 9

Fitness en revalidatie ontmoeten
elkaar in nieuwbouw Erasmus MC

Werkgeversorganisatie VNONCW denkt niet dat het bedrijfsleven 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 halffabricaat”, zei onderwijsspecialist
Chiel Renique van VNO-NCW
vorige week tijdens een symposium over excellentie in het
hoger onderwijs. Hij reageerde
op het recente voorstel van de
universiteiten om alleen nog studenten met een afgeronde bacheloropleiding 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 werkgevers zoeken op bachelorniveau
naar mensen die aan de slag
kunnen in een complexe werkomgeving”, aldus Renique.
“Precies daarvoor leiden hogescholen 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 praktijkgerichter worden. “Wij willen juist
dat studenten een brede acade-

mische basisopleiding krijgen,
met meer aandacht voor algemene vaardigheden. Het taalniveau van startende werknemers laat nu bijvoorbeeld te
wensen over. In de masterfase
kunnen studenten dan kiezen
voor een specialisme.”
Renique reageerde tijdens de bijeenkomst van de Onderwijsinspectie en studentenorganisaties ISO en LSVb ook op het
onlangs verschenen inspectierapport over de éénjarige
masters. Die zouden voor de
Nederlandse markt toereikend
zijn. Van concurrentie uit het
buitenland hebben afgestudeerden weinig te duchten, meent de
inspectie. Maar daar kijkt VNONCW anders tegenaan: “Het
bedrijfsleven internationaliseert
in rap tempo. Multinationals
vullen hun vacatures allang niet
meer alleen met Nederlandse
werknemers, en ook het middenen 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 programma’s eerst intensiever
moeten.” Toch vinden de werkgevers de studieduur niet onbelangrijk, verzekert Renique:
“Toen de academische opleidingen teruggingen van vijf naar
vier jaar, heeft het bedrijfsleven
met succes gelobbyd voor een uitzonderingspositie voor bèta- en
techniekopleidingen.”(HOP)/

Ach en Wee
Zou het een goed idee zijn om
in de nieuwbouw van het
Erasmus Medisch Centrum in
Rotterdam fitnessvoorzieningen en revalidatiemogelijkheden te combineren? Die
vraag werd onderzocht in een
masterproject van Bouwkunde
onder leiding van bijzonder
hoogleraar Bouw Gezondheidszorg 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 splinternieuw universitair medisch
centrum hebben en daarbij wil ze
zich liever afficheren met
gezondheid dan met ziekte. “Dat
maakt het een interessante vraagstelling
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 programma 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 handhaving van gezondheid.”
De bouwplannen variëren van
vloeiende vormen waarin alle
constructies zijn weggewerkt, tot
gebouwvolumes met het frame
zo zichtbaar mogelijk aan de buitenkant.

Een plan dat eruit springt, is
volgens Molenaar dat van Rikje
Maas (zie foto). Zij tekende een
dak tussen de aanpalende gebouwen, waaraan twee lange
looppaden gehangen worden
met een variabele breedte van 3
tot 10 meter. De paden zijn ongelijk in hoogte. De fitnessapparatuur komt op het laagste pad.
Mensen
die
daarboven
revalidatieoefeningen
doen,
kunnen hen zien en ook ontmoeten indien gewenst.
Er worden elf ontwerpen voor
een
fitness-revalidatie-combinatie 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 ontwerpen aan de constructie./

.

Foto: Bart van Overbeeke
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Plasterk wil openbaar register van nevenfuncties
Vervolg voorpagina

De Volkskrant haalde de afgelopen
maanden
de
cijfers boven water voor
alle Nederlandse universiteiten. Volgens de krant
waren de cijfers ‘nauwelijks te achterhalen’. Dit
doordat de meeste universiteiten
weigeren
te
melden of en hoe hun
hoogleraren
extern
gefinancierd worden.
Het artikel was afgelopen
weekeinde aanleiding voor
minister Plasterk te verkondigen dat universiteiten een openbaar register moeten gaan bijhouden
van de nevenfuncties van
hoogleraren. Doen de universiteiten dit niet zelf, dan
zal Plasterk maatregelen

nemen. De minister vindt
dat het publiek mag weten
of er sprake is van mogelijke
belangenverstrengeling.
Sinds 2005 is er een gedragscode van de VSNU
die voorschrijft dat universiteiten
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 personeel en het management
actueel te zien is wat hun
nevenfuncties zijn. Meer
dan de helft van de faculteiten 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 Nederlandse Akademie van
Wetenschappen (KNAW)
pleit al langer voor transparantie. KNAW wilde zelfs
dat wetenschappers en
hun opdrachtgevers een verklaring van onafhankelijkheid 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 overtuiging
onafhankelijk.
“Dat wordt gecontroleerd
door het universitaire
bestuur.”
De
verschuiving
van
Plasterk mag deels worden
toegeschreven aan de
Socialistische Partij, die
telkens opnieuw Kamervragen 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./

.

Vrijwillige tekenles voor ID’ers

Foto: Bart van Overbeeke

De pen omhoog en op een armlengte afstand,
met één oog kijken. Zo’n twintig eerstejaars
studenten Industrial Design (ID) oefenden
dinsdag 15 april hun tekenvaardigheden. De
nadruk ligt op perspectief en daarvoor blijkt de
W-hal een geschikte locatie, aldus een tijdelijke
begeleider van de faculteit Bouwkunde.
Josien van Rijswijk en Meerthe Heuvelings zitten
g e c o n c e n t r e e r d t e w e r k e n . G e m a k k e l i j k vi n d e n
de dames de opdracht niet. Josien: “Het is lastig
om het perspectief kloppend te krijgen. Het is
leuk, maar je moet er wel geduld voor hebben.”
Studenten Bouwkunde oefenen vaker op locatie
op de TU/e. Voor de ID-studenten, die zich
normaal meer op de details concentreren, is het
de eerste keer dat ze buiten hun vaste lokaal
tekenen. Het gaat om een cursus van tien weken
op vrijwillige basis.

