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De TU/e gaat de bestaande
plannen voor de brandveilig-
heid niet heroverwegen naar
aanleiding van de brand op de
TU Delft. Het ontbreken van
compartimentering zou ervoor
gezorgd hebben dat de brand
in Delft zo groot werd. Ook op
de TU/e ontbreekt deze voor-
ziening in diverse gebouwen.
De Eindhovense brandweer is
nog niet akkoord met de TU/e-
plannen.

Het universiteitsbestuur besloot
onlangs om in de gebouwen die
in het kader van masterplan
Campus 2020 gesloopt of ge-
renoveerd worden, niet alle voor-
geschreven maatregelen voor
brandveiligheid te treffen. Zo
worden in de bovenste helft van
het Hoofdgebouw, Corona en N-
laag geen brandcompartimenten
aangebracht. Als compensatie
zet de TU/e beheersmaatregelen
in, zoals brandwachten en het
omlaag brengen van de vuurlast.

Keuzes
Volgens de directeur van de
Dienst Huisvesting (DH), Piet
van Happen, gaat het om ‘wel-
overwogen keuzes, waar lang
over gesproken is’. Hij benadrukt
dat de TU/e vele miljoenen gaat
investeren in de genoemde ge-
bouwen en dat garanties tegen
brand niet bestaan. Overigens is
de universiteit volledig verzekerd
tegen brandschade.
De Eindhovense brandweer, die
twee weken terug een gesprek
had met een TU/e-delegatie over
de plannen, is nog niet akkoord

met de plannen. De brandweer
heeft een lijst gevraagd waarin
precies staat wat de universiteit
niet uitvoert van de wettelijke
eisen en welke compenserende
maatregelen daar tegenover
staan, aldus Toon Verhoeven van
de brandweer. De plannen zullen
net zo nauwgezet bekeken
worden als anders. De Delftse
brand heeft daar geen invloed op,
vertelt Verhoeven.

Serieus probleem
Prof.ir. Jan Westra, decaan van de
faculteit Bouwkunde, hoopt niet
dat de brand in Delft leidt tot een
grote toename van het aantal 
aanmeldingen in Eindhoven.
Westra: “Dan hebben we een
serieus probleem. Wij kunnen de
studenten nu al nauwelijks aan.”
De Eindhovense faculteit
Bouwkunde anticipeert niet op
een toeloop uit Delft. “We nemen
een afwachtende houding aan”,
aldus de decaan.
De brand leidt er voorlopig niet
toe dat veel Delftse studenten
naar Eindhoven komen. Jac
Marks, die bij Bouwkunde is aan-
gewezen als coördinator voor
hulpvragen vanuit Delft, had
deze week maandag pas één aan-
melding. Ook de Bouwkunde-
bieb heeft nog geen Delftse stu-
denten gezien. Er wordt
gesproken met Delft over de
optie om Delftse studenten ‘op
afstand’ boeken te laten lenen,
waarbij de geleende boeken op-
gestuurd worden, laat Mark
Wolffe van de Eindhovense
Bouwkundebieb weten./.

De TU/e is wat betreft impact-
scores de tweede universiteit
van Nederland. Dat blijkt uit
recente cijfers van het NOWT
(Nederlands Observatorium
van Wetenschap en
Technologie). Alleen de
Erasmus Universiteit
Rotterdam (EUR) heeft een
hogere impactscore over de
jaren 2003 tot en met 2006. 
Het Eindhovense Dutch
Polymer instituut scoort ook
bijzonder hoog.

De cijfers staan in het rapport 
‘wetenschaps- en technologie-
indicatoren’ van 2008, dat in
maart het daglicht zag. Het
NOWT brengt deze rapportage
tweejaarlijks uit, sinds 1994. 
De impactscore van de TU/e komt
uit op 1,5. Dat wil zeggen dat de 
artikelen van TU/e-weten-
schappers gemiddeld anderhalf

keer zo vaak worden geciteerd als
het wereldgemiddelde qua 
citaties. De wereldwijde ge-
middelde impactscore is dus
precies 1.0. De EUR heeft een
score van 1,56; de Universiteit van
Tilburg is de Nederlandse hekken-
sluiter met een score van 1,12. 

Tijdschriften
Qua keuze van de internationale
wetenschappelijke tijdschriften
waarin de onderzoekers 
publiceren valt op dat met name de
onderzoekers aan de EUR, de TU/e
en de Universiteit Twente over het
geheel genomen in hooggeci-
teerde tijdschriften publiceren.
Het gaat om tijdschriften die 
ongeveer dertig procent meer
worden geciteerd dan het
mondiale vakgebiedsgemiddelde. 

Het Dutch Polymer Institute, dat
gehuisvest is in gebouw 

Kennispoort, doet het ook bij-
zonder goed qua impactscores. 

Publicaties
Over de jaren 2003 tot en met
2006 komt het instituut uit op ge-
middelde van 2.0. Slechts drie
niet-universitaire instellingen in
Nederland komen hoger uit: twee
onderdelen van FOM en het ECN.
Verder loopt Philips onbetwist
voorop waar het gaat om on-
derzoek door bedrijven. Shell
hangt van de grote bedrijven ach-
teraan. Philips publiceert het
meeste (zowat 1300 publicaties in
de onderzochte periode) en heeft
de hoogste impactscore: 1,79.
Het NOWT heeft weinig rucht-
baarheid gegeven aan de ver-
schijning van het rapport - er is 
bijvoorbeeld geen persbericht uit-
gestuurd. Dit is mogelijk een
reden dat de cijfers nu pas tevoor-
schijn komen. /.

Studenten leren brandjes blussen

ZZoo’’nn  ddeerrttiigg  ssttuuddeenntteenn  vvaann  SScchheeiikkuunnddiiggee  TTeecchhnnoollooggiiee
lleeeerrddeenn  wwooeennssddaagg  2211  mmeeii  hhooee  zzee  eeeenn  bbrraannddjjee  kkuunnnneenn
bblluusssseenn..  OOookk  aannddeerree  ssttuuddeenntteenn  eenn  mmeeddeewweerrkkeerrss  ddiiee
ttooeevvaalllliigg  ppaasssseeeerrddeenn,,  mmoocchhtteenn  ooeeffeenneenn..  OOpp  ddee  ppaarr--
kkeeeerrppllaaaattss  bbiijj  HHeelliixx  wweerrddeenn  oonnddeerr  ttooeezziicchhtt  vvaann  ddee
bbrraannddwweeeerr  bbrraannddjjeess  ggeessttiicchhtt,,  ddiiee  vveerrvvoollggeennss  mmeett
bbeehhuullpp  vvaann  bbrraannddbblluusssseerrss  mmooeesstteenn  wwoorrddeenn  ggeeddooooffdd..
DDee  bbrraannddwweeeerr  ddeemmoonnssttrreeeerrddee  ooookk  nnoogg  eevveenn  wwaatt  hheett
eeffffeecctt  iiss  aallss  jjee  wwaatteerr  oopp  bbrraannddeennddee  oolliiee  iinn  eeeenn  ppaann
ggooooiitt..  EEeenn  ggrroottee  rrooookkwwoollkk  wwaass  hheett  ggeevvoollgg..  

HHeett  iinniittiiaattiieeff  vvaann  ddee  ooeeffeenniinngg  kkoommtt  vvaann  ddee  ccoommmmiissssiiee
MMiilliieeuu,,  VVeeiilliigghheeiidd  eenn  OOnnddeerrwwiijjss  vvaann  ddee  CChheemmiieewwiinnkkeell..
VVoollggeennss  BBeennnnyy  LLuuiijjsstteerrbbuurrgg,,  pprr--ffuunnccttiioonnaarriiss  vvaann  ddee
cchheemmiieewwiinnkkeell,,  iiss  hheett  nnoogg  aaffwwaacchhtteenn  ooff  hheett  iinniittiiaattiieeff
eeeenn  vveerrvvoollgg  kkrriijjggtt..  ““IIkk  bbeeggrreeeepp  vvaann  ddee  bbrraannddwweeeerr  ddaatt
eerr  zzoo  wweell  vveeeell  bbrraannddbblluusssseerrss  lleeeeggrraakkeenn..””  VVoollggeennss
LLuuiijjsstteerrbbuurrgg  iiss  hheett  ppuuuurr  ttooeevvaall  ddaatt  ddee  ooeeffeenniinngg  nnuu
wwoorrddtt  ggeehhoouuddeenn,,  nnaa  ddee  bbrraanndd  iinn  DDeellfftt..  

FFoottoo::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee

Geen heroverweging
plannen 
brandveiligheid 

Minister Plasterk van onderwijs ziet niets in een hoger collegegeld voor
honours programma’s. Dat bleek afgelopen zaterdag tijdens het jubi-
leumcongres van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb), die 25 jaar
bestaat. “Universiteiten hebben geen prijsprikkel nodig voor het op-
zetten van honours programma’s,” zei Plasterk. Extra onderwijs ver-
zorgen voor goede studenten doen ze sowieso wel. Voor studenten is een
hoger collegegeld nadelig: om dat te betalen, gaat er meer tijd verloren
aan bijbaantjes, en in die tijd kunnen ze niet studeren, terwijl dat de be-
doeling van een honourstraject is. “Die prikkel werkt de verkeerde kant
op. Ik heb nooit begrepen wat daar logisch aan is”, alsus Plasterk.

Gedenkbijeenkomst
De Chinese studentenvereniging van de TU/e houdt een  gedenk-
bijeenkomst voor de slachtoffers van de aardbeving in China. Op 
woensdagavond 28 mei worden van acht tot half tien foto’s en video-
beelden van de ramp getoond. Ook worden liederen en dansen op-
gevoerd en gedichten voorgedragen. Chinese studenten uit de getroffen
provincie Sichuan zijn uitgenodigd, maar iedereen die meer informatie
zoekt of steun wil komen betuigen, is welkom. 

Zie ook pagina 11 en de website van Cursor: www.cursor.nl

Prijsprikkel honours programma’s onlogisch

TU Eindhoven haalt met
impactscores de Nederlandse top
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De week van/Daan
Daan Penning de Vries, bezig met de

Master Operations, Management and
Logistics, deed afgelopen weekeinde met

de Eindhovense Studentenrugbyclub
Elephants mee aan het toernooi

Amsterdam Sevens. 

Maandag: Tweede Pinksterdag, schitterend
weer en dus hele dag buiten geweest. Op
een terras gezeten en Thai gegeten. 

Dinsdag: De ochtendtrainingen zijn (zwem-
men of rennen) afgelopen, dus ik hoef pas
om acht uur op voor mijn werk. Gelukkig
kan ik tijdens het werk mijn email in de
gaten houden, die gaat over en weer: team-
inschrijving, gesponsorde shirts en vertrek-
tijden, maar bovenal: de poule-indeling. ‘s
Avonds training, met extra nadruk op verde-
digen, dat zullen we nodig hebben zaterdag… 

Woensdag: ‘s Ochtends gewerkt en 
‘s middags voor een project wat gedaan. Het
team moet vandaag aan de organisatie
worden doorgegeven, dus ik sta voor lastige

keuzes. Na lang wikken, wegen en bellen
met de trainer is de uiteindelijke selectie
gemaakt.

Donderdag: In de loop van de dag begin ik
de zenuwen al te voelen. Voor het eerst in
jaren dat ik dat voel voor een rugbywed-
strijd. ‘s Avonds training, weer verdedigen
en conditie, essentieel voor een Rugby
Sevens toernooi. 

Vrijdag: Vroeg op, werken aan een deadline.
Tijdens de koffie vertel ik af en toe wat over
de tegenstanders van zaterdag, op Youtube
laat ik een filmpje zien. De spanning begint
te groeien! Eerst nog even naar de algemene
leden vergadering van de Elephants, en
daarna vroeg slapen.

Zaterdag: Bijzonder vroeg in de trein naar
Amsterdam gestapt, om aan te komen in
een rugbyparadijs. Topspelers uit alle grote
rugbylanden zijn verzameld voor dit
toernooi. In het midden van dit alles staat
het Zuid Afrikaanse team, als ware vedettes

in spierwitte shirts doen ze hun warming-
up. Onze eerste
wedstrijden gaan
moeizaam, we
zitten in een
loodzware
poule; de na-
tionale se-
lectie van
Tsjechië, een
paar semiprofs
uit Engeland. Maar
om 15.00 is het zo ver, de kick-off tegen
Zuid Afrika. Onvoorstelbaar, hoe goed ze
zijn; snel, sterk en vaardig. Binnen veertien
minuten worden we met 69-0 aan de kant
geveegd, een onvergetelijke ervaring, ook
voor de vijfhonderd toeschouwers langs de
lijn. Na de teamfoto rest een vermoeid
lichaam en een trots gevoel.

Zondag: Door de uitschakeling rest ons
niets anders dan de finales bekijken en
zoals verwacht pakt Zuid-Afrika pro-
bleemloos de titel./.

Yves Houben groeide op in het
Limburgse Sittard, waar het ver-
enigingsleven nog altijd hoog in
het vaandel staat. Zo maakt hij
sinds zijn achtste deel uit van
een plaatselijke harmonie, waar
hij slagwerker is. Yves: “Ik heb
me altijd erg verbonden gevoeld
met de gemeenschap waarin ik
leef en als vanzelf zet ik me er
voor in. Ik had dat thuis al, op de
middelbare school en nu op de
TU/e. Misschien is het iets
Limburgs, ik weet het niet.“ 
Toen hij in 2005 begon met zijn
studie in Eindhoven meldde hij

zich direct aan als student-
assis-tent op het Communicatie
Service Centrum, om ondersteu-
ning te bieden bij de activiteiten
rondom het vijftig-jarig bestaan
van de TU/e. Het jaar erop be-
kleedde hij dezelfde functie bij
het Alumnibureau. Totdat er
begin dit jaar een baan vrijkwam
op de faculteit Wiskunde en
Informatica, voor een communi-
catiemedewerker. Yves: “Ik wilde
vooruit, nieuwe uitdagingen
aangaan en had het gevoel dat ik
er bij het Alumnibureau alles uit
had gehaald wat er in zat.
Bovendien biedt een vaste baan
bij de TU/e meer zekerheid dan
een student-assistentschap.“

Het leven als fulltime student en
student-assistent was Yves dui-
delijk nog niet hectisch genoeg.
Eind 2006 richtte hij met drie
Limburgse medestudenten het
GEWIS-dispuut GELIMBO op,
om de Limburgse cultuur onder
de aandacht te brengen. Hij was
in 2007 voorzitter van de

GEWIS introcommissie en twee
maanden lang ‘vliegende keep’
bij de Vlaggenparade voor de 51e

Dies Natalis. Later dat jaar
maakte hij als projectassistent
de eerste uitrol van het TU/e
Studentenfietsenplan van
dichtbij mee. Momenteel is hij
zowel lid van de GEWIS intro-
commissie 2008 als van de FSE
Werkgroep Opening
Academisch jaar 2008-2009.
Yves: “Als ik ergens voor ga, dan
doe ik dat voor het volle honderd
procent. Ik houd niet van half
werk. Je kent die mensen die
altijd de moed erin houden? Van
die zonnetjes in huis, ook nog
wanneer iedereen er helemaal
doorheen zit? Nou, zo iemand
ben ik. En als je die naam
eenmaal hebt, dan wordt je
overal voor gevraagd. Ik moet
dan ook geregeld ‘nee’ verkopen.
Alleen wanneer ik iets echt leuk
vind, het project vernieuwend is
en ik me in de doelstelling kan
vinden, ga ik de uitdaging aan.“

Eind april van dit jaar vond de
aftrap plaats van Wiskunde
Wereld. Het project is ont-
wikkeld door medewerkers en
studenten van de faculteit
Wiskunde en Informatica, om
derdejaars vwo-scholieren 
spelenderwijs kennis te laten
maken met de toepasbaarheid
van Wiskunde. Onder leiding
van een negenkoppig TU/e-team
spelen de scholieren een spel in
de strijd om een dagprijs en een
plaats in de finale op de TU/e
aan het eind van het schooljaar.
Yves is een van de initiators van
het project, in zijn hoedanigheid
als communicatiemedewerker.
Yves: “Het is een intensief
project waar we per school een
hele dag voor uit trekken. Het is
niet alleen het overbrengen van
inhoud, maar we willen scho-
lieren ook enthousiast maken
voor het vak. Dat is een hele
opgave bij pubers van veertien,
vijftien jaar. Eerste resultaten
krijgen we uiteraard pas over
drie jaar, maar tot nu toe lijkt het

een succes te worden. Het is de
bedoeling dat het een maan-
delijks terugkerend evenement
wordt, met  jaarlijks een grote
finale.“

“Eind volgend jaar heb ik als het
goed is mijn bachelor. Daarna
wil ik graag wetenschapscom-
municatie gaan doen in 3TU-
verband. Ondertussen wil ik hier
dan wel blijven werken. Er is
nog genoeg te doen. We hebben
meer ideeën dan we kunnen uit-
voeren. Zolang ik affiniteit heb
met alle doelgroepen die we 
bedienen, zit ik hier prima. De
combinatie tussen techniek,
communicatie, het bedrijfs-
leven, organisatie en weten-
schap is voor mij de meest
ideale. Ik kan me dan ook voor-
stellen dat ik later liever twee
parttime banen heb, dan één
fulltime. Ik ben wiskunde gaan
studeren omdat het zo breed toe-
pasbaar is. Volgens mij ben ik
nu al hard op weg om er het
maximale uit te halen.”/.

Rachel Sloven
Foto: Bart van Overbeeke

Alleen studeren is voor Yves
Houben geen uitdaging.