Folia - Universiteit van Amsterdam

Fuck de studentenraad
Voor de verkiezingen van de Amsterdamse Centrale
Studenten Raad (CSR) heeft zich een luidruchtige nieu weling gemeld, met de naam ‘Fuck de CSR’. Dit zeer tot on genoegen van de andere twee partijen, van wie er een al
heeft aangekondigd bezwaar te gaan maken bij het uni versiteitsbestuur tegen de deelname van de nieuwkomer.
Folia typeert Fuck de CSR als een ‘een rechts-populis tische partij op studentenniveau’. De uitspraken van de
initiatiefnemer, student David van Marlen, liegen er niet
om. “Wij hebben schoon genoeg van de tragisch onzin nige studentenraadsverkiezingen. De pipo’s die nu de
raden bevolken, zitten daar vooral om hun cv’s op te vro lijken en later de rest van het land ook politiek te kunnen
bevuilen.” De nieuwe partij wil het geld dat nu wordt ge spendeerd aan de studentenraden inzetten ‘voor dingen
die studenten daadwerkelijk kunnen waarderen, zoals
feesten, filmavonden en wat dies meer zij’. Carlo van
Munster, van de partij Mei: “Hoe meer partijen meedoen
hoe beter, maar deze partij gaat niets bijdragen aan de
studentenmedezeggenschap. De naam overschrijdt
bovendien de fatsoensnormen.”

Observant - Universiteit Maastricht

Werken onder niveau is
afstompend
‘Gebruik je capaciteiten, anders verdwijnen ze.’ Zo luidt
het advies van de Maastrichtse onderzoeker dr. Martin
van Boxtel. Hij nam 450 mensen onder de loep, vanaf 1993
tot 2001, en bekeek de invloed van het niveau van het
werk en de relatie met de vaardigheden. Wat blijkt:
werken onder je niveau is echt slecht voor je hersen functies. En het is nog maar de vraag of het nog goed
komt, als er eenmaal een baan op niveau is gevonden,
vertelt Van Boxtel. Het omgekeerde is overigens ook waar:
werken boven je niveau is een stimulans voor de
hersenen. “Niet alleen voor werknemers, maar ook voor
werkgevers is het relevant om oog te hebben voor de
talenten van het personeel. Ze moeten er alles uithalen,
het komt de kenniseconomie alleen maar ten goede.”

Delta - TU Delft

Delftse brand met een
luchtje eraan
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

Frits van Oostrom

KNAW-president
“Die twintig procent geldt volgens mij niet voor Nederlandse
wis- en natuurkundigen. Tenzij je koffie als stimulerend
middel beschouwt. In mijn beleving zijn mijn meeste collega’s
hyper en gedreven genoeg van zichzelf. Zij zouden eerder iets
kalmerends moeten innemen.”

Vertrekkend president van de Koninklijke Nederlandse
Akademie van Wetenschappen
“Als ik in het verleden langs een coffeeshop liep, dacht ik
altijd ‘goh, wat ruikt het hier lekker! Zelf gebruik ik geen pep middelen en ken ook geen wetenschappers on dope. Maar dat
zegt niets, en bovendien ik kan me er wel veel bij voorstellen.
Als het in de topsport gebeurt, dan heb je er in de top van de
wetenschap ook mee te maken. De prestatiedruk is enorm,
zeker in de Verenigde Staten. Ik denk wel dat het minder vaak
voorkomt onder Spinoza-laureaten dan onder promovendi: zij
zitten met zeer strakke deadlines en hoeven bijvoorbeeld
minder vaak rekening te houden met hun gezin.”

Wubbo Ockels
Hoogleraar Ruimtevaarttechniek en ex-astronaut van de
TU Delft
“Ik heb nog nooit meegemaakt dat een wetenschapper
chemische pepmiddelen gebruikte. Voor mij en mijn collega’s
is de wetenschap op zich al een pepmiddel: ons werk is zo
fascinerend. Overigens herinner ik me wel van mijn
studententijd dat roken goed was voor de concentratie:
nicotine werkt zeer verhelderend.”

Gerrit Breeuwsma
Psycholoog van de Rijksuniversiteit Groningen
“Ik ben niet verbaasd, maar ken geen praktijkvoorbeelden.
A l p r a t e n d b e s e f j e d a t h e t v o o r d e h a nd l i g t . H e t i s a l g e m e e n
bekend dat hoogopgeleiden veel drinken, dus gek vind ik dit
verhaal niet. Ze hebben doorgaans meer geld, kennen beter
de weg. Maar of het een groot probleem is?”

Gertjan Tommel
Voorzitter van Promovendi Netwerk Nederland
“Ik kan daar smakelijk om lachen. Natuurlijk ken ik mensen
die wel eens wat gebruiken. Maar dat zijn geen weten schappers en bovendien doen ze het juist voor hun ont spanning. De meeste geënquêteerden van Nature zijn denk ik
geen promovendi - die kunnen zo’n duur abonnement niet
betalen - maar wetenschappelijke toppers, die ook vaak veel
managementtaken hebben. Er komen regelmatig onder z o e k en v o o r b i j w a a r u i t b l i j k t d a t j u i s t d i e b e r o e p s g r o e p b e hoorlijk gebruikt. Maar goed: ik zal mijn licht eens opsteken
onder de promovendi.”

Een brand in een Delfts studentenhuis, begin vorige week,
is mogelijk aangestoken. Dat zeggen politie en brandweer
in het blad Delta. Bewoners zouden niet met elkaar
overweg hebben gekund. Vier bewoners moesten door de
brandweer worden ontzet. Negen van de elf bewoners
belandden met ademhalingsmoeilijkheden in het zieken huis. De brand ontstond rond middernacht in de keuken.
Ook een twintig meter verderop gelegen berging stond
even later in brand. “Dat is vreemd”, zegt de brandweer.
In het huis aan de Oude Delft zouden niet uitsluitend
studenten wonen, maar ook Polen. En tussen die twee
groepen boterde het niet, meldt Delta.

UT Nieuws - Universiteit Twente

Te veel vertrouwen in internet
Websites van de overheid zoals pagina’s van gemeenten
of de belastingdienst zijn voor een groot deel van de
burgers te ingewikkeld. Slechts 62 procent van de mensen
lukt het te achterhalen of ze hun rijbewijs via internet
kunnen verlengen. En maar een kwart slaagt er in digitaal
beroep aan te tekenen tegen een beslissing van de
overheid. Verder nemen burgers vaak informatie op in ternet klakkeloos voor waar aan. Dat concluderen UThoogleraar Jan van Dijk en promovendus Alexander van
Deursen. Opvallend was dat veel mensen rechtstreeks
naar Google grijpen voor het vinden van informatie en niet
uit zichzelf naar overheidswebsites gaan. Van Dijk: “Wat
ons nog het meest verbijsterde is dat mensen kritiekloos
met informatie omgaan. Ze beoordelen niet wie de bron is
en wat de waarde van de informatie is. Sommige proef personen kwamen uit op een spreekbeurtenwebsite van
scholieren. De informatie die ze daar aantreffen, vinden ze
net zo waardevol als de informatie op overheidssites. Het
lijkt wel alsof iets waar is als het op internet staat. Als
mensen via Google zoeken, beschouwen ze de eerste hits
als het antwoord, zonder te kijken naar de bron.”
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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 collegevoorzitter Lundqvist maandag
in de raadsvergadering. Het
CvB wil de maatregel in september 2009 invoeren. In een
eerste reactie lieten zowel de
studentenfracties als de personeelsfractie weten het een
zwaar middel te vinden.
Rector magnificus Hans van
Duijn noemde het bindend studieadvies maandag een noodzakelijk sluitstuk van een aantal
maatregelen die ervoor moeten
zorgen een student zo snel mogelijk op de juiste positie te
krijgen. “We moeten naar de studenten 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 onderwijs 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 opleidingsdirecteuren als de decanen
unaniem achter het besluit om de
maatregel in 2009 in te voeren.

Studiecontract
Loes Mutsaers, lid van de personeelsfractie 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 personeelsfractie, vroeg de rector of
ook de studiecontracten zo slecht
werkten. In die contracten
maken faculteiten duidelijk afspraken met studenten over hun
studievoortgang. Geenen maakt

zich met name zorgen over het
risico dat met een bindend studieadvies bepaalde studenten
onnodig worden weggestuurd.
“Als er bij een student allerlei
zaken spelen die zorgen voor een
langzamere gang door de studietijd, 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 ingevoerd, 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 toereikend. 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

‘Geslotenheid NWO dient
wetenschappers’
TU/e-prof Smits denkt dat de uitspraak 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 herkenbaar, omdat alle vakgebieden
‘kleine wereldjes’ zijn.” Hij sluit
ook niet uit dat veel referenten
van NWO afhaken als hun beoordelingen openbaar worden.
Zover zal het wat NWO betreft
niet komen. NWO leest de uitspraak van de rechter anders, en
denkt dat publicatie van de ranglijsten van de subsidiabele voorstellen ook voldoende is. De organisatie 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 beoordeling zou de verhouding tussen
referent en aanvrager kunnen
verstoren. Verder kan het gevolgen hebben voor de carrière
van de afgewezen aanvrager.
Bovendien kunnen, bij openbaarmaking, andere wetenschappers 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 openbaarheid boven privacy gaat. “Dat
betekent vooralsnog dat deze uitspraak ervoor kan zorgen dat
technische vindingen die een
onderdeel vormen van een NWOaanvraag, op straat komen te
liggen.”/

.

Bachelorvoorlichting
mogelijk in Turks
De TU/e onderzoekt of bachelorvoorlichting wellicht ook in het
Turks, Arabisch en Berbers
nuttig kan zijn. Dat zegt drs.
Peggy de Boode, accountmanager bij het Communicatie
Expertise Centrum op de TU/e.
Boode zegt dat de bachelorvoorlichting 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 uitwerking van de activiteiten die
wij in de toekomst voor ouders
ontwikkelen.”
Aanleiding voor deze overweging 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 studiekeuze van hun kinderen. Veel
studenten van Turkse en
Marokkaanse afkomst blijken op
advies van hun ouders te kiezen
voor studies die opleiden voor beroepen als arts, advocaat of ingenieur. Door ook studievoorlichting te geven in het Arabisch,
Turks en Berbers, hopen de
Utrechtse instellingen ouders te
laten zien dat er meer studierichtingen 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) afscheidsfeest voor (oud)leden.

Zes studenten en een medewerker van Industrial Design vertrokken
afgelopen
zondagmiddag met de caravan naar
Milaan. Samen met negen
andere Eindhovense ‘design-caravans’ 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 zogenoemde ‘Design Express Milaan
‘08’ zijn ontworpen door veelbelovende, spraakmakende ontwerptalenten 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 toegankelijk maken. Zijn initiatief
wordt
ondersteund
door
Cultuurfonds Strijp-S en de gemeente 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

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 waarschijnlijk 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.
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Supply Chain Campus: project in
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.

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

Professor
Ton de Kok

met een missie. Ze willen voorkomen dat
ons land zijn toppositie op het gebied van
logistiek definitief kwijtraakt aan de buurlanden. 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 logistiek van verschillende bedrijven veel
geld besparen: “Ze kunnen dan hun specifieke kennis, ervaringen en ‘tools’ met
elkaar delen. Als je ook nog kennisinstellingen en ICT-dienstverleners toevoegt,
en zorgt dat ze intensief en informeel
contact hebben, zijn er doorbraken mogelijk. Hierdoor kunnen de soms gigantische voorraden flink krimpen. Dat kan
een groot bedrijf honderden miljoenen
opleveren.”

Door de toegenomen complexiteit van logistieke 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 -informeel- overleg. De Kok: “De winst valt
voornamelijk te halen bij het oplossen
van nieuwe problemen. Die vallen per definitie 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 logistieke innovatie, vertelt Fransoo: “In de
Gouden Eeuw maakte de VOC al gebruik
van een ‘hub-and-spokes’-systeem in het

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 cryptografie een lezing. EIPSI is sinds oktober
2007 actief en vormt een vruchtbare
samenwerking tussen de onderzoeksgroep Security bij Informatica en
Coding and Cryptology bij Wiskunde.

elkaar en hielden deze week gezamenlijk
een eerste seminar. “We werken uiteraard
ook met derden samen”, zegt Van Tilborg.
“Bijvoorbeeld met de Recht en Techniekgroep 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.”

Prof. dr. ir. Henk Van Tilborg, scientific
director van EIPSI, vindt de samenwerking 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 bekleden we een breed terrein van informatie- en systeembeveiliging. Zo
kunnen we ons naar buiten beter positioneren. En als bedrijven om een advies
vragen, hebben we de breedte in huis om
het probleem vanuit verschillende invalshoeken te bekijken.”
De onderzoekers zitten inmiddels bij

Van Tilborg verwacht voor EIPSI onderzoeksprojecten 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 beveiliging 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

Onderzoeksprojecten

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 cryptografie kunt spreken van voor en na DiffieHellman “, 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 veiligheid. Zijn stelling is dan ook: “De fundamentele 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 kwantumcomputers.” Al staat dit idee nu nog in de kinderschoenen, mocht het over een jaar of
tien werken, dan is het bijvoorbeeld een
koud kunstje om de twee priemfactoren
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de VOC-traditie

Professor Jan Fransoo

toenmalige Nederlands Indië: Batavia
was de centrale plek, de hub. Goederen
werden via Batavia van en naar de gebieden daaromheen getransporteerd.”
Volgens hem is het gevaarlijk die innovatieve traditie te verwaarlozen. “In de
jaren negentig van de vorige eeuw zijn we
nog in staat geweest om veel distributiecentra aan te trekken, maar de landen om
ons heen, met name Vlaanderen en
Duitsland, hebben ons in bepaalde opzichten 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 centraliseren. 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 initiatiefnemers 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 informatie, 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, voornamelijk omdat de afdeling logistiek frequente contacten moet onderhouden met
andere bedrijfsonderdelen zoals
productie en sales & marketing. Dat is
minder het geval voor de onderzoeksafdelingen op de High Tech Campus, die
iets meer tijd hebben om hun producten
te ontwikkelen. De hoogleraren denken
echter dat met moderne communicatiemiddelen 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”./

.