Daarom werkt de student
Technische Wiskunde twee

dagen per week als communi-
catiemedewerker op de 

faculteit Wiskunde &
Informatica. “Van studeren

alleen zou ik maar ongelukkig
worden.“ 

“Van studeren alleen zou ik maar ongelukkig worden.“
Yves Houben



Bedrijvendag Bouwkunde knetterend van start

IInn  VVeerrttiiggoo  pprreesseenntteeeerrddeenn  zziicchh  ggiisstteerreenn,,  2211  mmeeii,,  3355
bboouuwwbbeeddrriijjvveenn  eenn  iinnggeenniieeuurrssbbuurreeaauuss  ddiiee  oopp  zzooeekk  zziijjnn
nnaaaarr  ggeesscchhiikktt  nniieeuuww  ppeerrssoonneeeell..  SSiinnddss  22000000  oorrggaa--
nniisseerreenn  ssttuuddeenntteenn  vvaann  ddee  ffaaccuulltteeiitt  BBoouuwwkkuunnddee  hhuunn
eeiiggeenn  bbeeddrriijjvveennddaagg  llooss  vvaann  ddee  bbeeddrriijjvveennddaagg  ddiiee  ddee
WWeerrvviinnggssddaaggeenn  eellkk  jjaaaarr  hhoouuddeenn  iinn  hheett  AAuuddiittoorriiuumm..  DDee
ddaagg  wweerrdd  kknneetttteerreenndd  iinnggeelluuiidd  ddoooorr  ddee  HHoouutthhaakkkkeerrss
RRooaaddsshhooww..  HHiieerrbbiijj  wwaass  eecchhtteerr  ggeeeenn  sspprraakkee  vvaann  bboott
hhaakk--  eenn  kkaappwweerrkk,,  mmaaaarr  jjuuiisstt  vvaann  eeeenn  ssuubbttiieell  ggeebbrruuiikk
vvaann  ddee  kkeettttiinnggzzaaaagg..  DDaatt  lleevveerrddee  iinn  hheett  ttiijjddssbbeesstteekk  vvaann
eeeenn  hhaallff  uuuurr  eeeenn  bbeeeelldd  vvaann  eeeenn  uuiill  eenn  eeeenn  hhaavviikk  oopp..
IInn  hheett  oocchhtteennddddeebbaatt  wweerrdd  mmeett  vveerrtteeggeennwwoooorrddiiggeerrss  uuiitt
ddee  bboouuwwwweerreelldd  ggeesspprrookkeenn  oovveerr  ddee  sstteelllliinngg  ooff  ddee  mmaass--
tteerroopplleeiiddiinnggeenn  vvaann  BBoouuwwkkuunnddee  ooookk  ddee  ssttuuddeenntteenn  aaff--
lleevveerreenn  wwaaaarr  ddee  mmaarrkktt  oopp  zziitt  ttee  wwaacchhtteenn..  DDee  ddiirreecc--
tteeuurreenn  MMaarrttiinn  VViinnkk  vvaann  HHaasskkoonniinngg  eenn  WWoouutteerr  DDoonn  vvaann
VVoollkkeerrWWeesssseellss  hheebbbbeenn  oovveerr  hheett  nniivveeaauu  vvaann  ddee

EEiinnddhhoovveennssee  bboouuwwkkuunnddeessttuuddeenntt  nniieett  ttee  kkllaaggeenn..
WWaaaarrddeerriinngg  wwaass  eerr  vvoooorraall  vvoooorr  ddee  bbrreeeeddttee  vvaann  ddee  oopp--
lleeiiddiinnggeenn..  DDaaaarrmmeeee  zzoouu  EEiinnddhhoovveenn  ttoocchh  wweell  vvoooorr--
lliiggggeenn  oopp  DDeellfftt..
VVoollggeennss  GGeerr  MMaaaass,,  ddeeeellttiijjddhhoooogglleerraaaarr  bbiijj  BBoouuwwkkuunnddee
eenn  ddiirreecctteeuurr  bbiijj  ddee  BBAAMM  GGrrooeepp,,  iiss  hheett  vvoooorr  nneett  aaffggeessttuu--
ddeeeerrddeenn  bbeellaannggrriijjkk  oomm  iinn  jjee  nniieeuuwwee  bbaaaann  ddiicchhtt  bbiijj
jjeezzeellff  ttee  bblliijjvveenn..  ““DDaatt  kklliinnkktt  wwaatt  ppooppuullaaiirr””,,  zzeeii  MMaaaass,,
““mmaaaarr  iikk  bbeeddooeell  eerrmmeeee  ddaatt  jjee  nniieett  kkllaakkkkeellooooss  vveerr--
kkeeeerrddee  bbeessttaaaannddee  pprraakkttiijjkkeenn  mmooeett  oovveerrnneemmeenn..  AAllss  nneett
aaffggeessttuuddeeeerrddee  bbeenn  jjee  jjuuiisstt  aaaannggeennoommeenn  oommddaatt  jjee  ggooeedd
bbeekkeenndd  bbeenntt  mmeett  ddee  llaaaattssttee  oonnttwwiikkkkeelliinnggeenn  oopp  hheett
vvaakkggeebbiieedd..””
OOvveerriiggeennss  ddaacchhtt  hheett  mmeerreennddeeeell  vvaann  ddee  ttooeehhoooorrddeerrss
ddrriiee  mmaaaannddeenn  nnaa  aaffssttuuddeerreenn  aall  wweell  eeeenn  bbaaaann  ggeevvoonnddeenn
ttee  hheebbbbeenn..

Foto: Bart van Overbeeke
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Ach en Wee

De TU/e haalt relatief de meeste
van de prestigieuze vici-sub-
sidies binnen van alle universi-
teiten. Dat blijkt uit cijfers over
de periode 2000 tot en met 2007
die het ministerie van OCW
vorige week publiceerde. Qua
veni-subsidies, bedoeld voor
aanstormend wetenschappelijk
talent, scoort de TU/e ruim
onder het gemiddelde.

OCW heeft bij alle universiteiten
bekeken hoeveel beurzen ze uit
de zogeheten ‘vernieuwing-
simpuls’ binnenhalen, af-
gemeten aan de hoeveelheid we-
tenschappelijk personeel. De
TU/e blijkt dan gemiddeld ruim
twee keer zo veel vici-beurzen
binnen te halen als het ge-
middelde. De vici-beurzen - meer
dan een miljoen elk - zijn bedoeld
voor de top van de wetenschap.
Utrecht is in deze rangschikking
nummer twee, met een kwart
meer dan het gemiddelde. Delft
haalt dertig procent minder
binnen dan het gemiddelde en
staat daarmee op een elfde plaats.
Bij de veni-beurzen doet de TU/e

het veel minder. De Eindhovense
universiteit haalt relatief 28
procent minder binnen dan het
gemiddelde. Bij de vidi-subsidies
zit Eindhoven precies in de 
middenmoot met een relatief
cijfer van zowat één. In absolute
termen slepen de Universiteit
van Amsterdam en de
Universiteit Utrecht de meeste
veni-, vidi- en vici-subsidies in de
wacht. De andere universiteiten
presteren minder constant. Die
behalen in de ene subsidievorm
van de vernieuwingsimpuls
meer beurzen dan gemiddeld en
in de andere juist minder. Delft,
Wageningen en Groningen
scoren in alledrie de categorieën
zelfs onder het gemiddelde. Dat
blijkt uit de ‘kerncijfers’ over de
wetenschap, die het ministerie
van OCW heeft gepubliceerd.
Het ministerie vergeleek het
aantal binnengehaalde subsidies
in de jaren 2000 tot 2007 met de
omvang van het wetenschap-
pelijke personeel aan de univer-
siteiten en toverde zo een getal te-
voorschijn dat de ‘relatieve
toekenning’ voorstel.”/.

Minister Plasterk laat door-
schemeren dat de één-ouder-
toeslag voor studerende
moeders misschien niet langer
moet worden opgeteld bij de
studieschuld. Maar hij wacht
op zijn collega Rouvoet van
Jeugd en Gezin voordat hij over
nieuwe wetgeving praat.

In een brief over de hindernissen
voor studenten met een kind doet
Plasterk verslag van een bijeen-
komst met decanen, studenten,
jeugdzorg en het Steunpunt
Studerende Moeders. Daarin ver-
meldt hij dat de aanwezigen wen-
sen hadden voor wat hij ‘de lan-
gere termijn’ noemt: de wet- en

regelgeving zou op sommige
punten aangepast moeten wor-
den.
Zo krijgt een alleenstaande stu-
dent met kind de één-oudertoe-
slag uitbetaald via de studiefinan-
ciering. Het gevolg is dat die toe-
slag ook meetelt in de studie-
schuld. Wie te laat afstudeert of
helemaal uitvalt, moet niet alleen
zijn studiebeurs terugbetalen,
maar ook de één-oudertoeslag.
“Terwijl deze toeslag is bedoeld
voor het onderhoud van het
kind”, zoals Plasterk erkent. Toch
gaat de minister niet spoorslags
iets veranderen. Hij wil wachten
op zijn collega Rouvoet van Jeugd
en Gezin, die eind september
met een Gezinsnota komt./.

Eén-oudertoeslag wordt
wellicht een gift

TU Eindhoven ‘kampioen
van de vici-subsidies’

Kunstwerk Umbily I 
op Dag van de Kunst
Het kunstwerk Umbilly I van de
bekende Belgische kunstenaar
Panamarenko staat centraal op
de eerste Dag van de Kunst op 5
juni op de TU/e.

Umbilly I is een ‘vlieg-tuig’ dat
deel uitmaakt van de kunstcol-
lectie van de TU/e. De
Kunstcommissie gaat geregeld
kunstwerken uit deze collectie
centraal stellen op een jaarlijkse
Dag van de Kunst. Umbilly I is
een topstuk, dat in 1977 is aan-
gekocht. Het fragiele vliegtuigje
kent een bewogen geschiedenis
op de Eindhovense universiteit.
Hoewel het nu een prominente
plek heeft gevonden in het
gebouw Vertigo van de faculteit
Bouwkunde, was de aankoop van
het kunstwerk destijds aan-
leiding tot felle discussies. Deze
historie komt aan bod in een do-
cumentaire, een boek en een ex-
positie. De documentaire

Umbilly I has landed is van de
Eindhovense filmmaker Phocas
Kroon. Het boek Panamarenko -
Umbilly I verschijnt in een be-
perkte oplage op de Dag van de
Kunst. De expositie The return of
Umbilly I is te zien van 5 tot 26
juni in gebouw Vertigo op de
TU/e-campus en is gratis toegan-
kelijk. De tentoonstelling, die de
Kunst-commissie TU/e en Casa
Vertigo samen organiseren,
bestaat uit verschillende on-
derdelen. De Umbilly I staat in
het midden van de grote zaal.
Ook te zien zijn de originele ont-
werptekeningen die Panamarenko
maakte, de bruikleen Rug
Umbilly IV en de resultaten van
twee workshops voor studenten
waarin de manier van werken van
Panamarenko als inspiratie fun-
geerde. Op de expositie wordt de
documentaire vertoond en ligt
het boek Panamarenko - Umbilly
I ter inzage./.
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Leo Delescen, adjunct-directeur Publieksdiensten van
het Informatie Expertise Centrum, heeft zicht op het
waardevolle materiaal van de bibliotheek.  Hij noemt
direct twee uitzonderlijke tijdschrifttitels en de BOB-col-
lectie, waarbij BOB voor Bibliotheek Oude Boeken staat.
Deze is op de jonge TU/e niet zo groot en beslaat tien
normale boekenkasten gevuld met exemplaren van voor
het jaar 1900. 
Veel waardevoller is de originele papieren editie van het
bouwkundemaandblad ‘Wendingen’. “De enige andere
plek waar je deze bladen kunt vinden is het Van Abbe
museum“, zegt Delescen trots. Ze liggen tijdens dit
gesprek nog in een gewone ijzeren kast in de bouw
kundebibliotheek, maar daar komt op zeer korte termijn
verandering in. 
“Waarschijnlijk gaat deze week deze bijzondere verza-
meling naar de brandvrije kluis in de kelder van het
Hoofdgebouw. Daar zitten ook de belangrijkste ar-
chieven en de bidboeken van de TU/e in.“ En dan gaat
ook een ander bijzonder bouwkundetijdschrift ‘Acht en
Opbouw’, verschenen van 1932 tot 1973, de kluis in. De
brand op de TU Delft heeft bij de bibliotheek de alarm-
bellen wel doen rinkelen./.

Stel de TU/e wordt getroffen door een brand, van
welke spullen zou het vreselijk zijn als ze in vlammen
op gaan?

Paul Borghouts, gepensioneerd medewerker van
Elektrotechniek, probeert sinds jaar en dag ‘te redden
wat er te redden valt’. Hij doelt niet op brand maar op de
opruimwoede van de faculteit. “Wij hebben hier een
unieke buizenverzameling en prachtige antieke 
apparaten, maar geen plek om ze tentoon te stellen.“ 

Zo staat de Van Marum Machine te verstoffen op de
begane grond van Corona. Deze metershoge elektrifi-
ceermachine is een replica van het origineel in het Van
Tuijlmuseum. Borghouts is er naar eigen zeggen ‘ape-
zuinig’ op. Maar bij Elektrotechniek is volgens hem niet
iedereen gecharmeerd van behoud. 
Volgens Borghouts heeft de TU/e van alle universiteiten
de minste belangstelling voor haar technisch cultureel
erfgoed. “Nee, dan Delft, daar is nog een complete mar-
conistenkamer uit 1900 bewaard. ‘Mijn God, het is ge-
lukkig niet elektrotechniek’, was mijn eerste gedachte bij
de brand in Delft.“ 

Vlerkhond
Gerard Verhoogt, conservator en secretaris van de
Kunstcommissie van de TU/e: “Wat bijvoorbeeld erg zou
zijn is wanneer het beeldje van Lotti van der Gaag in
brand komt.“ Hij bedoelt de ‘Vlerkhond’, een beeld in de
stijl van Cobra, dat in het Hoofdgebouw staat. Nog erger
zou hij het vinden als aan de twee ‘machines’ van Gerrit
van Brakel schade zou ontstaan. Die twee kunstwerken
staan  ook in het Hoofdgebouw. Van Brakel wilde met
zijn kunstwerken ageren tegen de snelheid van de ont-
wikkelingen die hij om zich heen zag in de jaren ’70. Hij
maakte een 'Tarim Machine' en een  'Voorlopige
Regenboogmachine'. Beide kunnen bewegen als olie in
de metalen buizen uitzet door temperatuurverschillen,
maar dan wel zo langzaam mogelijk. De olie zit er 
overigens niet in.

“In Helix zijn op vloer 4 twee waardevolle muur-
schilderingen van Herman Brood, Chemical Brother en
Chemical Sister en in de hal van IPO hangt het wand-
tapijt ‘Omhulsel’ van M.C. Escher aan de muur“, gaat
Verhoogt verder. Het topstuk van de TU/e-collectie
noemt hij de ‘Umbilly I’. Dat is een vliegtuig dat ont-
worpen is door de Belg Panamarenko. De techniek
daarvan is gebaseerd op vliegbewegingen van insecten.
“De TU/e kocht het in 1977 voor 50.000 gulden, nu is
het 600.000 euro waard.“ 

Een kunstwerk dat veel mensen niet zien, hangt aan het
plafond van W-hoog. Architect en kunstenaar Jan van
Goethem maakte voor de werktuigbouwers vijf glas-in-
loodramen die een papieren speelgoedvliegtuigje af-
beelden. Met de vouwen erin!
“Ook zonde zou het zijn wanneer een deel van de 
grafiekcollectie in vlammen opgaat. Gelukkig zijn de
800 werken verspreid over de hele campus omdat ze on-
derdeel zijn van de kunstuitleen“, besluit de conservator.

Observant - Universiteit Maastricht

Onderzoeksresultaten niet heilig?
WWeetteennsscchhaappppeerrss  mmooeetteenn  eerrkkeennnneenn  ddaatt  oonnddeerrzzooeekkssrree--
ssuullttaatteenn  llaanngg  nniieett  aallttiijjdd  kkeeiihhaarrdd  zziijjnn..  EEeenn  sstteeeeddss  ccoomm--
pplleexxeerr  wwoorrddeennddee  ssaammeennlleevviinngg  vvrraaaaggtt  oomm  wweetteennsscchhaappppeerrss
ddiiee  nniieett  uuiittggaaaann  vvaann  éééénn  wwaaaarrhheeiidd  mmaaaarr  ddiiee  eerrkkeennnneenn  ddaatt
eerr  ggrreennzzeenn  zziijjnn  aaaann  wweetteennsscchhaappppeelliijjkkee  kkeennnniiss..  DDaatt  bbee--
ttooooggddee  ddrr..  JJeerrooeenn  vvaann  ddeerr  SSlluuiijjss  99  mmeeii  oopp  eeeenn  ccoonnffeerreennttiiee
vvaann  ddee  MMaaaassttrriicchhtt  UUnniivveerrssiittyy  PPhhDD  AAccaaddeemmyy..  TThheemmaa  wwaass
‘‘oonnzzeekkeerrhheeiidd  iinn  ddee  wweetteennsscchhaapp’’..  ZZiijjnn  lleezziinngg  ggiinngg  oovveerr  ddee
iinnvvllooeedd  vvaann  oonnzzeekkeerree  ooff  oonnvvoolllleeddiiggee  oonnddeerrzzooeekkssrree--
ssuullttaatteenn  oopp  bbeesslluuiittvvoorrmmiinnggsspprroocceesssseenn..  IInn  ddee  pprraakkttiijjkk
kkiieesstt  eeeenn  wweetteennsscchhaappppeerr  vvoollggeennss  VVaann  ddeerr  SSlluuiijjss  vvaaaakk  vvoooorr
hheett  ooggeennsscchhiijjnnlliijjkk  bbeesstt  ppaasssseennddee  rreessuullttaaaatt..  

Mare - Universiteit van Leiden

Wie mag maanstenen exploiteren?
DDee  nniieeuuwwee  hhoooogglleerraaaarr  lluucchhtt--  eenn  rruuiimmtteerreecchhtt  vvaann  ddee
UUnniivveerrssiitteeiitt  vvaann  LLeeiiddeenn,,  PPaabblloo  MMeennddeess  ddee  LLeeoonn  bbuuiiggtt  zziicchh
oovveerr  ddee  ggrreennzzeenn  iinn  ddee  lluucchhtt..  LLuucchhttvvaaaarrtt,,  ssaatteelllliieetteenn  iinn  ddee
rruuiimmttee,,  ddeellffssttooffffeenn  oopp  ddee  mmaaaann,,  oovveerraall  zziitttteenn  jjuurriiddiisscchhee
aassppeecctteenn  aaaann..  OOmmddaatt  iinn  hheett  lluucchhttrruuiimm  ggeeeenn  ffyyssiieekkee
ggrreennzzeenn  bbeessttaaaann  tteerr  vveerrddeeddiiggiinngg  vvaann  nnaattiioonnaallee  bbeellaannggeenn,,
zziijjnn  eerr  jjuurriiddiisscchhee  ggrreennzzeenn  oonnttwwiikkkkeelldd..  EEeenn  mmooooiiee  kkwweessttiiee
vvoooorr  jjuurriisstteenn  nnooeemmtt  MMeennddeess  ddee  LLeeoonn  ddee  vvrraaaagg  vvaann  wwiiee  ddee
mmaaaann  iiss..  ““EErr  iiss  eeeenn  iinntteerrnnaattiioonnaaaall  vveerrddrraagg  wwaaaarriinn  iiss  aaffggee--
sspprrookkeenn  ddaatt  ddee  mmaaaann  vvrriijj  iiss  vvoooorr  ggeebbrruuiikk  wwaannnneeeerr  hheett  aallllee
mmeennsseenn  tteenn  ggooeeddee  kkoommtt..  HHeett  iiss  dduuss  iinn  pprriinncciippee  vveerrbbooddeenn
oomm  mmaaaannsstteenneenn  ttee  eexxppllooiitteerreenn  zzoonnddeerr  ddaatt  ddee  hheellee
mmeennsshheeiidd  hhiieerr  pprrooffiijjtt  vvaann  hheeeefftt..““

Univers - Universiteit van Tilburg

Ongebruikelijke transferactie
RRuuiimm  vviijjffttiieenn  wweetteennsscchhaappppeerrss  vvaann  hheett  ddeeppaarrtteemmeenntt
AArrttiiffiicciiaall  iinntteelllliiggeennccee  vvaann  ddee  MMaaaassttrriicchhttssee  uunniivveerrssiitteeiitt
ggaaaann  ppeerr  11  sseepptteemmbbeerr  wweerrkkeenn  iinn  eeeenn  nniieeuuww  oonnddeerrzzooeekkssiinn--
ssttiittuuuutt  TTiiCCCC  vvaann  ddee  UUnniivveerrssiitteeiitt  vvaann  TTiillbbuurrgg..  DDee  ttrraannssffeerr
wwaaaarrbbiijj  ttwweeee  hhoooogglleerraarreenn,,  ttiieenn  ttoott  ttwwaaaallff  pprroommoovveennddii  eenn
ddrriiee  aannddeerree  wweetteennsscchhaappppeerrss  tteeggeelliijjkk  bbeettrrookkkkeenn  zziijjnn,,  iiss  iinn
ddee  aaccaaddeemmiisscchhee  wweerreelldd  zzeeeerr  oonnggeebbrruuiikkeelliijjkk  sscchhrriijjfftt
UUnniivveerrss..  VVoollggeennss  ddee  TTiillbbuurrggssee  rreeccttoorr  iiss  iinn  MMaaaassttrriicchhtt  ‘‘ddee
nnooddiiggee  bbeerrooeerriinngg  oonnttssttaaaann’’..TTiiCCCC  ssttaaaatt  vvoooorr  TTiillbbuurrgg  cceennttrree
ffoorr  CCrreeaattiivvee  CCoommppuuttiinngg..  HHeett  wwiill  eeeenn  ttoooonnaaaannggeevveenndd
cceennttrruumm  wwoorrddeenn  oopp  hheett  ggeebbiieedd  vvaann  kkuunnssttmmaattiiggee  iinntteellllii--
ggeennttiiee  eenn  ddee  iinntteerraaccttiiee  ttuusssseenn  mmeennss  eenn  ccoommppuutteerr..  VViijjff
mmiilljjooeenn  eeuurroo  zziijjnn  uuiittggeettrrookkkkeenn  vvoooorr  ddee  ppeerriiooddee  22000088--
22001133..  