Er loopt een patentaanvraag voor het ontwerp
van ID-studente Alice Verdonk. ‘’Ik wil graag
vertellen over mijn project, maar ik mag niet
te veel details prijsgeven.’’ Verdonk wist wat
ze wilde als afstudeerstage: bij een bedrijf en
in het buitenland. Haar begeleider Jun Hu had
contacten met de researchafdeling van
Philips Healthcare in Sjanghai. ‘’Dus werd het
Sjanghai.’’ Het werd geen liefde op het eerste
gezicht. ‘’Toen ik aankwam dacht ik “wat een
vieze stad’’, vertelt Verdonk. Gelukkig waren
de mensen er toegankelijker en behulpzamer
dan ze had verwacht.
Haar opdracht was de ontwikkeling van een
product dat ouderen moet helpen om langer
zelfstandig te blijven wonen. ‘’Het ging om
apparaatje dat op het lichaam gedragen moet
worden, waar sensoren inzitten. Dat apparaat
moet zorgen dat er sneller hulp komt bij
noodgevallen, maar het moet daarnaast ook
voorkomen dat dat nodig is.’’ Er was al een
eerste prototype toen Verdonk arriveerde.
‘’Daarmee hebben we praktijktesten gedaan.
Ik heb hem zelf gedragen, maar we hebben
hem ook getest bij bewoners in een ver pleeghuis. Zij hebben het apparaatje een
maand gedragen.’’ Met de evaluatie van die
test en een grote stapel literatuur ging
Verdonk aan de slag. ‘’Ik heb een interactie -

methode bedacht op basis van de criteria die
daar uitrolden. Zo is het bijvoorbeeld be langrijk dat het apparaatje met één hand kan
worden bediend. Ook moest ik er rekening
mee houden dat de fijne motoriek het bij
ouderen niet meer zo goed doet. En de
werking moet heel eenvoudig zijn; de drager
moet er ook mee overweg kunnen als hij in de
war is.’’ Over het daadwerkelijke ontwerp
mag ze vanwege de patentaanvraag niets
zeggen.
Verdonk besteedde ook tijd aan een plan van
aanpak om het product op de Chinese markt
te brengen. ‘’Philips richt zich hiermee vooral
op de Europese en Amerikaanse markt, terwijl
China zelf ook een groeimarkt is. Door de
eenkindspolitiek kunnen ouderen vaak niet
meer worden opgevangen door hun
kinderen.’’ De ideeën van Verdonk gaan nu
naar de afdeling Design van Philips. ‘’Zij
richten zich helemaal op het ontwerp.
Uiteindelijk kan het er nog helemaal anders
uit komen te zien. Ik ben benieuwd hoe dat
uitpakt.’’ De verwachting is dat het
apparaatje over een paar jaar te koop is.

Tekst: Anouck Vrouwe
Fotomontage: Rien Meulman

Onderzoek in het kort
Nominaties gevraagd voor Simon Stevin Gezel 2008
Technologiestichting STW roept haar projectleiders op hun beste STW-promovendus te
nomineren voor de titel van Simon Stevin Gezel 2008. Sinds 2005 kent STW jaarlijks deze
prijs toe voor STW-promovendi. De prijs bestaat uit een gegraveerde spiegel van
kunstenaar Frans Snik en een geldbedrag van vijfduizend euro dat wordt besteed aan een
activiteit die past binnen de doelstellingen van STW. De beste tien genomineerden
worden opgenomen in een STW-uitgave over ‘technologisch toptalent’. De drie beste
promovendi, die gepromoveerd moeten zijn in 2007, zullen dit najaar - voor publiek strijden voor de titel.
STW financiert technisch-wetenschappelijk toepassingsgericht onderzoek en brengt
daarvoor universiteit en bedrijfsleven met elkaar in contact. De TU/e is betrokken bij maar
liefst 23 door STW ondersteunde projecten. Koplopers zijn de onderzoeksgebieden
Embedded Systemen met zes projecten en Informatietechnologie met vier projecten.
Meer informatie: www.stw.nl/Programmas/Simon+Stevin+Gezel.htm

Life Sciences & Gezondheid officieel van start

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

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 zogenaamde post kwantum cryptografie. Van
Tilborg: “De wedloop tussen geheimhouders en codebrekers gaat nooit
voorbij.”/

.

Minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken heeft op 9 april het innovatie programma Life Sciences en Gezondheid (LSG) gelanceerd. Het officiële startschot voor
dit programma, dat Nederland aan de top moet brengen van het internationaal medisch en
klinische onderzoek, werd gegeven in het Leidse CORPUS Experience. Het programma waarin overheid, universiteiten en bedrijfsleven de komende vijf jaar in totaal ruim een
miljard euro investeren - moet leiden tot een verdubbeling van de economische en maat schappelijke opbrengst van het onderzoek in deze sector in de komende tien jaar.
Het geld wordt vooral geïnvesteerd in de recentelijk opgerichte topinstituten TI Pharma,
Biomedical Materials Program (BMM) en Center for Translational Molecular Medicine
(CTMM). In deze instituten - zonder fysieke locatie - werken universiteiten en bedrijven
nauw samen op het gebied van de medische wetenschap. Ook de TU/e neemt deel in de
topinstituten.
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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, aangezien de verenigingsruimte geen
geschikte plaats bood. De Bunker, sinds de
jaren zeventig het onderkomen van het
Corps, heeft volgens de studenten definitief afgedaan. “Als één van de vele commissies of stichtingen er ’s avonds wil vergaderen 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 uithelpen”, 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 terugkomt 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 woningbouwontwikkelaar, zou zonder meer een statig onderkomen zijn. Het rijksmonument, nu nog
bewoond in het kader van de anti-kraak,
dateert volgens de monumentencommissie uit de achttiende eeuw. De voorgevel is het resultaat van een latere verbouwing, halverwege de negentiende
eeuw. Op de verhuissite van het Corps,
helpescverhuizen.nl, zijn foto’s te zien van
sierlijke plavuizen, klassieke wandornamenten 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 onderdelen, zoals het volledige dak, zijn toe
aan vervanging. Bovendien wil de vereniging het voormalige kantoorpand verbouwen, 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. Daarnaast valt tegen zeer gunstige voorwaarden 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 fondsenwerving bij het bedrijfsleven en door het
aanschrijven van haar ruim drieduizend
reünisten. “Dat loopt heel goed”, vertelt
Van Amstel tevreden. “Er zijn al leuke bedragen 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

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

zijn schriftelijk uitgenodigd zich aan te
melden bij de ‘Club van 1000’. Voor bedragen variërend van tweehonderd tot
duizend euro krijgen de leden van de club
ludieke ‘privileges’. Zo ontvangt een donateur van tweehonderd euro een ‘membershipcard’ die altijd goed is voor een
gratis pilsje, terwijl donateurs van zeshonderd 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 reünisten 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-

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

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

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

Netwerk
De ‘leuke bedragen’ vanuit het bedrijfsleven zijn in belangrijke mate te
danken aan het uitgebreide netwerk van
een aantal meer en minder invloedrijke
reünisten dat zich inzet voor de verhuizing. Zo kreeg het projectplan mede
vorm dankzij een uitgebreide workshop
onder professionele begeleiding bij het
consultingbedrijf Capgemini. “Met vijfentwintig mensen hebben we er onder begeleiding 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-
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rkomen aan de Ten Hagestraat 13
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.

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 bedrijfsleven 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.”

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 misschien.”
“Misschien gaan we het aantal feesten
opschroeven”, fantaseert Hover enthousiast. “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 commissie 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

De achterzijde van TH13

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 onderhandelingen met verschillende partijen staan zij
de studenten bij. Ir. Frank Verveld, ouddirecteur 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 reünisten over het project en met mensen uit
mijn eigen netwerk.”
Volgens zijn oud-senaatsgenoot, bouwkundige Jan Juffer, is de rol van de oud-

plannen doorgaan. Zij maakt zich bovendien 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, noodzakelijk voor de aanbouw, is de commissie
een doorn in het oog. Ir. Jan Juffer, verantwoordelijk 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 polderend.” De bouwkundige ziet genoeg mogelijkheden om de oude structuur van het
pand te sparen. “De commissie zal mee
moeten denken om hier en daar praktische 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 ‘exploiteerbaar 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 gesproken. 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.” /

.

De TU/e steunt het initiatief van de vereniging door te bemiddelen en te adviseren,
bijvoorbeeld in juridische en bouwkundige 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 studentenstad 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

Van kantoorruimte naar
studentensoos
Het pand aan de Ten Hagestraat 13 heeft vier
verdiepingen, inclusief een kleine kelder en
een flinke zolder. Op de begane grond leidt
een lange hal naar twee grote kamers, twee
toiletruimten en een klein kamertje. Het
E.S.C wil de grote kamers graag samen voegen tot één grote sociëteitsruimte. Het
kleine kamertje zal als garderobe gaan
fungeren. Op de tweede verdieping liggen
vier kamers, een keuken en een toilet aan

een overloop. Het corps wil deze indeling
behouden. De kamers zijn bruikbaar als
overleg- en commissieruimtes. Hierboven
ligt een oude, verwaarloosde zolder. De stu denten willen hem opknappen, zodat ze ook
deze ruimte kunnen benutten. Aan de
achterzijde van het pand komt, als de
plannen doorgaan, een hoge aanbouw voor
een kelderbar en een feestruimte. Dit zijn
allemaal voorlopige plannen.
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Algemeen
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 information, contact CTT office (de Hal 1.39;
office hours from 10 – 1 p.m.) or send an
e-mail to d.prasad@tue.nl.

Mensen
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 commissie. 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 dinsdag 22 april haar proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in
zaal 4 van het Auditorium. De titel van

het proefschrift luidt ‘Modeling the development of in vitro and in vivo pressureinduced muscle damage’. Ceelen promoveert 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 platforms’. Nollet promoveert aan de faculteit 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 supervision of the mentoring relationship’.
Rajuan promoveert aan de faculteit
Scheikundige Technologie. De promotoren 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 campus in Eindhoven. Paul is meer dan
twintig jaar werkzaam geweest bij de
TU/e.

Studentenleven
UniPartners
Zoekt nieuwe bestuursleden
UniPartners Eindhoven zoekt bestuursleden 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 netwerk. Ben jij ondernemend en verantwoordelijk 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.

Franciscus van Assisi
Deze film van regisseur Franco Zeffirelli
is een film over de jonge jaren van
Franciscus van Assisi, die zijn familierijkdommen 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.

Good guys?
Het verhaal over oorlog hoor je bijna
altijd van één kant. De kant van de overwinnaar. 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 propagandadoeleinden 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 welkom 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.

Vacatures
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 photonnumber-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 promovendus (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 universiteiten bijlage 1 promovendus (2000,00 t/m
2558,00 euro).
Two PhDs in Philosophy and Techn. working 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 universiteiten 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 dienstverband, 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 universiteiten 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 universiteiten 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

Universiteitsberichten mogen
maximaal 150 woorden lang zijn en
moeten op de woensdag één week
voor plaatsing binnen zijn. Ze
kunnen worden gemaild naar
universiteitsberichten@tue.nl.

(Advertenties)
geldig van 14 april tot 1 september 2008
voor studenten en medewerkers
sportkaart verkrijgbaar bij het
studentensportcentrum
op de TU/e-campus

SLA JE SLAG!
VIER MAANDEN SPORTEN VOOR MAAR 25 EURO

WWW.STUDENTENSPORTCENTRUMEINDHOVEN.NL

Where innovation starts

Maak met één cadeau twéé moeders blij!
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.