EM. - Erasmus Universiteit Rotterdam

Topsport ongezond
““TTooppssppoorrtt  iiss  aa  pprriioorrii  oonnggeezzoonndd““..  DDaatt  zzeeggtt  ssppoorrttaarrttss
RRoobbbbaarrtt  vvaann  LLiinnsscchhootteenn..  NNaaaasstt  cclluubbaarrttss  vvaann  FFeeyyeennoooorrdd  iiss
hhiijj  oonnddeerrzzooeekkeerr  bbiijj  HHuuiissaarrttsseennggeenneeeesskkuunnddee  vvaann  EErraassmmuuss
MMeeddiisscchh  CCeennttrruumm..  EEeenn  ttooppssppoorrtteerr  hheeeefftt  vvoollggeennss  VVaann
LLiinnsscchhootteenn  eeeenn  hheeeell  oonnggeezzoonndd  bbeerrooeepp..  EEeenn  ggeemmiiddddeellddee
ttooppssppoorrtteerr  lloooopptt  iinn  zziijjnn  ccaarrrriièèrree  eeeenn  bboovveennggeemmiiddddeelldd
aaaannttaall  lleettsseellss  oopp..  ““AAllss  ddee  aarrbbeeiiddssiinnssppeeccttiiee  zzoouu  hhoorreenn  ddaatt
eerr  iinn  ddee  hhaavveenn  ooff  bbiijj  eeeenn  bbaannkk  zzoovveeeell  zziieekktteevveerrzzuuiimm  eenn  aarr--
bbeeiiddssuuiittvvaall  wwaass,,  ddaann  rriinnkkeellddeenn  oovveerraall  aallaarrmmbbeelllleenn..  MMaaaarr
iinn  ddee  ttooppssppoorrtt  iiss  ddaatt  zzooaallss  hheett  iiss..  EEeenn  vvaann  ddee  ttaakkeenn  vvaann  ddee
ssppoorrttaarrttss  iiss  pprreevveennttiiee..  AAllss  ddookktteerr  zzoouu  iikk  nniieemmaanndd  aaaannrraaddeenn
oomm  aaaann  ttooppssppoorrtt  ttee  ddooeenn..  BBiijjnnaa  nniieemmaanndd  iiss  eerr  ggeesscchhiikktt
vvoooorr..““

Ad Valvas - Vrije Universiteit Amsterdam

Wetenschappers gaan Ajax helpen
AAjjaaxx  ggaaaatt  ssaammeennwweerrkkeenn  mmeett  ddee  VVrriijjee  UUnniivveerrssiitteeiitt,,  mmeellddtt
uunniivveerrssiitteeiittsskkrraanntt  AAdd  VVaallvvaass..  DDee  ffaaccuulltteeiitt  bbeewweeggiinnggsswwee--
tteennsscchhaappppeenn  ggaaaatt  ssppeecciiaallee  pprrooggrraammmmaa’’ss  oonnttwwiikkkkeelleenn
vvoooorr  ccooaacchhiinngg  eenn  ssppiieerrttrraaiinniinngg..
UUnniivveerrssiitteeiitt  eenn  cclluubb  ssllootteenn  aaffggeellooppeenn  wweeeekkeenndd  eeeenn  oovveerr--
eeeennkkoommsstt..  HHeett  ppllaann  wwaass  vvoooorrggeekkooookktt  ddoooorr  VVUU--ccoolllleeggee--
vvoooorrzziitttteerr  RReennéé  SSmmiitt  eenn  JJoohhnn  JJaaaakkkkee,,  VVUU--aalluummnnuuss  eenn  ttoott
vvoooorr  kkoorrtt  vvoooorrzziitttteerr  vvaann  AAjjaaxx..  DDee  cclluubb  ttrreefftt  mmoommeenntteeeell
vvoooorrbbeerreeiiddiinnggeenn  oomm  oopp  ssppoorrttccoommpplleexx  DDee  TTooeekkoommsstt  eeeenn
vvooeettbbaallkkeennnniissiinnssttiittuuuutt  oopp  ppootteenn  zzeetttteenn,,  eenn  kkaann  ddee  iinnbbrreenngg
vvaann  ddee  bbeewweeggiinnggsswweetteennsscchhaappppeerrss  ggooeedd  ggeebbrruuiikkeenn..  
HHeett  iiss  nniieett  ddee  eeeerrssttee  ssaammeennwweerrkkiinngg  ttuusssseenn  AAjjaaxx  eenn  ddee  VVrriijjee
UUnniivveerrssiitteeiitt::  hheett  VVUU  MMeeddiisscchh  CCeennttrruumm  vveerrzzoorrggtt  ssiinnddss  eeeenn
aaaannttaall  jjaarreenn  ddee  bblleessssuurreebbeehhaannddeelliinngg  vvaann  ssppeelleerrss  uuiitt  hheett
eeeerrssttee  eellffttaall..

De Van Marum Machine. Foto: Irene Wouters

(Advertentie)

Onvervangbare spullen op de TU/e
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‘Even googelen naar ontwerpwedstrijd’

Foto: Joris van Gelder

Een elegante en stoere tas
noemt Industrial Design
student Lissa Kooijman haar
Hydralis, de handtas waarmee
ze, haast per toeval, een no-
minatie voor de New Yorkse
Independent Handbag Designer
Award in de wacht sleepte.
Zonder googelen en een vrienden-
dienst voor en medestudent
Joris van Gelder was het niet
zover gekomen.

Ze had die ochtend in het atelier
van Industrial Design zitten
knutselen aan een aluminium
rugtas voor haar nieuwe laptop.
Het stukje metaal dat over was
leek wel aardig voor een
handtasje. Ze maakte een mooie
curve in de vorm van een water-
druppel, ponste gaatjes om een
okerkleurige vilten zijkant te be-
vestigen en lijmde er als sluiting
de sterkst mogelijke magneten
op. Het handvat kreeg de vorm
zoals je die in kartonnen dozen

ziet. Een vorm die alleen maar
kan dienen om er iets mee vast te
pakken. In twee á drie uur was de
tas klaar. En de naam ook:
Hydralis, een samenvoeging van
het woord voor water en een deel
van haar voornaam.
Toevallig zou ze die middag op
verzoek van medestudent Joris
van Gelder als model zijn nieuwe
afstandsbediening showen voor
een fotoreportage. Het tasje ging
mee. En kwam op de foto’s.

Celebreties
“Ik vond dat op die foto de tas er
zo mooi uitzag, dat ik ’s avonds
ben gaan googelen of er niet
ergens een ontwerpwedstrijd
voor tassen was”, zegt Kooijman
die nog nauwelijks kan geloven
dat haar tas nu onder de aandacht
komt van allerlei Amerikaanse 
celebreties. De wed-strijd waar ze
de foto naar toestuurde was na-
melijk uitgeschreven door Henri
Bendel, een chique winkel op

Fifth Avenue in New York, waar
tassen, make-up en juwelen
worden gekocht door filmsterren
en andere beroemd-heden.
De jury was onder de indruk. Van
de zeshonderd inzendingen,
verdeeld over vijf categorieën,
hoorde Kooijman bij de vijf fina-
listen in de afdeling ‘student
made handbag’. Ze is uitge-
nodigd om op 18 juni in New York
mee te dingen naar de
Independent Handbag Designer
Award. De hoofdprijs zal een 
‘apprenticeship’ zijn, een soort
stageplaats bij grote designers in
Amerika. Wat het precies
inhoudt weet ze nog niet, maar
Kooijman zal zich niet laten uit-
buiten. “Ik ben me bewust van
het gevaar als goedkope werk-
kracht ingezet te worden. Maar
het is natuurlijk wel een super-
kans om in de top van de 
vrouwelijke modeassecoires
terecht te komen.”/.

(Advertentie)

De accreditatie lijkt nog altijd te
veel op een APK-keuring, vindt
de Onderwijsinpectie. Nieuwe
opleidingen zouden bovendien
sneller inhoudelijk moeten
worden beoordeeld: nu gebeurt
dit pas na zes jaar.

In het deze week verschenen
Onderwijsverslag 2006/07 be-
treurt de inspectie het dat bij 
accreditatie alleen op basisniveau
wordt gekeurd. Kwaliteitsrisico’s
komen daardoor onvoldoende
aan het licht. Omdat de 21 onder-
delen waarop opleidingen worden
beoordeeld bijna nooit ‘excellent’
of ‘onvoldoende’ scoren, biedt het
systeem een te weinig gedifferen-
tieerd beeld.
Nieuwe opleidingen moeten van
de inspectie sneller worden
gekeurd. Die mogen nu van start
op basis van een papieren plan,
waarvan nog maar moet worden

afgewacht of de kwaliteit wel aan
de verwachtingen voldoet. Het is
onnodig riskant om dan zes jaar
te wachten met onderzoek naar
de feitelijke kwaliteit. 

Spookvakken
In 2007 deed de inspectie onder-
zoek naar spookvakken in het
hoger onderwijs, maar deze
werden nauwelijks aangetroffen.
Wel bleken studenten vaak meer
punten te krijgen dan waar ze
recht op hebben. Volgens de in-
spectie een aanwijzing dat het
hoger onderwijs te licht is.
Behalve de toetsing moet ook de
begeleiding beter en intensiever
worden. 

Overigens wordt in het Onderwijs-
verslag geconstateerd dat hoge-
scholen en universiteiten hun
programma’s op dit punt al onder
handen nemen en zo de uitval

proberen te bestrijden. Zorgen
maakt de inspectie zich over de
deelname van allochtonen aan
het hoger onderwijs: slechts
eenderde trekt naar hogeschool
of universiteit, tegen ruim de
helft van de autochtonen. Daarbij
valt het op dat slechts zeven
procent van alle universitaire en
zeventien procent van alle hbo-
opleidingen maatwerk levert
voor studenten met een niet-
westerse afkomst. 
Kijkend naar het gehele onder-
wijsveld oordeelt de inspectie dat
de kwaliteit ‘beslist voldoende’ is.
Om de problemen met de taal- en
rekenvaardigheid van scholieren
te beteugelen, wordt voorgesteld
om iedereen op zijn negende,
twaalfde en vijftiende aan een
toets te onderwerpen.” (HOP)/.

Volle bak tijdens Gezondheidsdag
Dat 45-plussers graag fit zijn en
zich bekommeren om hun ge-
zondheid bleek donderdag 15
mei tijdens de Gezondheidsdag
op hetStudentensportcentrum.
De zogeheten ‘healthcheck’
was met 120 deelnemers he-
lemaal volgeboekt. Ook de
workshops Nordic Walking en
Tai chi trokken veel belang-
stelling.

De dag was bedoeld voor TU/e-
werknemers van 45 jaar en ouder.
Het sportcentrum wil met dit ini-
tiatief een bijdrage leveren aan
het gezondheidsbewustzijn van
deze doelgroep. En tegelijkertijd
het voorkomen en bestrijden van
stress onder de aandacht
brengen. 
Bij de gezondheidscontrole in de
fitnessruimte van het sport-
centrum, konden werknemers
hun buikomtrek, gewicht en vet-
percentage laten meten. Ook
werden cholesterol- en glucose-
gehalte, hartslag en bloeddruk
onder de loep genomen. De 45-
plussers konden in een speciale
spirometer blazen om hun long-
functie te controleren. En op de
fiets of loopband werd het uit-
houdingsvermogen getest. Dat
leverde na vijf minuten pe-
daalwerk nogal verschillen op.

Waar de één helemaal bezweet en
uitgeteld van de fiets stapte,
oogde de andere deelnemer nog
zo fit als een hoentje.
Dr.ing. Joost Wouters, docent bij
Technologie Management, is
juist klaar met fietsen. Hij is te
spreken over het initiatief.
“Hartstikke goed dat deze apk er
is voor oudere werknemers. Het
is vooral fijn dat het in de eigen
werkomgeving kan. Ik word dit
jaar vijftig en het leek me een
goede gelegenheid om te kijken
hoe ik er nu voor sta.” Dat blijkt
redelijk te zijn. “Ik kom soms iets
te hoog of te laag uit met bepaalde
waarden. Aan mijn conditie doe
ik al veel, misschien moet ik mijn
leefstijl nog wat meer aan-
passen”, meent Wouters. Voor
drs. Carla Rusch, docente op de
faculteit Wiskunde en Informatica,
is de Gezondheidsdag een goede
aanleiding voor een bezoekje aan
het sportcentrum. “Ik wilde al
een poosje kijken of ik me hier
voor aerobicles kon opgeven. Het
kwam er steeds niet van en dit
vormde een stimulans. De ge-
zondheidscontrole pik ik gelijk
mee en daarmee wordt ook het
cholesterol- en glucosegehalte
gecontroleerd. Daar moet je toch
op letten als je ouder wordt.”/.

Accreditatie nieuwe opleidingen brengt
kwaliteitsrisico’s onvoldoende in beeld

Foto: Bart van Overbeeke

Laptop weg
Een korte gang naar het kopieerapparaat kostte een prof op vloer 
vijf van het Hoofdgebouw vorige week donderdag zijn laptop, rond
kwart voor een. Hij trok de deur van zijn kamer wel achter zich
dicht, maar deed de deur niet op slot. Bij terugkomst was de laptop
verdwenen. Zowel de hoogleraar als de TU/e-beveiliging heeft geen
verdachte personen gezien.
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Op zoek naar de juiste 

Rob van Eijk neemt me mee naar een be-
dompte ruimte, waarvan de vloeren en
wanden bekleed zijn met geluid-
dempende materialen. De computer die

voor de experimenten wordt gebruikt, is
gescheiden van de proefruimte door een
glazen wand. Binnen is het stil. We
nemen plaats achter een monitor die

verraadt dat de computer nog onder
Windows98 draait. Van Eijk lacht: “We
gebruiken die verouderde software omdat
we op dit besturingssysteem eenvoudig
de prioriteit van processen kunnen
bepalen.“ En dat is van cruciaal belang bij
de experimenten die hij heeft uitgevoerd.

De laatste jaren zijn in deze ruimte tien-
tallen proefpersonen onderworpen aan in
totaal tienduizenden tests, die allemaal
draaiden om de perceptie van gelijk-
tijdigheid van geluid en visuele signalen.
Ik word achter de monitor gezet en krijg
een hoofdtelefoon op. Vervolgens krijg ik
een balletje te zien dat neervalt op een ho-
rizontale balk. Als het balletje de balk
raakt, hoor je het geluid van de botsing.
Maar de timing klopt niet altijd precies.

Soms hoor je het geluid net iets te laat,
soms net iets te vroeg. Ik moet aangeven
of het geluid te vroeg komt, precies op het
juiste moment - synchroon met het beeld
-, of juist te laat. 

Van Eijk vertelt: “Als je de literatuur be-
studeert over de perceptie van gelijk-
tijdigheid van visuele en audiosignalen,
dan blijkt dat de onderzoekers elkaar
nogal vaak tegenspreken. Ik heb on-
derzocht hoe dat mogelijk is.“ 

Botsing
Een gebeurtenis, bijvoorbeeld het op
elkaar botsen van twee raceauto’s, kan
door op verschillende manieren worden
waargenomen: je kunt het zien gebeuren
en je kunt de auto’s op elkaar horen
botsen. Omdat hier sprake is van slechts
één gebeurtenis, moet je het ontstaan van
het beeld en het geluid wel op hetzelfde
punt in de tijd plaatsen. Als dat niet lukt,
is dat erg verwarrend. 
Toch is het niet vanzelfsprekend dat het
beeld en geluid van de op elkaar botsende
auto’s tegelijk bij je binnenkomen: geluid
verplaatst zich minder snel dan licht.
Vandaar dat bij onweer altijd eerst de flits
komt en daarna pas de donder. Daar staat
tegenover dat onze ogen en het visuele
deel van de hersenen iets trager werken
dan ons gehoor. Of we ons eerst het beeld
gewaar worden, of het geluid, is daardoor
afhankelijk van de afstand tot het auto-
ongeluk. Als die afstand groter is dan zo’n
vijftien meter, wint het beeld de race naar
ons bewustzijn.

Er is dus vrijwel altijd enige discrepantie
tussen beeld en geluid in onze waar-
neming. Toch stoort ons dat in het al-
gemeen niet. Blijkbaar hebben we er een
bepaalde tolerantie voor. Die is echter niet
oneindig: we kunnen heel onrustig
worden als we eerst een knal horen, en
daarna pas auto’s zien botsen. Of als het
geluid op televisie niet synchroon loopt
met het beeld.

Op tv worden soms beelden gecombi-
neerd met geluid dat op een ander plek is

Computermodel voor hartritmestoornissen
Elektrische prikkels tussen hartcellen
en de mechanische feedback van het
hart hierop bijeenbrengen in één com-
putersimulatie. Dat heeft Nico Kuijpers
gedaan tijdens zijn promotieonderzoek.
Resultaat is het Cellular Bidomain
Model waarmee inzicht in hartritme-
stoornissen komt. 

Een gezond hart slaat ongeveer zeventig
keer per minuut. Eerst trekken de
boezems samen om het bloed in de
kamers te pompen en daarna trekken
deze samen om het bloed in slagaders te
stoten. Boem-boem, boem-boem, de holle
hartspier is aan het werk. Het samen-
trekken van de boezems wordt vooraf-
gegaan door een elektrische prikkel.
Verstoring van de doorgave van deze
prikkel tussen de hartcellen kan leiden tot
een snelle, onregelmatige hartslag. Een
bekende hartritmestoornis is boezem-
fibrilleren, waarbij de hartslag in de
boezems kan oplopen tot 600 samentrek-
kingen per minuut.
“Boezemfibrilleren op zich is niet do-
delijk“, vertelt BMT-docent Nico Kuijpers,
“maar wel erg vervelend voor de patiënt.“
Die raakt moe en kortademig. Het wordt
een serieus probleem wanneer boezem-
fibrilleren vaker voorkomt en kan
overgaan tot aanhoudende hartritme-

stoornissen. Als we de medische oorzaak
van het ontstaan van boezemfibrilleren in
de vingers krijgen en ontdekken hoe we
het kunnen oplossen, dan kunnen we die
ernstige vormen van boezemfibrilleren
voorkomen. Maar zover zijn we nog niet.“

Kuijpers heeft een computermodel
gemaakt dat kan laten zien dat het
ontstaan van hartritmestoornis ervoor
kan zorgen dat een mens gevoeliger
wordt voor boezemfibrilleren. Een
hartritme kan verstoord worden door een
kortstondige bloeddrukverhoging, bij-
voorbeeld wanneer iemand een toren
beklimt of een sprintje trekt naar een ver-
trekkende trein. De mechanica van de cel
verandert, het gedrag van het hart re-
ageert erop.