GIRO 4663
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“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 literature, Gevaert decided
he wanted to branch out
and do a two-year
Master’s degree in communications. The CEC has
asked him to work on a
strategy to improve the
promotion of the TU/e’s
Master’s programs internationally.
“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 innovative 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 nationalities of the 40 represented
at the TU/e.
The CEC will be promoting
the
new
Automotive
Master’s program starting
at the Mechanical Engineering 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-

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

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 Netherlands. The Chinese are less
demanding. But we want to
reach both demanding and
less demanding students.”
Because of his background
in languages and philosophy, Gevaert has an interesting take on communications. “It’s all the same
thing really. Communications 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 calligraphy 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

Day of Physical Health 45+
The Student Sports
Center is organizing a
day of Physical Health
especially for TU/e employees of 45 years and
older on May 15th. The
day is meant to contribute to health awareness. 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 cardiovascular risk factors.
•Workshop
“Encounter
your stress!” which will introduce you to the possibilities 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 consultation with their supervisor.
At lunch (12:00 a.m. – 2:00
p.m.) there will be an opportunity to take part in an
outdoor (Nordic Walking)
or indoor (Tai Chi) exercise
class. The focus of both
classes will be on active relaxation. 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). /

.

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

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 international 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 intensive Dutch language
courses beforehand, but
still finds it difficult that
there is so much paperwork 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 communications 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

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 vocational education), hbo
(higher professional education) en wo (university
education) students. Two
percent of those did internships 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 internship 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 internships 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./

.

When I’m travelling in
Netherlands, I like to go by
train. And I often find myself
comparing the experience with
that in my home country.
I still remember the first time I
travelled by train in
Netherlands. I had just landed
at Schipol airport from India. I
took my bag, bought a ticket to
Eindhoven and walked down to
the metro.
Now, picture this. This was my
first time in Europe;
I was fresh from India, having
lived all my life in one of the
most crowded cities in the
world, walking into a station
during peak hour, to find just
two people on the entire
platform.
It was unnerving to say the
least. In my hometown you
would normally find hundreds
of people using the station at
any given time. The running
joke is that Indian Railway
brings people together,
literally, by cramming them all
in one train. Travelling in
Dutch trains was a luxurious
albeit surreal experience for
me.
Not anymore though. After two
years, I’m getting quite used to
this kind of travel. Now, I’m
worried as to how I’ll adapt
myself to travel in Indian
trains. It’s going to be a
‘reverse culture shock’ when I
return home.
On a side note, there is one
thing that bothers me
whenever I travel in trains.
Every time I travel I end up
having to listen to someone
else’s phone conversation. It’s
almost a given certainty that
the minute you sit, get
comfortable and the train
starts, you will hear the
standard Latino/R&B/Hip Hop
ringtone. And the rest of the
journey will be spent then lis tening to one end of the con versation. It doesn’t matter
how far that person is sitting
from you – the sound travels
clearly along the compart ment. If you understand Dutch,
then it might be an interesting
conversation to follow. But my
level of Dutch is non-existent.
So I’m forced to spend the
travel time with the noise in
the background, contem plating issues like why in
god’s name does that person
have an Elton John ringtone? In
public? What kind of bet did he
loose?
It’s a minor irritant, but it’s
happened with me every single
time I travel. I’m beginning to
think that alongwith the ticket,
a cell phone is a prerequisite to
travel in trains here.

Huzaifa Das is a student of
Chemical Engineering and
Chemistry. Every other week a
column written by him will be
published on the English page.
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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
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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 bijeenkomsten- 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 Herremans) 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 voorstellingen: ‘Ifigineia’ (Anneke van
den Heuvel), ‘Wat jij misschien
mag weten’(Kim van Kooi), het
cabareteske ‘Fake’ (Linda van
Boxtel) en ‘Niemand in het bijzonder’. In het laatste stuk
onder leiding van Corne van
Sprundel, is onder andere te

zien hoe vier vrolijke meiden reageren wanneer zij tot hun
stomme verbazing een woest
konijn zien opkomen./

.

Foto: Bart van Overbeeke

De strijd tussen jongens en meisjes
kent iedereen nog van de basis school. Door verdere scholing en
ontwikkeling wordt deze kinder lijke geldingsdrang langzaam
afgezwakt. In de grotemensen wereld zijn beide geslachten gelijk.
Of niet?
Gijs Huijgen en Lieke van Duist,
beide dit jaar afgestudeerd aan de
Design Academy Eindhoven,
maakten een ludieke tentoon stelling van schilderijen en
illustraties over dit thema. Neem
voldoende testosteron of oestro geen mee en meng je in de strijd
der seksen. De expositie wordt
zondags afgesloten met een Brak
Ontbijt.
Cultureel Initiatief WEI,
Mathildelaan 3, Eindhoven, 18, 19
en 20 april, 14.00 uur. Toegang
gratis, brunch tegen vrijwillige
bijdrage.

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 stadsgrenzen te krijgen”, zegt architect Van Rangelrooy van
architecten|en|en. Hij weet
zeker dat daar drommen toeristen 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 gevraagd een bijdrage te leveren
voor een deel van het
Nederlandse paviljoen. In zijn
gebouw kon het elektronicaconcern haar ultieme toekomst
tonen. Met de beschikbare tien
miljoen gulden wilde Le
Corbusier een multimediaervaring 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 autonoom 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

Seksen

/Theatersport

Wil je Joris van Gelder zien zappen
op de televisie van Amandus
Lundqvist tijdens de opening van
de Olympische Spelen? Alles kan
bij theatersport!
Bij een wedstrijd dagen twee teams
elkaar uit tot het spelen van geïm proviseerde scènes. Het team dat
het beste weet te improviseren,
wordt de uiteindelijke winnaar. Het
publiek bepaalt de inhoud van de
scènes en kan haar bewondering
laten blijken door met rozen of met
natte sponzen naar het podium te
gooien. Theatersportvereniging
Dulcinea speelt haar thuiswed strijden in Plaza Futura. Zondag
neemt zij het op tegen Afslag Oost
uit Enschede.
Plaza Futura, 20 april, 20.30 uur.
Entree 8,50 euro.

/Engeltjesmaker

zich bezig. “Het is zo’n raar ding
geworden, je kunt het zien als de
eerste blob, een soort zwaartekrachtloos gebouw.”
Het resultaat was Le Poème
Electronique. Dat is de naam
van het geheel; het paviljoen en
de voorstelling van het elektronische 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 kalkoenen, skeletten en ogen.
“Maar denk niet dat de bezoekers 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 opgebouwd 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 kunstenaars 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 Philipspaviljoen 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 herbouwmogelijkheden te onderzoeken.
Bedenk wel; wat in de jaren
vijftig kon, kan nu soms absoluut 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-opeen-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 programmawerkgroep 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.