Van huis uit is Kuijpers informaticus. In
1993 rondde hij zijn ontwerperopleiding
Technische Informatica af aan de TU/e.
Na werk bij TNO in Den Haag aan het
Fysisch Elektronisch Laboratorium kwam
hij terug naar Eindhoven als universitair
docent bij Informatica in de groep
Parallelle Systemen. Toen de opleiding
BMT voor het tweede jaar liep heeft
Kuijpers daar derde en vierdejaars vakken
opgezet met de nadruk op informatica-as-
pecten als programmeren en simuleren.

Zijn onderzoekstijd kon hij invullen met
een eigen gekozen onderwerp. Hij wilde
in één model hartmechanica en elektro-
fysiologie samenbrengen.

Van 1999 tot 2005 heeft Kuijpers zich
bezig gehouden met elektrofysiologie-
modellen. Dat was het minst interessante

deel van zijn onderzoek omdat hier het
nodige onderzoek al was verricht. Zijn
werk bestond voornamelijk uit het 
modelleren van bekende informatie over
elektrofysiologie van het hart. Toen vanaf
2005 het modelleren van de hartme-
chanica erbij kwam, betrad Kuijpers een
uniek pad. “Het was vanaf het begin mijn

Beeld en geluid / Tom Jeltes
Foto/ Bart van Overbeeke

In de vakgroep Human-Technology Interaction doen ze 
onderzoek naar de perceptie van gelijktijdigheid van beeld en

geluid. Promovendus Rob van Eijk, die volgende week zijn
proefschrift verdedigt, deed experimenten met tientallen

proefpersonen om uit te vinden waarom zijn vakbroeders het
op dit vlak zo vaak oneens zijn. 
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timing
opgenomen. Het kan dan lastig zijn om
beeld en geluid zo te combineren dat het
geheel realistisch overkomt. Hetzelfde
geldt voor makers van videospelletjes.

Synchronie
Volgens Van Eijk is er een aanzienlijk
verschil tussen situaties waarbij je eerst
de botsing hoort en dan pas ziet, en ge-
vallen waarbij het geluid na het beeld
komt. “We hebben onderzocht hoe groot
het tijdsverschil tussen de visuele en au-
ditieve component mag zijn zodat we
beide signalen nog als gelijktijdig
waarnemen. Het blijkt dat mensen het
niet erg vinden als het geluid iets achter-
loopt bij het beeld, beide signalen worden
dan toch nog als gelijktijdig ervaren.
Maar als het geluid eerder komt, dan
hebben we dat veel sneller door. We
weten niet precies hoe dat werkt.“ De ver-
klaring is mogelijk dat we gewend zijn
aan de trage snelheid van geluid. In
sommige studies wordt echter een tegen-
gesteld effect gevonden: dan lijken de
proefpersonen juist gevoeliger voor ver-
traagd geluid.

In het onderzoek van Van Eijk draait alles
om het punt van subjectieve synchronie
(PSS): de relatieve vertraging van het au-
diosignaal ten opzichte van de visuele
prikkel. Die wordt gemeten voor tal van
situaties en kan worden gebruikt om de
optimale vertraging te vinden voor een
audiosignaal in bijvoorbeeld een video-
spel. Daarvoor zijn drie verschillende me-
thoden bekend: beoordeling van de tijds-
volgorde (‘geluid eerst’ of ‘beeld eerst’),
beoordeling van de synchronie 
(‘synchroon’ of ‘asynchroon’), een uitge-
breide versie van de laatste methode,
waarbij men de keuze heeft tussen
‘geluid eerst’, ‘synchroon’, of ‘beeld
eerst’.

Uit de literatuur rees het vermoeden dat
het punt van subjectieve synchronie dat
werd gevonden, afhing van welke van 
bovenstaande methodes werd gebruikt.
Van Eijk heeft dat nu uitgebreid on-
derzocht. “Het blijkt dat de eerste

methode, waarbij je moet kiezen welk
signaal eerst komt, zonder dat je de optie
‘synchroon’ kunt kiezen, geen con-
sistente resultaten oplevert. Die methode
is dus niet geschikt voor het bepalen van
het punt van subjectieve synchronie“.  

Newton
De volgende test waaraan ik word onder-
worpen, is een simulatie van ‘Newton’s
Cradle’: de bekende rij metalen bollen die
de wetten van behoud van energie en
impuls demonstreren. Als de linker bol
in zijn slingerbaan tegen zijn buurman
aanbotst, schiet op hetzelfde moment de
bol aan de rechterkant van de rij met 
dezelfde snelheid weg (zie foto). 

Opnieuw vraagt Van Eijk me om aan te
geven of het geluid van de botsing te
vroeg, synchroon, of te laat is. “Bij dit 
experiment blijkt het resultaat te ver-
anderen als we de linkerkant van de 
simulatie afdekken. Je kunt dan niet meer
voorspellen wanneer de rechterbol de rij
zal verlaten.“ In die situatie is de over-
gevoeligheid voor te vroege audiosignalen
veel zwakker. Hetzelfde zag Van Eijk in
situaties waarbij de proefpersonen
slechts een klik en een flits zien. “Ook in
die gevallen is het verschil in tolerantie
voor late en vroege audiosignalen veel
kleiner dan wanneer er een causaal
verband lijkt te zijn tussen beeld en
geluid.“ 

Het onderzoek van Van Eijk is naar eigen
zeggen behoorlijk fundamenteel. Hij
heeft zich niet beziggehouden met toe-
passingen van zijn bevindingen in bij-
voorbeeld videospellen. Na zijn promotie
blijft hij echter werkzaam in de vakgroep
Human-Technology Interaction. De
komende twee jaar gaat hij zich bezig-
houden met 3D teleconferencing. “Dan
zal de kennis die ik de afgelopen jaren
heb opgedaan vast nog van pas
komen.“/.

DDee  aavvaattaarr  vvaann  ssttuuddeenntt  JJuulliioo  MMoolliinnaa  zziieett  eerr
ssttrraakk  uuiitt::  bbrreeeeddggeesscchhoouuddeerrdd  eenn  iinn  ppaakk..  ““DDaatt
ppaakk  iiss  oommddaatt  iikk  vvoorriiggee  wweeeekk  eeeenn  pprreesseennttaattiiee
hheebb  ggeeggeevveenn  iinn  SSeeccoonndd  LLiiffee..  EEeenn  vvaann  mmiijjnn  bbee--
ggeelleeiiddeerrss  zziitt  nnaammeelliijjkk  iinn  HHoonnggkkoonngg..  AAlllleeeenn  ddee
zzwwaarrttee  ssppoorrttsscchhooeenneenn  ooggeenn  wwaatt  ccaassuuaall,,  mmaaaarr
hhiijj  kkoonn  zzoo  ssnneell  ggeeeenn  bbeetteerree  vviinnddeenn..““  VVoooorr
MMoolliinnaa  iiss  SSeeccoonndd  LLiiffee  ggeeeenn  vvrriijjeettiijjddssbbee--
sstteeddiinngg,,  mmaaaarr  ddee  wweerreelldd  wwaaaarr  zziijjnn  aaffssttuuddeeeerr--
pprroojjeecctt  zziicchh  aaffssppeeeelltt..  DDee  CCoolluummbbiiaaaann  ddooeett  ddee
mmaasstteerr  ‘‘OOppeerraattiioonn  MMaannaaggeemmeenntt  &&  LLooggiissttiiccss’’..
““IIkk  wwaass  zzeellffss  nnoogg  nnooooiitt  iinn  eeeenn  vviirrttuueellee  wweerreelldd
ggeewweeeesstt,,  ttoott  iikk  eeeenn  vvaakk  kkrreeeegg  oovveerr  vviirrttuueellee
tteeaammss..  VVoooorr  ddaatt  vvaakk  wweerrkkeenn  ssttuuddeenntteenn  uuiitt
HHoonnggkkoonngg,,  CChhiinnaa,,  TTiillbbuurrgg  eenn  EEiinnddhhoovveenn
ssaammeenn  aaaann  eeeenn  ooppddrraacchhtt..  DDee  ddoocceenntt  vvrrooeegg
eeeenn  aaaannttaall  vvaann  oonnss  oomm  iinnssttrruummeenntteenn  ttee  oonntt--
wwiikkkkeelleenn,,  wwaaaarrmmeeee  ggrrooeeppeenn  iinn  vviirrttuueellee  
wweerreellddeenn  kkuunnnneenn  ssaammeennwweerrkkeenn..““  MMoolliinnaa  wwaass
eenntthhoouussiiaasstt  eenn  kkooooss  ddiitt  oonnddeerrwweerrpp  aallss  aaff--
ssttuuddeeeerrpprroojjeecctt..  ““EErr  iiss  aalllleerrlleeii  ssooffttwwaarree  oopp  ddee
mmaarrkktt  vvoooorr  ssaammeennwweerrkkeenn  oopp  aaffssttaanndd,,  mmaaaarr
ddaaaarrbbiijj  ssppeeeelltt  ddee  iinntteerraaccttiiee  zziicchh  aaff  iinn
sscchheerrmmppjjeess..  MMiijjnn  bbeeggeelleeiiddeerr  wwiill  ggrraaaagg  oonnddeerr--
zzooeekkeenn  wwaatt  eerr  ggeebbeeuurrtt  aallss  jjee  ddee  ddeeeellnneemmeerrss  iinn
eeeenn  rruuiimmttee  zzeett,,  aall  iiss  ddiiee  ddaann  vviirrttuueeeell..  VVooeelleenn
mmeennsseenn  zziicchh  ddaann  mmeeeerr  ‘‘aaaannwweezziigg’’,,  hheebbbbeenn  zzee
hheett  ggeevvooeell  ddee  aannddeerree  ddeeeellnneemmeerrss  ddaaaadd--
wweerrkkeelliijjkk  ttee  oonnttmmooeetteenn??  DDee  eeeerrssttee  ssttaapp  vvaann
ddaatt  oonnddeerrzzooeekkpprroojjeecctt  iiss  hheett  oonnttwwiikkkkeelleenn  vvaann
ddee  iinnssttrruummeenntteenn..““

TTwweeee  kkllaassssiieekkee  ‘‘ttoooollss’’  vvoooorr  vviirrttuueellee  tteeaammss
zziijjnn  ssooffttwwaarree  oomm  ggeezzaammeennlliijjkk  ttee  bbrraaiinn--
ssttoorrmmeenn  eenn  ttee  sstteemmmmeenn..  MMoolliinnaa  oonnttwwiikkkkeellddee
vvoooorr  ddeezzee  ttooeeppaassssiinnggeenn  eeeenn  vvaarriiaanntt  iinn
SSeeccoonndd  LLiiffee..  DDee  vviirrttuueellee  bbrraaiinnssttoorrmmsseessssiieess
ssppeelleenn  zziicchh  aaff  iinn  eeeenn  ggrroottee  rruuiimmttee,,  wwaaaarr  oopp
eeeenn  bboorrdd  ddee  cceennttrraallee  vvrraaaagg  ssttaaaatt..  WWiiee  eeeenn
iiddeeee  hheeeefftt,,  sscchhrriijjfftt  ddaatt  oopp  eeeenn  ggeekklleeuurrdd  bbllookk..
DDee  aannddeerree  aavvaattaarrss  kkuunnnneenn  ddee  iiddeeeeëënn  lleezzeenn,,  eerr
iieettss  aaaann  ttooeevvooeeggeenn  ooff  zzee  nnaaaarr  ddee  pprruulllleennbbaakk
bbrreennggeenn..  AAaann  hheett  eeiinndd  kkaann  eerr  vveerrddeerroopp  oovveerr
ddee  iiddeeeeëënn  wwoorrddeenn  ggeesstteemmdd..  OOpp  ddee  ggrroonndd  lliiggtt
eeeenn  ssoooorrtt  rruuiittjjeessppaappiieerr  mmeett  ggeettaalllleenn  vvaann  11  ttoott
1100..  DDoooorr  ppoossiittiiee  ttee  kkiieezzeenn  oopp  ddaatt  ppaappiieerr,,  bbee--
oooorrddeelleenn  ddee  lleeddeenn  vvaann  ddee  ggrrooeepp  ddee  ppllaannnneenn..
MMoolliinnaa  hheeeefftt  ddee  ttooeeppaassssiinnggeenn  ggeetteesstt  bbiijj  eeeenn
ggrrooeepp  ddiiee  nnoogg  nnooooiitt  iinn  SSeeccoonndd  LLiiffee  wwaass
ggeewweeeesstt..  ZZiijj  wwaarreenn  mmaattiigg  eenntthhoouussiiaasstt..
BBiinnnneennkkoorrtt  tteesstt  hhiijj  mmeett  eeeenn  ggrrooeepp  ggeerroouuttii--
nneeeerrddee  ggeebbrruuiikkeerrss..  ZZiijjnn  ddooeell  iiss  nniieett  zziijjnn  ttooee--
ppaassssiinnggeenn  ttee  vveerrggeelliijjkkeenn  mmeett  ddee  ttrraaddiittiioonneellee
ssooffttwwaarree..  ““MMiijjnn  ooppddrraacchhtt  wwaass  eeeenn  bbrruuiikkbbaarree
ttooeeppaassssiinngg  bboouuwweenn..  DDaatt  iiss  ggeelluukktt..  MMiijjnn  wweerrkk
kkaann  aallss  bbaassiiss  ddiieenneenn  vvoooorr  vveerrddeerr  oonnddeerrzzooeekk..
WWiill  jjee  pprreecciieess  wweetteenn  wwaatt  ddee  vviirrttuueellee  rruuiimmttee
ttooeevvooeeggtt,,  ddaann  kkoosstt  ddaatt  ggaauuww  nnoogg  ttwweeee  ttoott  ddrriiee
jjaaaarr  oonnddeerrzzooeekk..““

TTeekksstt::  AAnnoouucckk  VVrroouuwwee
FFoottoommoonnttaaggee::  RRiieenn  MMeeuullmmaann

bedoeling vanuit twee vakgebieden naar
dit complexe menselijke orgaan te kijken.
De interactie tussen elektrofysiologie en
mechanica van het hart was nooit in één
computermodel bijeen gebracht. Het ver-
nieuwende is dat de mechanismen die
bekend waren uit (dier)experimentele
studies nu in software zijn uitgedrukt. Er
is nieuw inzicht ontstaan: we kunnen via
een computermodel laten zien hoe in-
vloeden op celmechanica leiden tot ver-
anderingen in gedrag van een orgaan.
Met andere woorden: hoe een verhoogde
bloeddruk leidt tot boezemfibrilleren,“
zegt Kuijpers.

“Artsen reageren nu vaak op boezem-
fibrilleren met medicijnen of het isoleren
van een gedeelte van het hartweefsel door
een chirurgische ingreep. Dit laatste geeft
goede resultaten maar we weten nog niet
hoe dat dan werkt. Dat is nou een 
typische vraag om met mijn model te be-
antwoorden. Mijn computermodel levert
dus niet direct de oplossing maar biedt
inzicht waarmee je een oplossing kunt
bedenken. Het is ondersteunend.
Daarom is het zo belangrijk dat mensen
die met computermodellen bezig zijn,
nauw samenwerken met mensen die
klinisch onderzoek met patiënten en 
experimenteel onderzoek met geiten en

honden verrichten.“ Om de volgende stap
te zetten, gaat Kuijpers na zijn promotie
werken in Maastricht. Hij zal onderwijs
geven op de faculteit Geneeskunde en bij-
dragen aan de masteropleiding tot
medisch ingenieur. Een studie die door
de TU/e in samenwerking met de
Universiteit Maastricht en het
Academisch Ziekenhuis Maastricht
wordt verzorgd.“

Zeventig procent van zijn tijd kan
Kuijpers onderzoek gaan doen met zijn
Cellular Bidomain Model. Hij richt zich
vooral, samen met cardiologen en onder-
zoekers die dierexperimenten doen, op
boezemfibrilleren en op het plaatsen van
pacemakers bij mensen met hartfalen.
“Van een pure informaticus ben ik in nu
een halve dokter geworden.“ En vanaf 28
mei een hele doctor, wanneer hij pro-
moveert op ‘Cardiac Electrophysiology
and Mechanoelectric Feedback: Modeling
and Simulation.’/.

Onderzoek in het kort

Nieuwe KNAW-president waarschuwt voor terugval

RRoobbeerrtt  DDiijjkkggrraaaaff,,  ddee  nniieeuuwwee  pprreessiiddeenntt  vvaann  ddee  KKoonniinnkklliijjkkee  NNeeddeerrllaannddssee  AAccaaddeemmiiee  vvaann
WWeetteennsscchhaappppeenn,,  vvrreeeesstt  vvoooorr  ddee  ppoossiittiiee  vvaann  NNeeddeerrllaanndd  aallss  kkeennnniissllaanndd..  EErr  mmooeett  mmeeeerr  
ggeeïïnnvveesstteeeerrdd  wwoorrddeenn,,  zzeeii  hhiijj  iinn  zziijjnn  iinnaauugguurreellee  rreeddee,,  mmaaaannddaagg  1199  mmeeii..  AAnnddeerrss  zzaakktt
NNeeddeerrllaanndd  oopp  ddee  iinntteerrnnaattiioonnaallee  rraanngglliijjsstteenn,,  wwaaaarrsscchhuuwwtt  DDiijjkkggrraaaaff..

NNeeddeerrllaanndd  hheeeefftt  vvoollggeennss  hheemm  nnuu  nnoogg  eeeenn  uuiittsstteekkeennddee  ppoossiittiiee..  ““NNeeddeerrllaannddssee  oonnddeerrzzooeekkeerrss
zziijjnn  wwaatt  iimmppaacctt  bbeettrreefftt  nnuummmmeerr  ddrriiee  iinn  ddee  wweerreelldd..  NNeerrggeennss  wweerrkkeenn,,  rreellaattiieeff  ggeesspprrookkeenn,,  zzóó
wweeiinniigg  oonnddeerrzzooeekkeerrss,,  zzóó  hhaarrdd,,  mmeett  zzóó  vveeeell  eeffffeecctt,,  eenn  mmeett  zzóó  wweeiinniigg  mmiiddddeelleenn..  DDiiee  kkwwaalliitteeiitt
iiss  ggrrootteennddeeeellss  ttee  ddaannkkeenn  aaaann  iinnvveesstteerriinnggeenn  uuiitt  hheett  vveerrlleeddeenn..  MMaaaarr  ddee  hhuuiiddiiggee  iinnssppaannnniinn--
ggeenn  bbeehhoorreenn  ttoott  ddee  llaaaaggssttee  iinn  EEuurrooppaa  eenn  nneemmeenn  ooookk  nnoogg  vveerrddeerr  aaff..  DDaatt  iiss  eeeenn  uuiittppuuttttiinnggss--
ssllaagg  ddiiee  wwee  nniieett  llaanngg  kkuunnnneenn  vvoollhhoouuddeenn..  NNeeddeerrllaanndd  vvaalltt  tteerruugg  iinn  ddee  eeccoonnoommiisscchhee  
hhiittppaarraaddee,,  zzeekkeerr  wwaaaarr  hheett  ccoonnccuurrrreennttiieekkrraacchhtt  eenn  iinnnnoovvaattiiee  bbeettrreefftt..  DDiitt  kkaabbiinneett  hheeeefftt  ddee
wweennss  uuiittggeesspprrookkeenn  oommhhoooogg  ttee  wwiilllleenn  ggaaaann,,  mmaaaarr  ddee  iijjzzeerreenn  wweetttteenn  vvaann  ddee  llooggiiccaa  zzeeggggeenn
ddaatt  aallss  wwiijj  eeeenn  ssttaapp  oommhhoooogg  ggaaaann,,  eeeenn  aannddeerr  llaanndd  eeeenn  ssttaapp  oommllaaaagg  zzaall  mmooeetteenn..  DDaatt  zzaall  nniieett
ggaauuww  ggeebbeeuurreenn..““

OOookk  iinn  ddee  aaffsscchheeiiddssttooeesspprraaaakk  vvaann  sscchheeiiddeenndd  pprreessiiddeenntt  FFrriittss  vvaann  OOoossttrroomm  kklloonnkk  bbeezzoorrggdd--
hheeiidd..  ZZoo  wweeeett  hhiijj  ddee  aaffnneemmeennddee  aanniimmoo  bbiijj  jjoonnggeerreenn  aaaann  oonnbbeekkeennddhheeiidd  mmeett  ddee  wweetteennsscchhaapp
eenn  hheett  ssuuffffee  iimmaaggoo  vvaann  ddee  nneerrdd..  ““NNiieett  ttee  oonnttkkeennnneenn  vvaalltt  ddaatt  ggooeeddee  wweetteennsscchhaapp,,  eevveennaallss
kkuunnsstt  eenn  ssppoorrtt,,  hheett  nnuu  eeeennmmaaaall  mmooeett  hheebbbbeenn  vvaann  eeeenn  zzeekkeerree  ffooccuuss  ddiiee  aaaann  oobbsseessssiiee  ggrreennsstt
--  mmaaaarr  aacchhtteerr  ddiiee  ooggeennsscchhiijjnnlliijjkkee  bbeeppeerrkkiinngg  vvaalltt  eeeenn  wweerreelldd  vvooll  aavvoonnttuuuurr,,  vvrriijjhheeiidd,,  kkaannsseenn
eenn  pprrooffeessssiioonneeeell  ggeelluukk  ttee  wwiinnnneenn..““

DDiijjkkggrraaaaff  wweerrdd  mmaaaannddaagg  iinn  AAmmsstteerrddaamm  ggeeïïnnssttaalllleeeerrdd  aallss  nniieeuuwwee  KKNNAAWW--pprreessiiddeenntt..  VVaann
OOoossttrroomm  hheeeefftt  ddiiee  ffuunnccttiiee  ddee  aaffggeellooppeenn  ddrriiee  jjaaaarr  vveerrvvuulldd..  
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Bijbaantjes/Lon
Foto’s/Bart van Overbeeke, Rien

en Willem W

Voor een schamel jeugdloon w
vakantie te betalen? Vakken vulle

dag en dauw kranten bezorgen?
uitdagende bijverdiensten. Curs

met een bijzon

Bijzondere bijbanen 

Naam: Rob Dorgé
Woonplaats: Eindhoven
Studie: Technische Bedrijfskunde
Bijzondere bijbaan: Buschauffeur in
Eindhoven en omgeving.
Hoeveel levert het op? “Ongeveer
dertien euro per uur, maar het ligt eraan
wanneer ik werk. Op zaterdag krijg ik
135 procent, op zondag 140.“

Wat houdt de bijzondere bijbaan in?
“Ik rijd in de stadsbussen van
Eindhoven en omliggende gemeenten.“

Hoe werd je buschauffeur?
“Via een uitzendbureau, zo’n twee jaar
geleden. Het busbedrijf zocht parttime
medewerkers. Ik volgde een opleiding
en deed examens, voordat ik in de bus
mocht rijden. De gedeeltelijke afbetaling
van de kosten voor die opleiding via
mijn loon, had ik daar zeker voor over.“
Hoeveel werk je? 
“Vooral in de weekenden. Ongeveer 16
uur per week.“
Het bijzondere eraan?
“Het is anders en verdient goed. Het is
leuk om op deze manier de omgeving te
leren kennen en met mensen bezig te

zijn. Ik baal soms van onbeleefde
mensen. Ik vind het normaal om
iemand te begroeten als je een ruimte
binnenloopt, maar blijkbaar vinden
sommige mensen dat niet. Toch stoor ik
me er niet aan, anders zou ik het niet al
twee jaar volhouden.“
Voor het geld of de lol?
“Het blijft mijn bijbaan, dus voor het
geld.“
Ook nog andere baantjes gehad?
“Ik ben, heel standaard, begonnen als
vakkenvuller, maar ben ook chatmaster
en lease-autochauffeur geweest. Daar-
naast heb ik in een callcenter gewerkt.“
Wat zou je echt eens willen doen?
“Onvriendelijke mensen op hun gedrag
wijzen. Buschauffeurs zijn ook gewone
mensen, dus een goedemorgen kan er
toch best vanaf?“
Hoe lang blijf je nog buschauffeur?
“Tot eind augustus. Dan ga ik naar
Brazilië.“

“Buschauffeurs zijn ook gewone mensen“

Naam: Rudy Bun
Woonplaats: Eindhoven
Studie: Elektrotechniek
Bijzondere bijbaan: Operator in een 
brillenglazenfabriek
Wat levert het op? “Ongeveer honderd
euro per dag.“

Wat houdt de bijzondere bijbaan in? 
“De machines waarmee ik werk maken
van halffabrikaten brilglazen op de juiste
sterkte. Ik kijk of de machines blijven
draaien, controleer ze en maak ze
schoon, help anderen en loop rond.“
Hoe werd je glazenslijper?
“Een vriend van me werkte al bij het

bedrijf en kreeg een bonus als hij
iemand aanmeldde. Ik zocht op dat
moment een vakantiebaan.“
Hoeveel werk je?
“Tien uur per week, op zaterdag.“
Het bijzondere eraan?
“Het is simpel fabriekswerk. Ik kan als
operator wel anderen helpen en
rondlopen, waardoor ik er een beetje va-
riatie in kan brengen. Maar het blijft
eentonig. Het fijne aan deze baan is dat
ik gemakkelijk een vrije dag kan
opnemen. Ik kan het goed vinden met
mijn collega’s en kan alles zeggen tegen
mijn baas. Hij is gelukkig geen auto-
ritaire zak.“
Hoe lang doe je dit al? 
“Ik was vijftien toen ik begon. Door 
contractzaken heb ik niet aan één stuk
doorgewerkt en tussendoor nog andere
baantjes gehad. Zo heb ik schoon-
gemaakt, bijles gegeven en boeken-
pakketten van middelbare scholen
verpakt.“

“Mijn baas is gelukkig geen autoritaire zak“

Voor het geld of de lol? 
“Voor het geld. Ik ga niet met tegenzin,
maar als ik mocht kiezen, zou ik op zater-
dagochtend liever in mijn bed blijven
liggen.“
Hoe lang blijf je nog glazenslijper?
“Zolang ik studeer. Ik schat nog zo’n 
anderhalf tot twee jaar.“

Naam: Mark Derks (24)
Woonplaats: Utrecht
Studie: Bouwkunde
Bijzondere bijbaan: Circusdocent
Hoeveel levert het op? “Ongeveer 
honderdvijftig euro op een dag.“

Wat houdt de bijzondere bijbaan in?
“De circusevenementen vinden plaats op 
basisscholen in heel Nederland. Kinderen
zijn zelf de artiesten en geven een 
optreden voor hun ouders en andere 
familieleden. Mijn werkzaamheden zijn
bijvoorbeeld het op- en afbouwen van de
piste, uitleg geven aan ouders en
kinderen en het verzorgen van materia-
len.“
Hoe werd je circusopbouwer? 
“Mijn broer is mede-eigenaar van het
Circus AdieJos en AlaBas. Hij heeft mij
enthousiast gemaakt voor deze bijbaan.“
Hoeveel werk je? 
“In de lente en zomer worden de activi-
teiten op de scholen georganiseerd.
Afhankelijk van de tijd die ik vrij heb

naast mijn studie, help ik mee. Als ik
werk, is het een volledige dag. Soms
vertrek ik om zeven uur ’s ochtends en
ben ik rond het avondeten weer thuis. Ik
doe dit nu ongeveer twee jaar.“
Het bijzondere eraan? 
“De kinderen komen in contact met 
circustechnieken en zijn na een dag
oefenen in staat een spetterend optreden
te geven. Het meest bijzondere zijn de
glunderende gezichten van de kinderen
na afloop.“
Voor het geld of de lol? 
“Beide, maar eigenlijk vooral voor mijn
plezier.“
Heb je ook andere baantjes gehad?
“Van alles. Ik heb gewerkt in een 
kostuumwinkel, ziekenhuis, restaurant,
noem maar op.“
Hoe lang blijf je nog circusopbouwer?
“Totdat ik ben afgestudeerd en me ga
wagen aan een vaste baan.“

“Een uitdaging om kinderen enthousiast te
maken“
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UUiitt  ddee  BBiijjbbaanneenn  MMoonniittoorr  mmaaaarrtt  22000088
bblliijjkktt  ddaatt  ddee  mmeeeessttee  jjoonnggeerreenn  tteeggeenn--
wwoooorrddiigg  ggrraaaagg  ggeelldd  vveerrddiieenneenn  iinn
wwiinnkkeellss  eenn  hhoorreeccaa..  
WWOO’’eerrss  vveerrddiieenneenn  hheett  mmeeeessttee  mmeett  
ggeemmiiddddeelldd  nneeggeenn  eeuurroo  bbrruuttoo  ppeerr  uuuurr,,
ggeevvoollggdd  ddoooorr  hhbboo’’eerrss  mmeett  88,,2266  eeuurroo
bbrruuttoo  ppeerr  uuuurr..  LLaannddeelliijjkk  ggeezziieenn  iiss  hheett
ggeemmiiddddeellddee  lloooonn  vvoooorr  jjoonnggeerreenn  vvaann  1133
ttoott  2266  jjaaaarr  66,,5599  eeuurroo..  
MMeeiiddeenn  wweerrkkeenn  bbiijjnnaa  ttwweeee  uuuurr  mmiinnddeerr
eenn  hhuunn  uuuurrlloooonn  vvaalltt  ggeemmiiddddeelldd  11,,4400
eeuurroo  llaaggeerr  uuiitt  ddaann  hhuunn  bbiijj  mmaannnneelliijjkkee
wweerrkkssttuuddeenntteenn..  MMiisssscchhiieenn  eeeenn  vvaann  ddee
rreeddeenneenn  wwaaaarroomm  CCuurrssoorr  ggeeeenn  vvrroouuwwee--
lliijjkkee  ssttuuddeenntteess  vvoonndd  mmeett  eeeenn  
bbiijjzzoonnddeerree  bbiijjbbaaaann..

nneke de Ruiter
n Meulman, Serge van Isterdael
Wittenberg

wekenlang zwoegen om die ene 
en in de plaatselijke super of voor
? Het kan, maar er bestaan meer
sor ging op zoek naar studenten
ndere bijbaan. 

van TU/e-studenten

Naam: Jeroen van Lipzig (23)
Woonplaats: Swalmen
Studie: Werktuigbouwkunde
Bijzondere bijbaan: Ballenjongen op een
golfbaan
Hoeveel levert het op? “Ongeveer 8,50
euro per uur.“

Wat houdt de bijzondere bijbaan in? 
“Ik zorg er voor dat de ballen die door de
golfers op de golfbaan in Herkenbosch
worden weggeslagen, weer terugkomen.
Vooral op zaterdagen heb ik veel te doen.
Dan zijn er altijd veel lessen op de
driving range, dat is een speciale oefen-
baan.  Gevaarlijk werk is het niet, want ik

zit altijd in een karretje.“
Hoe werd je golfballenjongen? 
“Ik heb mijn baantje te danken aan een
vriend. Acht jaar geleden zocht ik een
leuke bijbaan en via hem kwam ik bij de
golfbaan terecht.“
Hoeveel werk je?
“Twee avonden per week en op zaterdag.“
Het bijzondere eraan? 
“Het is buitenwerk. Met mooi weer is dat
lekker genieten, met rotweer is het écht
niet relaxed. Het is ook mensenwerk, je
komt altijd in aanraking met verschil-
lende soorten mensen. Het stereotype
kakker is ook aanwezig, maar gelukkig
zijn dat er niet zo veel. Ik vind het werk
leuk, afwisselend en apart. Je hoort het
niet vaak, dat iemand ballenjongen is op
een golfbaan.“
Voor het geld of de lol? 
“Beide. Zonder het geld zou ik het niet
doen, maar het is erg leuk werk.“
Heb je ook andere baantjes gehad?
“Jazeker, ik ben postkoerier geweest en
heb verschillende zomerbaantjes gehad.“
Hoe lang blijf je nog golfballenjongen?
“Geen idee! Ik vind het nog leuk genoeg,
dus voorlopig zal ik er wel blijven.“

Naam: Steven Koppelman (23)
Woonplaats: Nuenen
Studie: Biomedische Technologie
Bijzondere bijbaan: Duikinstructeur
Wat levert het op? “Niets.“

Wat houdt de bijzondere bijbaan in? 
“Ik geef duiklessen aan kinderen.“
Hoe werd je duikinstructeur?
“Ik ben er eigenlijk een beetje ingerold.
Nadat ik mijn A-, B- en C-zwemdiploma
had behaald, wilde ik verder. Ik ging
snorkelen en vervolgens duiken.
Ongeveer acht jaar geleden zat ik op een
te hoog niveau voor lessen, maar ik wilde
wel actief blijven binnen de vereniging.
Ik werd een soort ‘assistent duikinstruc-
teur’ en in september officieel duik-
instructeur.“ 
Hoeveel werk je?
“Op maandag- en vrijdagavond en 
zaterdagochtend. Twee keer per week in

Nuenen en een keer per week in het
TU/e-bad.“
Het bijzondere eraan? 
“Het is erg belonend werk; de kinderen
zijn leergierig en altijd enthousiast. Toch
is duiken voor kinderen soms best
spannend en confronterend. Het is mijn
taak ze gerust te stellen en er tegelijker-
tijd voor te zorgen dat ze mijn autoriteit
respecteren.“ 
Voor het geld of de lol?
“Ik krijg er geen geld voor, dus uiteraard
voor het plezier. Ik zou het zelfs niet leuk
vinden als ik ervoor zou worden betaald.
Dit is mijn hobby. Wordt het mijn bij-
baan, dan zou ik misschien wel denken:
oh shit, ik moet weer werken. Heel af en
toe baal ik wel eens dat ik geen geld krijg,
omdat er toch veel tijd in gaat zitten.“
Hoe lang blijf je nog duikinstructeur?
“Zolang ik het nog leuk vind.“

“Ik zou het niet leuk vinden te worden betaald“

Naam: Tom Bovend’eerdt (20)
Woonplaats: Susteren
Studie: Bouwkunde
Bijzondere bijbaan: Hulpkracht bij de
technische dienst van een recreatiepark.
Wat levert het op? “Ongeveer 8,50 euro
per uur.“

Wat houdt de bijzondere bijbaan in?
“Mijn werk is heel variërend. Ik heb vaste
taken, zoals het testen van de tempera-
tuur van het zwembad en het eten geven
van de dieren op de dierenweide. Verder
los ik problemen op, zoals stroomstorin-
gen, kapotte tv’s en lekkende kranen.“
Hoe werd je technische hulpkracht?
“Zes jaar geleden was ik op zoek naar een
vakantiebaantje. Ik deed een open sollici-
tatie en werd aangenomen voor de
schoonmaak en tuinonderhoud. Sinds
ongeveer twee jaar doe ik vooral tech-
nische dingen.“

Hoeveel werk je?
“In het laagseizoen iedere zaterdag en af
en toe op zondag. In het hoogseizoen
meestal zo’n vijf dagen per week.“
Het bijzondere eraan?
“Het is heel afwisselend. Ik weet nooit
hoe mijn dag eruit komt te zien. Het is
erg gezellig met collega’s en leuk om met
vakantiegangers te werken. Het team-
work spreekt me erg aan en ik leer altijd
nieuwe dingen. Voordat ik begon wist ik
vrijwel niets van bijvoorbeeld elektriciteit,
terwijl ik nu met gemak bepaalde 
storingen oplos.“
Voor het geld of de lol?
“Ik zou bij wijze van spreken ook komen
als ik twee euro minder zou verdienen. Ik
heb het er naar mijn zin en zie het abso-
luut niet als een straf om te werken. Maar
uiteindelijk doe ik het voor het geld.“
Hoe lang blijf je nog technische hulpkracht?
“Totdat ik klaar ben met mijn studie.“

“Ik leer altijd nieuwe dingen“

“Gevaarlijk is het niet, ik zit altijd in een karretje“
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Enkele weken geleden werd minister
Plasterk van Onderwijs rechts ingehaald
door de Landelijke Studentenvakbond
(LSVb). De lidbonden van de LSVb ver-
wierpen een motie dat bestuurders in het
hoger onderwijs niet méér mogen 
verdienen dan premier Balkenende.
“Sommige lidbonden vinden dat iemand
die goed presteert, gewoon meer
verdient”, aldus LSVb-voorzitter Lisa
Westerveld. Minister Plasterk noemt de
topsalarissen echter ‘ongelooflijk’ en wil
een harde aanpak.
De LSVb, die deze week haar 25-jarig
bestaan viert, was ooit een linkse actie-
groep. Maar dat is veranderd. De bond wil
nu vooral in gesprek blijven. Met de mi-
nister, maar ook met politieke partijen
van allerlei pluimage. Gijs van Dijk, drie
jaar geleden bestuurslid en nu werkzaam
bij de Algemene Onderwijsbond, noemt
de LSVb een lobbyclub. “Continu druk in
Den Haag uitoefenen, daar gaat het om.
Dat de studiefinanciering blijft bestaan,
het collegegeld niet verhoogd wordt, daar
ben je als een waakhond mee bezig.“
Overigens doet de LSVb het beter dan een
aantal jaar geleden. “Ze waren toen een
beetje saai”, vindt René Danen, voorzitter
in 1991-’92 en nu voorman van de 
actiegroep ‘Nederland bekent Kleur’.
“Tegenwoordig reageren ze snel en met
de juiste toon op standpunten.“ De bond
krijgt meer leden: vorig jaar nog trad een
nieuwe lidbond toe, van hbo-studenten
uit Zwolle.
Maar de koers van de LSVb zorgt ook voor
problemen. Wie lobbyt, kan door de re-
gering worden ingepakt, tussen de lokale
bonden botert het niet altijd, en waar de
LSVb vroeger een duidelijke politieke
visie had, heeft de bond nu, als gespreks-
partner voor onderwijszaken, niet auto-
matisch een grote aantrekkingskracht op
studenten. “Het lidmaatschap van de
LSVb is minder zinvol dan vroeger,“ vindt
Willem Bos, voorzitter van de aangesloten
Groninger Studentenbond.

Revolutionair
Toen de LSVb in 1983 werd opgericht,
leek de bond zo weggelopen uit de revolu-
tionaire jaren zestig. “Wij hadden één
middel en dat was actievoeren”, zegt
Mariëtte Hamer, toen medeoprichter van
de LSVb, nu fractievoorzitter van de Partij
van de Arbeid. Hamer liep in Indiajurken
rond en sprak de minister van Onderwijs
welgeteld één keer.
Demonstraties en bezettingen waren in
de jaren tachtig en vroege jaren negentig
het communicatiemiddel bij uitstek.
Maarten van Poelgeest, nu wethouder
voor GroenLinks in Amsterdam, leidde
als voorzitter van de LSVb in 1988 een 
demonstratie van 35 duizend studenten.
Het leverde hem veel bekendheid op.
Maar waren zulke acties op termijn 
effectief? Veel bezuinigingen werden
alsnog doorgevoerd. “Dat is moeilijk te
zeggen,“ vindt Van Poelgeest. “Ik ben zelf
niet van de school die pas vindt dat je iets
moet doen als je zeker weet dat het ef-
fectief is.“ 
De actiebeweging kalfde geleidelijk af. In
1992 ging minister van Onderwijs Jo
Ritzen na langdurige protesten met René
Danen in debat. Het contact met de 
minister werd daarna intensiever. Kysia
Hekster, LSVb-voorzitter in 1994-’95 en
sinds kort Rusland-correspondente voor
de NOS, zag Ritzen vaker dan haar eigen
ouders, schrijft ze in een jubileumboek.
Bij studenten vervloog de bereidheid tot
demonstreren. Bezuinigingen golden pas
voor de volgende generatie en voor eeuwig
studeren was toch geen geld meer.