Een sombere, vieze hotelkamer is
het decor voor de film van Christian
Mungui die zich in 1987 in
Roemenië afspeelt. Maar de
toestand van de kamer is wel de
minste zorg van de vriendinnen die
er hun intrek hebben genomen in
afwachting van een ‘engeltjes maker’.
Het verhaal is als een thriller
opgebouwd. In het begin vraag je je
als kijker af wat de kordate Otilia
aan het regelen is en waarom
Gabita zo apathisch reageert.
Wanneer dat duidelijk is krijgen de
angst en wanhoop van het bewind
van Ceaucescu een herkenbaar
gezicht. In Roemenië werd in 1966
abortus verboden vanwege te korten aan arbeidskrachten. Wie
betrapt werd kon op gevangenis straf rekenen. Deze aangrijpende
film won in 2007 een Gouden Palm.
Filmhuis De Zwarte Doos: 17, 22 en
23 april, 20.00 uur.

/Gasparin &
Meier

CASA Vertigo maakte een tentoon stelling over het werk van de
Oostenrijkse architecten Gasparin
& Meier. Deze is tot 16 mei te zien
in het faculteitsgebouw van
Bouwkunde. De foto’s zijn gemaakt
door de bekende architectuur fotograaf Margherita Spiluttini. De
expositie wordt vandaag geopend
met een lezing. CASA staat voor
Contactforum voor Aanvullende en
Speciale Activiteiten.
Trappenzaal van Vertigo, 17 april,
17.00 uur.

17 april 2008 Cursor
14/ Studentenleven

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 internationale 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 ontwikkelaars – 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 voorbereiding. Janno Lunenburg,
student
Werktuigbouwkunde 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 ongeveer vijf meter kunnen
‘zien’. Bovendien kunnen
ze met elkaar communiceren. Lunenburg: “Een

parabolische spiegel geeft
de robots een zicht van 360
graden rondom. Alle informatie 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 kleurherkenning ‘weet’ het apparaat waar de bal en de lijnen
zijn. Eén van de nieuwigheden 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

C ape s en p u nthoeden op
W -hoo gf ee s t

wisselen.” Een ander foefje
is dat de apparaten de
positie van de bal aan
elkaar kunnen vragen en
doorgeven.
RoboCup is een wereldwijde organisatie die roboticaresearch ondersteunt.
De organisatie houdt
robotvoetbalwedstrijden,
waarbij teams van zes
robots autonoom een wedstrijd 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)./

.

Foto:Bart van Overbeeke

Van der Waals in de bocht met skelters

Foto: Bart van Overbeeke

Vooral met capes en punthoeden, zoals in
de films over tovenaarsleerling Harry
Potter, kwamen de studenten donderdag 10
april op het W-hoogfeest af. Om uiting te
geven aan het thema van de avond ‘WHoogus Pocus’.
Ongeveer 350 studenten feestten er tot in
de vroege uurtjes op los in de sociëteit van

Demos in de Bunker. De band Geruis trad op
met pop- en rockcovers. In het ‘voorpro gramma’ zat de studentenband Donkey
Punch. De organisatie van het feest lag in
handen van studieverenigingen Simon
Stevin en Protagoras. Het laatste
W-hoogfeest was twee jaar geleden.
Foto: Bart van Overbeeke

“Ik wilde de binnenbocht
nemen, maar dat wilde hij
ook.” Een lid van de studievereniging Van der Waals
van Technische Natuurkunde 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 studievereniging hielden maandagmiddag 14 april een skelterrace. In het straatje
tussen N-laag, Cascade en
Spectrum werd er plankgas gereden om als eerste
over de eindstreep te

komen. Uiteindelijk bleek
Arnout Huisman de beste
te zijn. Joost Daniëls en
Sjak Jansen werden respectievelijk tweede en derde.
Hier en daar vielen
pionnen om, maar de deelnemers
bleven
ongedeerd./

.

En hoe is het in Californië?

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.

Lezingen, filmvoorstellingen, symposia, tentoonstellingen. Aan de
lijst activiteiten op de kalender 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 natuurlijk eveneens verkend
worden, want niet iedere
dag bevind je je op rijafstand van prachtige
skioorden (Lake Tahoe),
indrukwekkende landschappen (Yosemite) en
verleidelijke stranden
(Los Angeles). Met als
toetje de op (bijna) kruipafstand gelegen wereldstad 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 universiteit van de Verenigde
Staten. Het aanbod van
vakken (verdeeld over
meer dan tweehonderd
faculteiten!) is zowel
groot als divers, wat natuurlijk wel zo fijn is met
een studie op het raakvlak
van verschillende disciplines. 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 beschouwd. 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 inbedding 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 verbazingwekkend te noemen. Toch
vreemd. Je vertrekt als
Nederlander en je komt
als Europeaan terug. En
dat is vast niet mijn enige
verandering. Een buitenlands semester mag met

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

Edwin Hubers,
student Technologie
Management
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Golftoernooi van negen holes
en twaalf biertjes

Studentenwebsite
voorziet in eigen
interesses
De ‘zelflerende’ website
www.studenten.com
is
begin april de lucht ingegaan. Het is een initiatief van www.scholieren.com. Via de website
kunnen studenten in het
hoger onderwijs virtueel
berichten delen. Daar
helpt de website actief aan
mee door voor de desbetreffende student relevante
berichten te verzamelen.
De website bundelt alle
soorten informatie: van
nieuws, oefententamens
en uitgaanstips tot recensies en vacatures. Het

idee is dat studenten niet
meer op zoek gaan naar informatie, maar dat berichtjes zelfstandig geïnteresseerde
gebruikers
opzoeken. Dat gebeurt op
basis van een zelflerend
systeem dat de persoonlijke 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 genereren berichten./

.

Sportfeest op Softe Ballen Games
Foto: Bart van Overbeeke

Zo’n dertig leden van het
ESC trokken afgelopen
donderdagmiddag
bewapend 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 golftoernooi, bedoeld voor
onder meer de tappers en
de
sociëteitscommissa-

rissen van studentenvereniging ESC.
Vorig jaar had het toernooi,
dat uit veiligheidsoverwegingen 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 evenement.
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 iedereen.” Mieke zelf wel
overigens. Haar flesjes
waren aan het einde leeg.
Dat stond sportief succes
niet in de weg: de vice-penningmeester 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./

.

Het Illustere Dispuut Quare, dat valt onder studentenvereniging SSRE, houdt donderdag 1 mei voor de negentiende keer de Softe Ballen Games. De locatie is sportpark
De Hondsheuvels. Er hebben zich al 350 mensen aangemeld. 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.