Ritzen kon de LSVb goed gebruiken,
vertelt Mariëtte Hamer, toen ambtenaar
op het ministerie van Onderwijs. De be-
windsman was het stiekem oneens met
de bezuinigingen die hij volgens het 
regeerakkoord moest uitvoeren. “Ik heb
altijd gedacht dat hij bewust tegenstand
organiseerde door geld te geven aan de
LSVb, zodat die professioneler werd en
actie kon voeren. Dat heeft hij vervolgens
gebruikt om zichzelf onder druk te
krijgen richting het kabinet. Eigenlijk
denk ik niet dat de LSVb het door heeft
gehad.“
Demonstraties halen de televisie, maar
lobbywerk is onzichtbaar. “Als iets goed
gaat, krijgen we daarvoor niet altijd de
credits”, zegt Lisa Westerveld, die mag

meepraten over de wetsvoorstellen van
minister Plasterk. Maarten van Poelgeest
denkt dat de invloed van de LSVb is
vergroot als het gaat om onderwijshervor-
mingen. “Dan is het belangrijk dat je in
een vroegtijdig stadium een ingang hebt
om te praten.“Hamer maakt een kant-
tekening. “Als je inspraak hebt in con-
ceptplannen, bind je je aan de uitkomst
van de besluitvorming. Je kunt nooit
meer zeggen: hier had ik niets mee van
doen.“
Dat is een probleem, erkent Westerveld.
“Maar we zullen nooit onze handtekening
zetten onder iets wat slecht is voor stu-
denten. De kans op actie bestaat altijd.“
Geldt dat ook nog als ze eerst maan-
denlang onderhandeld heeft met de 

minister? Uitgesloten is het niet, zegt ze.
“Als je het maar eerst op alle andere ma-
nieren hebt geprobeerd.“

Heibel
De LSVb is als federatie opgericht door
lokale studentenbonden. Het landelijke
bestuur had toen weinig te vertellen. “Elk
jaar was het afwachten wie daar wilde
wachtlopen”, zegt Van Poelgeest. Tussen
de lidbonden onderling was vaak heibel,
maar het was duidelijk wie de meeste
invloed had.“ René Danen: “Een lokale
bond die net een week de universiteit had
bezet, had op de ledenvergadering een
sterkere positie om zijn argumenten
kracht bij te zetten, dan andere.“
Tegenwoordig lopen de machtslijnen
anders. Het bestuur maakt de dienst uit
en de lidbonden controleren vooral
achteraf. Heibel is er overigens nog
steeds. De lidbonden vallen uiteen in
twee groepen. Allereerst zijn er de
bonden die nog steeds een beetje acti-
vistisch zijn, zoals de bonden in
Wageningen en Groningen, die stu-
denten ondersteunt bij kraakacties. Aan
de andere kant staan de bonden van
Utrecht, Delft en de Universiteit van
Amsterdam, die liever geen actie voeren
en zichzelf ‘pragmatisch’ noemen, aldus
Eline Kleiwegt, voorzitter in Delft.

Pragmatici
“Dat geeft soms gezonde frictie”, zegt
oud-LSVb’er Gijs van Dijk. De motie voor
een maximum aan de salarissen van uni-
versiteitsbesturen, werd ingediend door
de bond in Groningen en liep stuk op
verzet van de pragmatici. Eline Kleiwegt:
“Wij zeggen: kijk hoe de situatie is, en
dan hoef je niet per se een plafond voor
dat salaris af te spreken.“
De bonden in Amsterdam en Delft zijn
veel groter dan de rest: ze trekken enkele
duizenden leden omdat ze diensten aan-
bieden als goedkope boekenverkoop en
kamerbemiddeling. De andere bonden
hebben hooguit een paar honderd leden.
“De LSVb is bang om Amsterdam en
Delft voor het hoofd te stoten”, zegt
Willem Bos uit Groningen.
Om alle lidbonden en Haagse gespreks-
partners tevreden te houden, profileert de
LSVb zich als belangenorgaan voor het
hoger onderwijs. Vroeger bemoeide de
LSVb zich met van alles, van milieu-
kwesties tot kraken. Engagement was be-
langrijk. Mariëtte Hamer: “Wij waren van
de bredere maatschappelijke functie.
Maar dat heeft ook met de tijdgeest te
maken. Nu is het allemaal resultaatge-
richter.“
Als de LSVb studenten wil binden,
moeten ze niet bang zijn en juist een po-
litieke koers kiezen, denkt René Danen.
Anders springen andere studentenorga-
nisaties in dat gat. “Ik vind het bovendien
bijna een morele verplichting voor een
studentenvakbond om je uit te spreken
tegen onrecht.“ Zorgen maakt hij zich
niet, want hij ziet de polarisatie vanzelf
terugkomen. Verwijzend naar de onver-
wachte scholierenprotesten van het af-
gelopen jaar: “Over drie tot vier jaar zijn
dat allemaal studenten.“/.

LSVb van barricade naar
bestuurskamer

Studentenvakbond / HOP
De Landelijke Studentenvakbond begon in 1983 als linkse 

actiegroep met een brede politieke agenda. Een kwart eeuw
later is de bond een professionele lobbyclub die zelfs de

partij van Geert Wilders te vriend wil houden. Niet iedereen is
blij met dit pragmatisme, al verzekert het huidige bestuur

‘nooit iets te zullen ondertekenen dat slecht is voor 
studenten’. 

Aan de TU/e werd in 1977 de
Eindhovense Studenten Vakbond
(ESVB) opgericht. In de jaren tachtig
voerde men aan de TU/e af en toe be-
zettingsacties uit, onder meer tegen de
Twee Fasenstructuur. 
In 2002 stopte de ESVB bij gebrek aan
bestuursleden.



The violent earthquake in the
Chinese Sichuan Province on
May the 12th killed thousands of
people. Many times more people
were injured. Virtually the entire
region is in ruins and many inha-
bitants have become homeless.
Chinese students and staff
workers of the TU/e who come
from that region or have friends
or relatives there are living
through the disaster with them.
Among them is Jing Li MSc., a
PhD candidate from the
Visualization group of
Mathematics and Computer
Science. She is from Chengdu,
the capital of the Province of
Sichuan, at a distance of ninety
kilometers from the epicenter of
the earthquake.

Jing Li: “Luckily, my parents and
relatives are fine so far. However,
they are still in a panic, dread, and
sorrow.“ On the day of the
earthquake Jing Li could not reach
them and she worried a lot. But
later on, she could get through
after forty times of dialing. “My
friends in other cities in China
also helped me to call my
parents“, Jing Li explains.
Her parents told Jing Li there are
cracks in the wall of their
apartment. The hanging lamp fell
on the floor. All the books in the
bookshelf splashed on the floor
and the door to the balcony is dis-
torted. Jing Li: “When the
earthquake came, they tried to run
out of the building. However, it
shook so heavily that nobody
could stand stable and all people
were blocked in the stairwell.“ 
She thinks that although her
parents are in shock now, they are
lucky that the building they live in
survived. Jing Li heard some
dreadful stories and does not want
to think what could have
happened to them: “So many
people were killed under the
rubble of collapsed buildings. My
cousin told me through MSN that
some students died when
jumping out of the window
during the earthquake at Sichuan
university where she is studying.
People walking on the street were
smashed to death by heavy parts
dropping from buildings, for
example a garbage collector from
the neighborhood.“

Shaking
Jing Li called her parents every af-
ternoon the past week. They said
the shaking was still continuing,
and people could not sleep at
home relaxed. They heard many
rumors in the neighborhood and
were nervous every minute.
“Every day the ground is shaking a
thousand times, sometimes it is
light, sometimes it is heavy. It is
like standing on a ship”, Jing Li
explains. “People scream during
the night and everybody becomes
jumpy by having to run outside
every time“, her parents told her. 

“My mum feels really sick of this,
physically and psychologically“,
she says. “The office building
where my dad worked was
ruptured, and had been judged by
an expert team to be 'dead'.“

Noodles
Jing Li continues: “The day after
the earthquake all packages of
water and instant noodles were
sold out in supermarket. Gas
stations were controlled to ensure
the supplies for ambulances and
transportation of materials and
soldiers into the heavily injured
areas. People stayed out of the
buildings for nights even when it
was raining hard.“ 
“The CCTV channels stopped all
the entertainment programs,“
says Jing Li, “they were only re-
porting the progress of saving
lives. My parents saw on tele-
vision that the premier flew to
Chengdu right after the
earthquake. He is an elderly man
of almost 70 years old. When he
saw so many areas were affected
and so many people were buried,
he sniffled and was unable to
speak. He promised local people
that the whole country would
support them. Communication
channels will be repaired and the
government will make sure that
gas, water and food is supplied to
the disaster area.“

Amputations
“Terrible things have happened in
the disaster area, I've been told”,
says Jing Li. “At the rescue spots,

dead bodies were everywhere. In
local hospitals, cut-off hands and
legs were piled up like hills,
because of the many amputations
which where necessary for the
people who were rescued from the
rubble. My uncle works in a local
hospital, he is also helping with
the rescue work. I heard from him
about the situation in that
hospital.“ 
“Some local schools were having
class during the time of the
earthquake; the school buildings
were destroyed completely and
many children died.“

Rescue work difficult
“Most of the heavily injured areas
are the famous sightseeing spots
in Sichuan”, according to Jing Li.
Many small villages in this area
are scattered, and because of the
weather and the special geome-
trical composition of this area,
rescue work is very difficult”, says
Jing Li. “I learned from the
Internet that the air force even
decided to send parachutists to
those areas where helicopters
couldn't land.“ 
Jing Li: “My parents saw on tele-
vision that many countries and
people from many regions were
offering help and support. My
parents said when they heard of
this they got a warm feeling in
their hearts knowing the world is
helping to save lives. My parents
where relatively lucky. I already
spoke to TU/e students who have
relatives living much nearer the

epicenter. They are very sad and
need some time to face this. They
need support from their class-
mates, supervisors, and
surroundings.“/.

English page /11
Cursor 22 mei 2008

In short
Earthquake worries Chinese TU/e-students and staff

Jing Li: “The shaking continued and people couldn't sleep at home“

Chinese students donate generously
More than 60.000 euros for the Red Cross

More than 60,000 euros have already been donated by Chinese students to the Red Cross to provide emergency
relief in connection with the continuing earthquakes in the Chinese Sichuan Province. 
Jia Yang, educational and research assistant at the Electro Optical Communication Division of Electrical
Engineering: “It is good to notice that students are so involved. The aid is directly needed. Apart from the death
toll of 22,000 and a quarter million injured persons, at least 10,000 people are still buried under the rubble of
collapsed buildings and rescue operations are proceeding with great difficulty indeed. The situation is ex-
tremely dangerous for the relief workers, because the earthquakes are still going on.“ 
The Dutch Red Cross is collaborating with the Chinese Red Cross to collect money for emergency relief to sur-
vivors. Red Cross, The Hague, account number: 881
Stating: Aardbeving in China./.

Consolatory
gathering
The Chinese Student Union of
the TU/e is organizing a conso-
latory gathering in the Blauwe
Zaal on Wednesday evening 28
May, from 8:00-9:30 pm. There
will be photos and videos about
the earthquake in China,
classical singing, dancing and 
reciting of poems. Students from
the disaster area will be invited.
Everyone from the TU/e who
wants to know more about the 
situation or wants to show his or
her support is also welcome.

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

LLoonngg  bbeeffoorree  iitt  bbeeccaammee  hhiipp  aanndd
ccooooll  ttoo  bbee  sseeeenn  ppaayyiinngg  eexxoorr--
bbiittaanntt  pprriicceess  ttoo  eeaatt  rraaww  ffiisshh  iinn
ttiinnyy  ppllaatteess  sseerrvveedd  bbyy  kkiimmoonnoo
ccllaadd  wwaaiitteerrss,,  tthhee  DDuuttcchh  hhaadd
aallrreeaaddyy  ddiissccoovveerreedd  tthhee  ppllee--
aassuurreess  ooff  uunnccooookkeedd  sseeaaffoooodd..
LLaasstt  ssuummmmeerr,,  aarrmmeedd  wwiitthh  mmyy
ttrruussttyy  DDuuttcchh  ttrraavveell  gguuiiddee,,  II
hheeaaddeedd  ttoo  tthhee  mmaarrkkeett  ttoo
ppaarrttaakkee  iinn  tthhiiss  ccuulliinnaarryy  ttrraa--
ddiittiioonn..  II  rreeaadd  tthhee  eexxttrraacctt  aabboouutt
DDuuttcchh  hheerrrriinngg  aass  II  mmaaddee  mmyy
wwaayy..
““HHoollllaannddssee  NNiieeuuwwee  ((hhaarrrriinngg))  llii--
tteerraallllyy  mmeeaannss  DDuuttcchh  NNeeww  aanndd
ccaann  oonnllyy  bbee  eeaatteenn  ffrroomm  llaattee
MMaayy  ttiillll  mmiidd  JJuullyy..““
SSoo  wwhhaatt  eexxaaccttllyy  iiss  tthhiiss
HHoollllaannddssee  NNiieeuuwwee??  II  rreeaadd  oonn……
““IInn  11338800,,  WWiilllleemm  BBeeuukkeellsszzoooonn
vvaann  BBiieerrvvlliieett  iinnvveenntteedd  tthhee
pprroocceessss  ooff  cclleeaanniinngg  hheerrrriinngg  bbyy
rreemmoovviinngg  tthhee  iinnnnaarrddss,,  eexxcceepptt
tthhee  ppaannccrreeaass..  TThhee  ppaannccrreeaass
ccoonnttaaiinnss  aa  nnuummbbeerr  ooff  nnaattuurraall
eennzzyymmeess  uusseedd  ttoo  ccoonnvveerrtt  tthhee
ffoooodd  iinnttoo  ffaatt,,  aa  rriippeenniinngg
pprroocceessss  rreegguullaatteedd  bbyy  ssaalltt..
WWiilllleemm  iiss  rreevveerreedd;;  cchhiillddrreenn
lleeaarrnn  hhiiss  nnaammee  iinn  sscchhooooll!!  ““
CCaallll  mmee  wweeiirrdd,,  bbuutt  II''mm  aa  bbiitt
sscceeppttiiccaall  ooff  ccuullttuurreess  wwhheerree
cchheeffss  wwhhoo  ssppeecciiaalliissee  iinn  rraaww
ffoooodd  aarree  rreevveerreedd..  BBuutt  hheeyy,,
mmaayybbee  tthhaatt''ss  jjuusstt  mmee..  
EEvveenn  iinn  tthhee  ccrroowwddeedd  mmaarrkkeett,,  iitt
wwaass  qquuiittee  eeaassyy  ttoo  ssppoott  tthhee
hheerrrriinngg  ssttaallll  ––  JJuusstt  ffoollllooww  tthhee
ssmmeellll  ooff  DDuuttcchh  ssuusshhii  aanndd  llooookk
ffoorr  mmeenn  aanndd  wwoommeenn  wwiitthh
mmoouutthhss  aaggaappee  aanndd  ffaaccee
sskkyywwaarrddss..  BBeeccaauussee  tthhaatt’’ss  tthhee
bbeesstt  wwaayy  ttoo  eeaatt  rraaww  sseeaaffoooodd  ––
hhoolldd  tthhee  ttaaiill  bbeettwweeeenn  yyoouurr
ffiinnggeerrss  aanndd  lloowweerr  tthhee  wwhhoollee
ffiisshh  ddoowwnn  yyoouurr  tthhrrooaatt..  TTwwoo
sswwaalllloowwss,,  aa  ffeeww  lliipp  ssmmaacckkss  aanndd
iitt''ss  aallll  oovveerr..  
““TThhee  hheerrrriinnggss  aarree  ssiillvveerryy
oouuttssiiddee  aanndd  ppiinnkk  iinnssiiddee  wwhheenn
ffrreesshh,,  bbuutt  sshhoouulldd  nnoott  bbee
bboouugghhtt  iiff  tthheeyy  llooookk  ggrreeyy  aanndd
ooiillyy..  BBee  ccaarreeffuull  --  iiff  iitt''ss  nnoott
ffrreesshh,,  iitt  wwiillll  ttaassttee  rraanncciidd..““
RRaanncciidd??  WWhhaatt  rraanncciidd??  AAss  II
ssttoooodd  tthheerree,,  iinn  ffrroonntt  ooff  aann  ooppeenn
aaiirr  ccaarrtt,,  llooookkiinngg  aatt  tthhee  rroowwss  ooff
rraaww  ffiisshh  bbeeiinngg  sslliicceedd  aanndd
gguutttteedd,,  tthhee  wwoorrdd  rraanncciidd  nneevveerr
eenntteerreedd  mmyy  mmiinndd..
AAnndd  aass  aa  hheellppffuull  mmoottiivvaattiioonn,,  ssoo
yyoouu  ddoonn’’tt  cchhiicckkeenn  oouutt  aatt  tthhee
llaasstt  mmiinnuuttee,,  tthhee  gguuiiddee  aaddddss  --
““DDoo  nnoott  ffeeaarr  --  HHoollllaannddssee
NNiieeuuwwee  iiss  nnoott  tteecchhnniiccaallllyy  rraaww
bbuutt  tthhee  rreessuulltt  ooff  aa  ppaarrttiiccuullaarr  
rriippeenniinngg  pprroocceessss..““
SSoommeehhooww,,  tthhee  wwoorrddss  ‘‘nnoott  tteecchh--
nniiccaallllyy  rraaww’’  ddiidd  nnoott  iinnssppiirree
ccoonnffiiddeennccee  iinn  mmee..  BBuutt  II
mmuusstteerreedd  uupp  ccoouurraaggee  ttoo  oorrddeerr  aa
ppllaattee..  AAss  II  ssttoooodd  tthheerree,,  ssuurr--
rroouunnddeedd  bbyy  tthhee  lliipp  ssmmaacckkiinngg
DDuuttcchh,,  II  ppllaacceedd  mmyy  ffiinnggeerrss  oonn
tthhee  ffiisshh  ttaaiill  aanndd  ttuurrnneedd  mmyy  ffaaccee
sskkyywwaarrddss..  
FFiinnggeerrss  ppooiisseedd,,  II  ooppeenneedd  mmyy
mmoouutthh,,  cclloosseedd  mmyy  eeyyeess  aanndd
lloowweerreedd  tthhee  ddaanngglliinngg  ffiisshh……

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



Mensen
Afscheid
André Swinkels neemt na 47 jaar werk-
zaam te zijn geweest bij Dienst
Huisvesting afscheid van de Technische
Universiteit. Ter gelegenheid hiervan
biedt Dienst Huisvesting een afscheids-
receptie aan op donderdag 19 juni van
16.30 tot 18.00 uur in de Universityclub
in het Hoofdgebouw. Iedereen is van
harte welkom.

Promoties
Ir. F.C.A. Veraart verdedigt dinsdag 27
mei zijn proefschrift en stellingen tegen
de bedenkingen van een commissie. Dit
gebeurt om 16.00 uur in zaal 4 van het
Auditorium. De titel van het proefschrift
luidt: ‘Vormgevers van persoonlijk com-
putergebruik. De ontwikkeling van com-
puters voor kleingebruik in Nederland,
1970-1990’.
Veraart promoveert aan de faculteit
Technologie Management. Promotor is
prof.dr. ir. H.W. Lintsen.

Ir. N.H.L. Kuijpers verdedigt woensdag
28 mei zijn proefschrift en stellingen
tegen de bedenkingen van een commis-
sie. Dat gebeurt om 16.00 uur in zaal 4
van het Auditorium. De titel van het
proefschrift luidt: ‘Cardiac
Electrophysiology and mechanoelectric
feedback modeling and simulation’.
Kuijpers promoveert aan de faculteit
Biomedische Technologie. Promotor is
prof.dr. P.A.J. Hilbers.

Ir. R.L.J. van Eijk verdedigt donderdag 29
mei zijn proefschrift en stellingen tegen
de bedenkingen van een commissie. Dat
gebeurt om 16.00 uur in zaal 5 van het
Auditorium. De titel van zijn proefschrift
luidt: ‘Audio-visual synchrony percep-
tion’. Van Eijk promoveert aan de facul-
teit Technologie Management. De pro-
motoren zijn prof.dr. A.G. Kohlrausch en
prof.dr. J.F. Juola.

Studentenleven
Vrijwilligersprojecten
Nog geen vakantieplannen voor deze
zomer? Beleef een unieke vakantie en
schrijf je snel in voor een buitenlands
vrijwilligersproject! Stichting SIW biedt
2000 vrijwilligersprojecten aan in zeven-
tig landen. Op 21-22 juni wordt een voor-

bereidingsweekend georganiseerd voor
geïnteresseerden in vrijwilligersprojecten
in Europa, VS, Canada en Australië. Kijk
voor meer informatie op www.siw.nl 
SIW is een non-profitorganisatie die vrij-
willigers uitzendt naar projecten in het
buitenland. 

Amerika
Ga je aankomend studiejaar op under-
graduate of graduate niveau aan een
Amerikaanse universiteit studeren? Dan
ben je van harte uitgenodigd om op 10
juni een ‘pre departure’ bij te wonen.
Lees vooraf aan deze bijeenkomst het
Pre Departure handboek, dat gratis is te
downloaden: www.fulbright.nl 
Locatie: Universiteit van Amsterdam,
Roeterseiland Complex, Roeterstraat 15,
gebouwdeel A, zaal A/B te Amsterdam.
Inschrijven vanaf 13.15 uur.
Programmaduur: 13.45 uur. - 16.45 uur.
Entree is vijf euro. Aanmelding per e-
mail is noodzakelijk in verband met
beperkt aantal zitplaatsen via 
info@fulbright.nl. Je krijgt dan een
bevestiging met routebeschrijving en
programma.

Shiatsu
De Japanse Cultuurvereniging voor
Eindhovense Studenten KINJIN houdt in
samenwerking met het Humanistisch
Studentenraadswerk een workshop
Shiatsu. De workshop wordt donderdag
29 mei gegeven door Annebeth Fondse
in de Stilteruimte 
(HAL 1.46) van 12.30 tot 
13.30 uur.
Meer informatie via
info@kinjin.nl of via 
shiatsu@kinjin.nl  

Vacatures
Functioneel Beheerder
Scholierenbank en
Alumninet (EU-5092-FF),
Onderwijs en Studenten
Service Centrum (1,0 fte).
Tijdelijk dienstverband,
salaris maximaal schaal 9
CAO Nederlandse universi-
teiten bijlage 1 (2441,00 t/m
3352,00 euro).

Productie medewerker/assistent
Hardware ontwikkeling (V34.310), de
Bedrijfsgroep Laboratorium-automatise-
ring van de faculteit Technische
Natuurkunde (0,8 fte). Tijdelijk dienst-
verband, salaris maximaal schaal 7 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(1945,00 t/m 2627,00 euro).

Promovendi Supramoleculaire Systemen,
groep Meijer (V37.635),
Macromoleculaire en Organische
Chemie,  faculteit Scheikundige
Technologie (1,0 fte). Tijdelijk dienstver-
band, salaris maximaal schaal 27 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1 pro-
movendus (2000,00 t/m 2558,00 euro).

Promovendi Chemische Biologie, groep
Brunsveld (V37.636), Macromoleculaire
en Organische Chemie,  faculteit
Scheikundige Technologie (1,0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 27 CAO Nederlandse universitei-
ten bijlage 1 promovendus (2000,00 t/m
2558,00 euro).

Promovendi Chemische Biologie, groep
Meijer (V37.637), Macromoleculaire en
Organische Chemie,  faculteit
Scheikundige Technologie (1,0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 27 CAO Nederlandse universitei-
ten bijlage 1 promovendus (2000,00 t/m
2558,00 euro).

Promovendi Moleculaire materialen en
nanosystemen, groep Janssen (V37.638),
Macromoleculaire en Organische
Chemie,  faculteit Scheikundige
Technologie (1,0 fte). Tijdelijk dienstver-
band, salaris maximaal schaal 27 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1 pro-
movendus (2000,00 t/m 2558,00 euro).

Promovendi Supramoleculaire
Elektronica, groep Meijer (V37.639),
Macromoleculaire en Organische
Chemie,  faculteit Scheikundige
Technologie (1,0 fte). Tijdelijk dienstver-
band, salaris maximaal schaal 27 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1 pro-
movendus (2000,00 t/m 2558,00 euro).

Promovendi Supramoleculaire
Polymeerchemie, groep Sijbesma
(V37.640), Macromoleculaire en
Organische Chemie,  faculteit
Scheikundige Technologie (1,0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 27 CAO Nederlandse universitei-
ten bijlage 1 promovendus (2000,00 t/m
2558,00 euro).

Medewerker Onderwijs en Onderzoek
(V37.641), Katalyse,  faculteit
Scheikundige Technologie (1,0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 9 CAO Nederlandse universiteiten
bijlage 1 (2441,00 t/m 3352,00 euro).

PhD Student Dopamine Modification of
Interfaces between polymers and metals
(V37.642), Materiaal- en
Grensvlaktechemie,  department of
Chemical Engineering and Chemistry
(1,0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris
maximaal schaal 27 CAO Nederlandse
universiteiten bijlage 1 promovendus
(2000,00 t/m 2558,00 euro).

Assistant Professor (tenure track) in
Work and Organizational Psychology
(V39.453), Human Performance
Management group of, department of
Technology Management (1,0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 11 CAO Nederlandse universitei-
ten bijlage 1 (3584,00 t/m 5500,00 euro).

Onderzoek- en onderwijs mdw experi-
mentele biomechanica (2x) (V50.092),
Cardiovasculaire Biomechanica,  faculteit
Biomedische Technologie (0,6 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 10 CAO Nederlandse universitei-
ten bijlage 1 (2330,00 t/m 3678,00 euro).

Medewerker HR-Services (V83.65),
Dienst Personeel en Organisatie (1,0 fte).
Vast dienstverband, salaris maximaal
schaal 7 CAO Nederlandse universiteiten
bijlage 1 (1945,00 t/m 2627,00 euro).

Voor meer informatie ga naar:
www.tue.nl/vacatures
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/Popquiz in
Gaslab
WWaatt  iiss  ddee  eecchhttee  nnaaaamm  vvaann  TTiiëëssttoo??
WWaaaarr  ssttaaaatt  NN..EE..RR..DD..  vvoooorr??  WWaatt  iiss  ddee
ttiitteell  vvaann  ddiiee  eennee  bbeellttoooonn??  DDiissppuuuutt
‘‘IInn  VViinnoo  VVeerriittaass’’  hhoouuddtt  iinn  ssaammeenn--
wweerrkkiinngg  mmeett  SSttuuddiiuumm  GGeenneerraallee
wwooeennssddaagg  2288  mmeeii  oomm  2200..0000  uuuurr  ddee
PPooppQQuuiizz  iinn  hheett  GGaassllaabb..  DDee  qquuiizz  iiss
bbeeddooeelldd  vvoooorr  ssttuuddeenntteenn  eenn  pprroo--
mmoovveennddii..  TTeeaammss  vvaann  mmaaxxiimmaaaall  zzeess
ppeerrssoonneenn  kkrriijjggeenn  aaaann  ddee  hhaanndd  
ggeelluuiiddssffrraaggmmeenntteenn  vvrraaggeenn  oovveerr
ppooppmmuuzziieekk  eenn  cclliippss..  ZZoo  mmooeetteenn  zzee
eeeenn  nnuummmmeerr  aall  aaaann  ddee  eeeerrssttee  ttoonneenn
hheerrkkeennnneenn  ooff  eeeenn  cclliipp  zzoonnddeerr
ggeelluuiidd  kkuunnnneenn  bbeennooeemmeenn..
IInnsscchhrriijjvveenn  kkaann  ttoott  2211  mmeeii  vviiaa
ppooppqquuiizz@@ddiissppuuuutt--iivvvv..nnll  ooff  vviiaa
DDaavviidd  EErrnnsstt::  dd..aa..cc..eerrnnsstt@@ttuuee..nnll..
DDeeeellnnaammee  kkoosstt  vviijjff  eeuurroo  ppeerr  ggrrooeepp..  

/Gone Baby,
gone
AAllss  ddee  vviieerrjjaarriiggee  AAmmaannddaa
MMccCCrreeaaddyy  vveerrddwwiijjnntt  iinn  DDoorrcchheesstteerr  --
eeeenn  rruuiiggee  bbuuuurrtt  iinn  BBoossttoonn  --  ssttaaaatt  ddee
ppoolliittiiee  vvoooorr  eeeenn  rraaaaddsseell..  TTwweeee
pprriivvéé--ddeetteeccttiivveess  ddooeenn  eerr  aalllleess  aaaann
oomm  hhaaaarr  tteerruugg  ttee  vviinnddeenn..  DDiitt  iiss  eeeenn
nnootteennddoopp  wwaaaarr  hheett  oomm  ddrraaaaiitt  iinn  ddee
ffiillmm  GGoonnee  BBaabbyy,,  ggoonnee..  DDiitt  rreeggiiee--
ddeebbuuuutt  vvaann  BBeenn  AAfffflleecckk  iiss  eeeenn  
bbeewweerrkkiinngg  vvaann  hheett  ggeelliijjkknnaammiiggee
bbooeekk  vvaann  DDeennnniiss  LLeehhaannee..  DDee  ffiillmm
mmaaaakktt  vvoooorraall  dduuiiddeelliijjkk  ddaatt  eellkkee
kkeeuuzzee  iinn  ddee  hhaarrddee  wweerreelldd  vvaann
DDoorrcchheesstteerr  eerr  éééénn  iiss  ttuusssseenn  sslleecchhtt
eenn  mmiinnddeerr  sslleecchhtt..
DDoonnddeerrddaagg  2222  mmeeii,,  ddiinnssddaagg  2277  mmeeii
eenn  wwooeennssddaagg  2288  mmeeii  oomm  2200..0000  uuuurr
iinn  DDee  ZZwwaarrttee  DDooooss..

/Finale
Nootuitgang
DDee  llaannddeelliijjkkee  ffiinnaallee  vvaann
NNoooottuuiittggaanngg,,  ddee  ‘‘ssiinnggeerr  ssoonnggwwrriitteerr
ccoonntteesstt’’  vvoooorr  ssttuuddeenntteenn  iiss  zzaatteerrddaagg
3311  mmeeii  oomm  2200..3300  uuuurr  iinn  hheett  GGaassllaabb..
DDee  aaffggeellooppeenn  mmaaaannddeenn  zziijjnn  ddee
vvoooorrrroonnddeess  ggeewweeeesstt  iinn  ddee  uunniivveerrssii--
tteeiittsssstteeddeenn..  EEeenn  EEiinnddhhoovveennssee  ssttuu--
ddeenntt  wweerrdd  vvoorriigg  jjaaaarr  ttwweeeeddee  eenn  ddee
oovveerrwwiinnnniinngg  ggiinngg  nnaaaarr  NNiijjmmeeggeenn..
JJeeaapphhiiaannnnee  vvaann  RRiijjnn,,  ssttuuddeennttee
SScchheeiikkuunnddiiggee  TTeecchhnnoollooggiiee,,  kkoommtt
ddiitt  jjaaaarr  uuiitt  vvoooorr  ddee  TTUU//ee..  ZZee  wwiisstt  ddee
jjuurryy  iinn  ddee  vvoooorrrroonnddee  oopp  33  aapprriill  ttee
oovveerrttuuiiggeenn  mmeett  hhaaaarr  tteekksstteenn  eenn
ffiijjnnee  sstteemm..  MMeeddeessttuuddeenntt  JJeessppeerr  vvaann
BBeerrkkeell  bbeeggeelleeiiddtt  hhaaaarr  oopp  ddee  ppiiaannoo..
ZZee  ssppeeeelltt  hheett  nnuummmmeerr  TToonniigghhtt  iinn  ddee
ffiinnaallee..  DDee  eennttrreeee  iiss  ddrriiee  eeuurroo  vvoooorr
ssttuuddeenntteenn  eenn  vviijjff  eeuurroo  vvoooorr  nniieett--
ssttuuddeenntteenn..  KKaaaarrtteenn  rreesseerrvveeeerr  jjee  vviiaa
wwwwww..ttuuee..nnll//ssgg..  VVoooorr  mmeeeerr  iinnffoorrmmaa--
ttiiee  zziiee  wwwwww..nnoooottuuiittggaanngg..nnll..  

/Denvis
DDeennvviiss  iiss  eeeenn  mmaann  vvaann  eexxttrreemmeenn..
DDee  ffrroonnttmmaann  vvaann  ddee  kknnaallhhaarrddee
rroocckkbbaanndd  TThhee  SSppaaddeess  hheeeefftt  aallss
ssoolliisstt  mmeeeerr  wweegg  vvaann  JJaaccqquueess  BBrreell  ooff
TToomm  WWaaiittss..  MMeett  ccoouunnttrryy,,  ssoouull,,  rroocckk--
eenn  ffoollkkssoonnggss  zzaall  hhiijj  vvaannaavvoonndd,,  ddoonn--
ddeerrddaagg  2222  mmeeii,,  zzeekkeerr  hheett  ppuubblliieekk  iinn
hheett  GGaassllaabb  vveerrrraasssseenn..  WWeelllliicchhtt  ddaatt
eeeenn  wwiijjzziiggiinngg  vvaann  lleevveennssssttiijjll  vvaann
iinnvvllooeedd  iiss  oopp  hheett  bbootteerrzzaacchhttee  ssppeell
vvaann  DDeennvviiss  aanndd  tthhee  rreeaall  ddeeaall..  DDee
BBrraabbaannddeerr  iiss  ggeessttoopptt  mmeett  aallccoohhooll,,
ddrruuggss  eenn  oovveerrggeessttaapptt  oopp  vveeggeettaa--
rriisscchhee  sscchhootteellss,,  mmaaaarr  iiss  nnoogg  sstteeeeddss
hhyyppeerraaccttiieeff  iinn  ddee  mmuuzziieekk,,  llaaaatt  hhiijj
wweetteenn..
IInn  hheett  vvoooorrpprrooggrraammmmaa  ‘‘pprroobbeeeerrtt
hheett  ttrriioo  ttRRAAMM  uuiitt  AAnnttwweerrppeenn  ‘‘ddee
ttrroommmmeellvvlliieezzeenn  ttee  llaatteenn  bbeevveenn  vvoooorr
ggeelliijjkkggeesstteemmddeenn’’..  
GGaassllaabb,,  2211..0000  uuuurr

Gabriel Rios treedt ‘naakt’ op 
Of ze willen optreden in een
‘naakte’ set? Dit verzoek
kregen de singer-songwriters,
die hun muzikale talenten gaan
demonstreren op het Naked
Song Festival. Het evenement
is 31 mei vanaf 20.15 uur in
Muziekcentrum Frits Philips. 
De bezoekers moeten niet ver-
wachten dat ze ontblote boven-
lichamen en schaars geklede 
artiesten zullen zien. Althans,
dat is niet de achterliggende 
gedachte. De singer-songwriters
moeten met een minimale be-
zetting en zo weinig mogelijk
extra middelen optreden. In een
‘pure’ vorm. 
Grote publiekstrekker op het
festival is Gabriel Rios. Deze
Puerto Ricaan die sinds zijn 
zeventiende in België woont,
staat bekend om zijn akoestische
latin-sound. De Caribische 
muzikant is zowel gitarist als
zanger en tekstschrijver. Hij
gooide hoge ogen met het
nummer ‘Broad Daylight’, te 
beluisteren op zijn eerste cd
Ghostboy (2004). In 2005
volgde En Vivo (live) en in 2007
kwam Angelhead uit. Rios heeft
vooral in Nederland en België
op vele festivals opgetreden. Zo
was hij te zien op Parkpop,
Mundial, Pinkpop en Lowlands. 
Ook Stef Kamil Carlens, zanger
van de band Zita Swoon, geeft
zich bloot op het Naked Song
Festival. Carlens maakte in de
jaren negentig onder andere
deel uit van de Antwerpse
groepen A Beatband en
Moondog Jr. Hij werd vooral
bekend als lid van dEUS, waarin
hij basgitaar speelde en zong. In
1996 verliet hij de band om met

zijn eigen Zita Swoon furore te
maken.
Singer-songwriter Mike West en
zijn vrouw Katie Euliss uit
Lawrence, Kansas, vormen
Truckstop Honeymoon. Ze
maken muziek die neigt naar
country en folkinvloeden heeft.
De Ier Albert Niland, die nu in
België woont, is befaamd voor
zijn warme stem en zijn hartver-
warmende gitaarspel. Hij begon
ooit als straatmuzikant. Veel
mensen kennen hem ook
vanwege zijn vertolking van het
lied Wuthering Heights van Kate
Bush. Op het programma staan
verder Woven Hand, Chris
Smither, Grayson Capps, Signe
Tollefsen, Jodymoon, Leine, Big
Low, en T-99.
Linda Thompson en Graham
Gouldman geven tijdens het
festival workshops. Gouldman
behoort tot de absolute top van
de Britse songwriters en heeft af-
gelopen decennia tientallen hits
afgeleverd. Hij was één van de
schrijvers en bandleden van de
groep 10cc. In de jaren ‘70 en
‘80 scoorden deze groep met
Dreadlock Holiday, I’m not in
love en The Wall Street Shuffle.
Op het Naked Song Festival
draagt Gouldman zijn kennis
over aan Nederlandse song-
writers. Erik de Jong (Spinvis),
Anne Soldaat (Daryll-Ann en Do
the Undo) en Tim Knol krijgen
college. Thompson is vooral
bekend van de optredens met
haar ex-man Richard, begin
jaren zeventig. Op het Naked
Song Festival gaat ze in een
workshop de discussie aan over
het schrijven van songs en de
valkuilen hierbij. Leine, Signe

Tollefsen en Pien Feith gaan bij
haar in de leer.Voor kaarten, kijk
op www.muziekcentrum.nl.
Voor meer informatie, zie
www.nakedsong.nl./.

The Opposites: rijmen op famous en penis
Muzikale braniemakers gaan feestje bouwen in Effenaar

“Ik ben dom lomp en famous, ik
ben dom lomp en famous, ik
ben dom lomp en famous,
bitches zitten aan mijn penis.“
The Opposites zijn terug. De
rapgroep komt dit weekeinde
naar Effenaar om een feestje te
bouwen.
Tja, hiphop, dance en rappers.
Dat riekt naar stoere pubers met
petjes en puistjes. En dat is ook
zo. In 2005 debuteerde The
Opposites als een stel tieners,
maar het jeugdige elan zijn de
twintigers allerminst verloren.
Willy en Big2 ‘dissen’ vol vuur.
Over en weer confronteren ze
elkaar met vooroordelen en zo
presenteert het duo zichzelf, on-
bedoeld, op zeer actuele wijze.
De muzikale braniemakers
kozen als titel voor hun nieuwe
cd ‘Begin Twintig’. Een mix van
keihard raggen, wegdromen in
jezelf en het afzeiken van andere
rappers. 
Onder hen ook Willy Wartaal die
meedeed aan het succes-
nummer ‘Dom Lomp & Famous’
dat in het rapcircuit grijs wordt
gedraaid. Willie houdt in
Effenaar ook de microfoon in
zijn handen, samen met P.
Fabergé en Vieze Fur. Na hun
megahit ‘Watskeburt’ en
straathit ‘Shenkie’ hopen deze
Amsterdamse rappers, verenigd
onder de naam ‘De Jeugd van

Tegenwoordig’, weer te scoren
met de single ‘Hollereer’ van het
album ‘De Machine’dat in april
verscheen.
Want schoppen tegen elkaar en
de maatschappij, betekent niet
dat de jongens vies zijn van com-
mercie. Een beetje ‘bling bling’
kan geen kwaad. ,,Ik heb liever
tienduizend mensen die lui-
steren, dan tien personen die
onze cd kopen“, bezweren The
Opposites in een webfilmpje.