Het sleutelgat
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.
De bedrijfskundestudenten
hebben niet meer dan een
hoofdtelefoon nodig om te
concluderen dat deze foto’s
in de kamer van een man zijn
genomen. Op de close-up
foto zien ze een Sennheiser
hoofdtelefoon die een vrouw
nooit in haar bezit zou
hebben. Hij heeft een be hoorlijk grote kamer, dus hij
studeert al wat langer. Ze
schatten hem in als vierdeof vijfdejaars student. Aan de
boeken (calculus, statistiek
en logistiek) zien ze dat hij
met Innovation
Management, een master
van bedrijfskunde, bezig is.
Hij gaat wel eens naar
feestjes van Industria, daar
heeft hij de bloemenketting
opgedaan die aan de kast
hangt. Hij heeft veel spullen
onder zijn bed liggen.
Misschien reist hij vaak. Er
staan een aantal boeken in
de kast (waaronder een

atlas) die daar ook op lijken
te wijzen. Hij houdt ook van
muziek, hij speelt gitaar en
onder de tv liggen een aantal
Tarantino-films. Ze denken
niet dat de hij actief is bij een
studentenvereniging.
Misschien doet hij iets bij
AEGEE, of bij Interactie. In
zijn koelkast vinden we de
standaarddingen, kaas en
boter, een fles wijn en een
paar blikjes bier.
Freek, Tom en Niels vinden
de kamer erg opgeruimd,
maar er ligt wel veel onder
het bed. Hierdoor twijfelen
ze er aan of er een vrouw
woont. Wanneer ze in zoomen op de wastafel ont dekken ze een pot gel, dus
het is toch een man. Een
analyse van de boekenkast
wijst uit dat hij
Elektrotechniek studeert. Hij
is een eerstejaars student,
want hij heeft nog niet

zoveel boeken. Daarom is
zijn kamer waarschijnlijk
nog zo opgeruimd; als je al
wat langer studeert dan heb
je geen tijd meer om op te
ruimen. Hij is ook niet actief
in het studentenleven, maar
dat wordt hij nog wel. Hij
komt in ieder geval al op
feestjes, want hij heeft een
bloemenketting. Ook heeft
hij vaak vrienden over de
vloer, want hij heeft ont zettend veel ruimte, een
grote tafel en er ligt een
slaapzak onder zijn bed. Ook
Freek, Tom en Niels denken
dat hij van muziek en reizen
houdt, en van lekker bier
zoals Urquell. Zijn koelkast
is goed gevuld met gezonde
dingen. Waarschijnlijk staat
er ook een bakje prak van
zijn moeder in. Verder heeft
hij ook bier in huis en een
fles witte wijn voor zijn
vriendin.

Michiel Roks is vijfdejaars
student Technische
Innovatiewetenschappen
en bezig met de master
SET. Hij is actief bij
Technologie voor
Ontwikkelingsproblematie
k (TvO) en Intermate. Bij
TvO heeft hij laatst een
symposium georganiseerd
en bij Intermate onder
andere de studiereis naar
Chili. Hij houdt van
uitgaan, met vrienden
omgaan en reizen. Hij leest
graag en luistert graag
naar de Beatles. Hij heeft
ooit de intentie gehad om
gitaar te leren spelen,
maar dat is er nooit van
gekomen. Verder houdt hij
ook van klassieke dingen.
Zijn koelkast is gevuld met
ham, kaas, afbakbroodjes,
sambal, fris en melk, maar
meestal geen bier.

“Merel, je duikt als een
baksteen!” Bromde mijn
zwemtrainer Herman
Lammerts jaren geleden.
Nu mag ik na tien jaar
opnieuw mijn kunsten
vertonen om te strijden
voor de heuse ‘Lammerstbokaal’. Voor mij is de
betreffende onder scheiding weinig boeiend;
zinkend heeft nog nooit
iemand een zwem wedstrijd gewonnen. Waar
het natuurlijk om gaat, is
het ‘gezellig wederzien’
daarna. Pronken met
luchtkastelen, giechelen
om verantwoorde
anekdotes en oude koeien
uit de diepe sloot hijsen.
Mijn tijd bij de vereniging
kent behalve vermakelijke
roddels, enkele mijlpalen
van formaat. Zo ontving ik
mijn eerste echte kus van
de mooiste jongen van de
zwemclub. Ik was totaal
van slag. Hij ook, maar net
iets anders. Hij rappor teerde in de heren kleedkamer. Met Merel
werd er niet meer geflirt
onder de douches…
Maar misschien valt het
allemaal wel mee. Zijn de
luchtkastelen nooit opge blazen, oude koeien nog
altijd dartelende kalfjes en
is het water van het
buitenbad warm.
Wie weet dat ze me zelfs
belangstellend vragen wat
ik tegenwoordig doe. Dan
vertel ik dat ik thans mijn
hersenen pijnig over de
kwestie wat mij in hemels naam motiveert te doen
waar ik mee bezig ben, dat
ik me blijf verbazen over
het feit dat iedereen het
van belang acht dat je iets
vindt en dat ik er na vijf
maanden nog niet uit ben
of ik mijn laminaat zal
voorzien van plintjes.
Goed, tijd om me voor te
bereiden: ik ga leren
duiken, breng een extra
bezoek aan mijn therapeut
en leg mijn mooiste jurk
vast klaar. Leuk! Een
reünie!
Merel Pit is studente
Bouwkunde

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

Bart Sanders / 20 /derdejaars
Biomedische Technologie
Wanneer: sinds begin dit jaar
Wat:
gedownloade desktop
Waarom: “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 klantvriendelijk en deze heeft
met muziek te maken.
Ik denk dat het nog wel
een paar maanden
duurt eer ik op deze
ben uitgekeken.”
Jouw desktop hier? Mail
dan naar cursor@tue.nl

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 interesseren: het beschrijft de beginnende
mathematisering van de natuurwetenschap in de zestiende en zeventiende eeuw. Grote namen in dit
verband zijn Kepler, Galilei, Descartes,
Huijgens, Newton en Hooke.

De auteur beschrijft niet alleen de ‘wetenschappelijke revolutie’ zelf, hij geeft
ook verklaringen voor het feit dat deze
revolutie in Europa heeft plaats gevonden 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 geschreven is. Nog veel boeiender, misschien
wat minder historisch getrouw, is The
sleepwalkers van Arthur Koestler.
Eigenlijk is alleen Cohens beschrijving
van Descartes’ bijdragen enigszins meeslepend. 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 wetenschap 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] onduidelijk 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.