Om daar meteen over hun
album aan toe te voegen: ,,Deze
shit wordt hard. Deze shit gaat
knallen.“ 
Hoe dan ook. Knallen gaat het
zeker in Effenaar. De toe-
schouwers zullen kloppen,
kruipen en springen, zo voor-
spellen The Opposites en de
Jeugd van Tegenwoordig. En wie
het dan nog niet heeft gehad,
kan zich daarna tot diep in de
nacht laten opzwepen door Willy

Wartaal. De presentator van het
BNN-programma ‘Wartaal’ is 
namelijk ook een bedreven DJ
met kenmerkende
electrobeats./.
The opposites, De Jeugd van
Tegenwoordig en DJ Willy Wartaal (AKA
The Junkies) + DJ Caz.
Zaterdag 24 mei, grote zaal, aanvang
21.15 uur, entree 12,50 uur 
(na middernacht vijf euro).

The Opposites, Willy en Big2 (links). 

Gabriel Rios. Foto: Stephan Vanfleteren



Studenten schuiven weer aan bij Stadsdiner
Het Eindhovens Studenten Corps (ESC) zorgt donderdag 29 mei van 17.30 tot 22.00 uur
voor een driegangenmenu met live muziek, speciaal voor studenten. Het Studenten
Stadsdiner werd vorig jaar op de Markt gehouden, maar verhuist nu naar het
Catharinaplein. Stijn Middendorp van ESC licht toe: “Zo zitten we wat dichter bij het
Stratumseind waar altijd veel studenten komen. Deze locatie geeft weer een nieuwe impuls
aan het diner. Bovendien kunnen we de studenten op het Catharinaplein goedkoper bier
aanbieden.” Op het Catharinaplein is plek voor maximaal vijfhonderd studenten, op de
Markt was dat aantal 750. Het menu is hoofdzakelijk Italiaans getint. Ook met vegetariërs
is rekening gehouden. Kaarten kosten vijf euro en zijn tot en met 29 mei te koop tijdens
de pauze in het Auditorium. Kaarten zijn ook te reserveren via stadsdiner@hetesc.nl.

Touwtrekken en tafelvoetbal
op lustrumtoernooi ESSF
De Eindhovense
Studenten Sport Federatie
(ESSF) hield dinsdag-
middag 20 mei een lus-
trumtoernooi om het 45-
jarig bestaan luister bij te
zetten. Bij ESSF hadden
ze op meer belangstelling
gehoopt. Helaas zeiden op
de dag zelf nog deel-
nemers af en kwamen uit-
eindelijk acht teams van
zo’n vijf personen
opdagen. 
Wouter Kamps, voorzitter
van ESSF, kan slechts
gissen naar de oorzaak

van de tegenvallende
opkomst. “Ik denk dat het
geen handig moment is
geweest. Studenten
hebben het nu erg druk.
Ze moeten projecten af-
ronden voor het einde van
het schooljaar.“

Een bijzonder onderdeel
op het toernooi was de
Battle of the Studies,
waarvoor de studievereni-
gingen zich konden
opgeven. GEWIS, e.t.s.v.
Thor, Van der Waals,
Intermate en Japie namen

het enthousiast tegen
elkaar op. 

Badmintonvereniging
Panache, de korfballers
van Attila/Euflex en oud-
bestuursleden van ESSF
speelden een onderlinge
competitie. De studenten
deden op het Temaveld
mee aan het levend tafel-
voetbal, het onderdeel
boogschieten en aan vol-
leybal, korfbal en dodge-
ball. Dat laatste is een
variant op trefbal./.
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En hoe is het in Milaan  ?

Bij ‘design’ moest ik vaak
aan Milaan denken, en als
derdejaars ID-er koos ik
er dus voor om daar stage
te lopen. Mijn bedrijfs-
keuze kwam uit bij het in-
teractiondesign-lab: zij
hebben een probleemop-

lossende visie verbonden
met technologische in-
novatie. 
In het Italiaanse be-
drijfsleven bij id-lab
ervaar ik hoe projecten
gaan: wat het verschil is
tussen projecten aan de
universiteit en die in het
bedrijfsleven. En wat nog
veel interessanter is: hoe
de verschillen tussen de
Nederlandse en Italiaanse
cultuur het ontwerp-
proces en de manier van
werken beïnvloeden. 
Het was dan ook super
om een paar weken terug
de ‘Salone del Mobile’, de
internationale meu-
belbeurs, van zo dichtbij
mee te maken. Bij id-lab
kregen we vanwege een
studiereis van Lucid ook
bezoek van vijftig eer-
stejaars ID-ers. Als sta-

giaire, maar zeker ook als
hun medestudent, was
het een erg leuke ervaring
om iets over mijn stage-
projecten aan hen te pre-
senteren.
Om wat meer cultuur op
te snuiven en typische
Italiaanse dingen te ont-
dekken heb ik al aardig
wat reisjes gemaakt: met
de trein een dagje Turijn,
met de auto een hele reis
zuidwaarts tot Napels en
verder, en nog niet zo
lang geleden een reisje
Venetië. De grotere meer-
daagse reis komt na mijn
stage: nog een paar dagen
Rome en wie weet mis-
schien ook Florence. 
Mijn stage zit er overi-
gens al bijna op; het is on-
voorstelbaar hoe snel drie
maanden voorbij gaan. Ik
heb uiteraard veel

geleerd, maar ook veel
leuke dingen gedaan en
me aangepast aan de ont-
spannen levensstijl van
die genietende Italianen.
Zo gaan we bijvoorbeeld
na een lange werkdag de
bar in voor ‘happy hour’:
je drinkt hier een lekkere
cocktail of een groot glas
bier en eet ondertussen
verschillende hapjes van
het (koud) buffet op de
bar: een super concept!
Wat mij alleen tegenvalt,
is dat ik de taal niet
spreek. Italianen blijven
trouw aan hun moe-
dertaal, en dat maakt het
voor mij lastig om echte
contacten te leggen. Maar
voor de rest is Milaan een
aanrader als stagestad:
het blijft redelijk ver-
trouwd en dicht bij huis,
maar het geeft je wel de

ervaring van een buiten-
landse stage met alle
mooie ervaringen die
daarbij horen. 

Aniek Vliegen, studente
Industrial Design

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.

Kater na betonkanorace 
MMeett  ddrriiee  bbeekkeerrss  eenn  eeeenn  rroottttiigg
ggeevvooeell  iiss  ssttuuddeenntteennvveerr--
eenniiggiinngg  KKOOeerrss  tteerruugg--
ggeekkoommeenn  vvaann  ddee  bbeettoonn--
kkaannoorraaccee  iinn  DDeellfftt..  KKOOeerrss  wwoonn
ttrraaddiittiieeggeettrroouuww  iinn  ddee  ccaa--
tteeggoorriiee  LLiicchhttssttee  kkaannoo,,  wwaass  iinn
ddee  ccaatteeggoorriiee  DDaammeess  ddee
ssnneellssttee  oopp  ddee  llaannggee  aaffssttaanndd
eenn  kkrreeeegg  ddee  ppeecchhvvooggeellpprriijjss..
DDee  iinnnnoovvaattiieevvee  kkaannoo  kkwwaamm
eecchhtteerr  nniieett  vveerrddeerr  ddaann  ddee
ddeerrddee  ppllaaaattss..  ““DDaatt  iiss  nniieett
eeeerrlliijjkk““,,  vvoollggeennss  eeeenn  vvaann  ddee
oonnttwweerrppeerrss..

Met vier kano’s en 
negentien personen was
KOers aanwezig bij de
31ste editie van de
Betonkanorace, georga-
niseerd door faculteit
Civiele Techniek van de
TU Delft. KOers’ lichtste

kano van veertien kilo was
met afstand de winnaar,
de kano van nummer twee
woog vijftig kilo. Over de
winnaar van de categorie
‘Innovatieve kano’ was
meer discussie. Jeroen van
den Berkmortel noemt het
oneerlijk dat de kano die
hij en Nico Krabbenborg
maakten, niet won. “Onze
kano is op vier onderdelen
nieuw, die van de
nummers een en twee
niet. Wij hebben een kano
gemaakt van acht losse on-
derdelen. We regen ze ter
plekke aan elkaar met
staalkabels. Het beton is
gestort in plaats van ge-
smeerd en als laatste in-
novatie hebben wij een
eigen mengsel beton ge-
bruikt. Dat is vier maal zo

licht als normaal beton.
Winnaar Universiteit
Twente heeft haar kano
tijdens het betonstorten
gespannen, dat is niet
nieuw. De MBO die
tweede werd haalde haar
beton gewoon bij een leve-
rancier, ook niet erg inno-
vatief.“
Rianne Luimes en Karin
de Louw hebben voor
KOers de Damesrace 500
meter gewonnen. 
De pechvogelprijs ging
ook naar KOers omdat een
van hun kano’s is ge-
zonken door toedoen van
een ander team. “Die boot
ligt nu op de bodem van
de plas, twintig meter
diep”, zegt Van den
Berkmortel./.

Jeroen van den Berkmortel en Nico Krabbenborg (voor in de boot) tijdens een proefvaart in de kunstvijver op
de campus. Foto: Bart van Overbeeke

VVoooorr  ddee  ssppeelleerrss  vvaann  ddee  EEiinnddhhoovveennssee  SSttuuddeenntteenn  RRuuggbbyycclluubb  TThhee  EElleepphhaannttss  kkwwaamm  hheett  aaffggeellooppeenn
wweeeekkeeiinnddee  eeeenn  ddrroooomm  uuiitt..  ZZee  kkoonnddeenn  oopp  ddee  ffoottoo  mmeett  tteeggeennssttaannddeerr  eenn  wweerreellddkkaammppiiooeenn  ZZuuiidd--
AAffrriikkaa..  BBeeiiddee  tteeaammss  kkwwaammeenn  uuiitt  oopp  hheett  AAmmsstteerrddaamm  SSeevveennss  TTooeerrnnooooii..  DDee  EEiinnddhhoovveennaarreenn
ggiinnggeenn  tteeggeenn  ddee  wweerreellddkkaammppiiooeenn  mmeett  6699--00  oonnddeerruuiitt  mmaaaarr  ddaatt  mmoocchhtt  ddee  pprreett  nniieett  ddrruukkkkeenn..

ZZiiee  ooookk  DDee  WWeeeekk  vvaann  oopp  ppaaggiinnaa  22

Bikkelharde jongensdroom
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JJeerrooeenn  eenn  PPiieetteerr  ddeennkkeenn  ddaatt
hhiieerr  eeeenn  mmaann  wwoooonntt..  EEeenn
ssppoorrttiieevvee  mmaann,,  wwaanntt  oopp  ddee
cclloossee--uupp  ffoottoo  zziieenn  zzee  eeeenn  ttaass
wwaaaarr  PPrriinnccee  oopp  ssttaaaatt;;  ddaaaarr  zziitt
zziijjnn  tteennnniissrraacckkeett  iinn..  HHiijj
mmaaaakktt  vveerrrree  rreeiizzeenn,,  ddaatt  iiss  ttee
zziieenn  aaaann  ddee  ffoottoo’’ss  eenn  ddee
ssppeeeerr  oopp  ddee  cclloossee--uupp  ffoottoo..
VVoooorr  hhuunn  ggeevvooeell  iiss  hhiijj  oonn--
ggeevveeeerr  vviijjffddeejjaaaarrss  ssttuuddeenntt,,
mmaaaarr  ddee  llaappttoopp  lliijjkktt  ddaatt
tteeggeenn  ttee  sspprreekkeenn;;  ddiiee  iiss  vvaann
eeeenn  ttwweeeeddee--  ooff  ddeerrddeejjaaaarrss
ssttuuddeenntt..  ZZee  ccoonncclluuddeerreenn  ddaatt
hhiijj  VVKKOO’’eerr  iiss..  QQuuaa  ssttuuddiiee
ddeennkkeenn  zzee  aaaann  BBoouuwwkkuunnddee  ooff
IInndduussttrriiaall  DDeessiiggnn,,  wwaanntt  zzee
zziieenn  ggeeeenn  bbooeekkeenn,,  ddee  kkaammeerr
ssttrraaaalltt  eeeenn  bbrreeddee  iinntteerreessssee
uuiitt  eenn  ddee  vveellee  ffoottoo’’ss  --  ddiiee  hhiijj
wwaaaarrsscchhiijjnnlliijjkk  zzeellff  ggeemmaaaakktt
hheeeefftt  --  zziijjnn  eeeenn  uuiittiinngg  vvaann

zziijjnn  aarrttiissttiieekkee  kkaanntt..  ZZiijjnn
hhoobbbbyy’’ss  zziijjnn  dduuss  tteennnniiss,,
vveerrrree  rreeiizzeenn  mmaakkeenn  eenn  ffoottoo--
ggrraaffiiee..  HHiijj  iiss  ggeeeenn  lliidd  vvaann  eeeenn
ssttuuddeenntteennvveerreenniiggiinngg,,  wwaanntt
jjee  zziieett  ggeeeenn  ssttiicckkeerrss  ooff  ffoottoo’’ss
ddiiee  ddaaaarr  oopp  wwiijjzzeenn..  HHiijj  lleeeefftt
rreeddeelliijjkk  ggeezzoonndd,,  dduuss  wwee
vviinnddeenn  ggeezzoonnddee  ssppuulllleenn  iinn
zziijjnn  kkooeellkkaasstt,,  eenn  eeeenn  fflleessjjee
ccoollaa  eenn  ssppoorrttddrraannkk..

DDee  nnaattuuuurrkkuunnddeessttuuddeenntteenn
hheebbbbeenn  ooookk  mmeetteeeenn  hheett
ggeevvooeell  ddaatt  eerr  eeeenn  mmaann  wwoooonntt..
DDee  ssppeeeerr  bbeevveessttiiggtt  ddaatt  eenn
ooookk  ddeennkkeenn  zzee  ddaatt  eeeenn  vvrroouuww
mmeeeerr  pprruullllaarriiaa  zzoouu  hheebbbbeenn..
FFoottooggrraaffeerreenn  eenn  rreeiizzeenn  zziijjnn
ttwweeee  hhoobbbbyy’’ss  ddiiee  eerr  ddiirreecctt  uuiitt
sspprriinnggeenn..  VVeerrddeerr  zziieenn  ooookk  zziijj
ddee  ttaass  wwaaaarr  wwaaaarrsscchhiijjnnlliijjkk
eeeenn  tteennnniissrraacckkeett  iinn  zziitt..  DDee

llaappttoopp  zziieett  eerr  oouudd  uuiitt..  AAaann  ddee
hhaanndd  vvaann  hheett  ttooeettsseennbboorrdd
ddaatt  eerr  nnaaaasstt  lliiggtt  iiddeennttiiffiicceerreenn
zzee  ddee  bbeewwoonneerr  aallss  vviieerrddee--
jjaaaarrss  ssttuuddeenntt..  ZZee  zziieenn  ggeeeenn
bbooeekkeenn,,  dduuss  mmiisssscchhiieenn
ssttuuddeeeerrtt  hhiijj  IInndduussttrriiaall
DDeessiiggnn..  MMaaaarr  ddee  kkaammeerr  iiss  wweell
eerrgg  nneettjjeess  vvoooorr  eeeenn  IIDD--
ssttuuddeenntt..  VVoooorr  hhuunn  ggeevvooeell  zzoouu
hheett  ooookk  BBoouuwwkkuunnddee  kkuunnnneenn
zziijjnn,,  wwaanntt  hhiijj  rreeiisstt  vveeeell  eenn  iiss
ccrreeaattiieeff..  HHiijj  iiss  nniieett  aaccttiieeff  iinn
hheett  ssttuuddeenntteennlleevveenn,,  ooookk
ddaaaarrvvoooorr  iiss  ddee  kkaammeerr  ttee
nneettjjeess..  EErr  iiss  wwaatt  oonneenniigghheeiidd
oovveerr  ooff  hhiijj  bbiieerr  kkoouudd  hheeeefftt
lliiggggeenn  ooff  nniieett,,  mmaaaarr  zzee  zziijjnn
hheett  eerr  wweell  oovveerr  eeeennss  ddaatt  eerr
eeeenn  fflleess  ccoollaa  iinn  zziijjnn  kkooeellkkaasstt
lliiggtt..  

GGeeeerrtt--JJaann  EEvveerrss  iiss  vviieerrddee--
jjaaaarrss  ssttuuddeenntt
WWeerrkkttuuiiggbboouuwwkkuunnddee  eenn
mmaaaakktt  mmoommeenntteeeell  ddeeeell  uuiitt
vvaann  ddee  ffrraaccttiiee  vvaann  GGrrooeepp--
éééénn..  VVeerrddeerr  iiss  hhiijj  lliidd  vvaann  ddee
ssttuuddiieerreeiissccoommmmiissssiiee  vvaann
SSiimmoonn  SStteevviinn..  ZZiijjnn  hhoobbbbyy’’ss
zziijjnn  rreeiizzeenn,,  ffoottooggrraaffiiee  --  hhiijj
hheeeefftt  zziijjnn  ssppiieeggeellrreefflleexx--
ccaammeerraa  aallttiijjdd  bbiijj  --,,  uuiittggaaaann
eenn  ssppoorrtt..  HHiijj  ddooeett  aaaann
vvooeettbbaall,,  tteennnniiss  eenn  ssttiijjll--
ddaannsseenn..  VVeerrddeerr  mmaaaakktt  hhiijj
mmaaaakktt  ddeeeell  uuiitt  vvaann  hheett
vvoooorrlliicchhttiinnggsstteeaamm  vvaann  zziijjnn
ffaaccuulltteeiitt  eenn  ggeeeefftt  hhiijj  bbee--
ggeelleeiiddee  zzeellffssttuuddiiee  bbiijj  ddee
wwiisskkuunnddeevvaakkkkeenn..  HHiijj  hheeeefftt
aallttiijjdd  vvllaa  iinn  ddee  kkooeellkkaasstt
ssttaaaann  eenn  ooookk  wwiittbbiieerrttjjeess  eenn
aallggeemmeennee  ddiinnggeenn  aallss  bbootteerr,,
kkaaaass  eenn  eeiieerreenn..  

Het sleutelgat

SSllaappeelloozzee  nnaacchhtteenn

““DDiitt  ggaaaatt  zzoo  nniieett  wweerrkkeenn””,,
zzeegg  iikk  hhaarrddoopp  tteeggeenn
mmeezzeellff..  ZZuucchhtt..  HHeett  bbeedd  iiss
ttee  wwaarrmm,,  mmaaaarr  zzooddrraa  iikk  ddee
ddeekkeennss  vvaann  mmee  aaffssllaa,,  kkrriijjgg
iikk  hheett  kkoouudd..  OOpp  mmiijjnn  zziijj
lliinnkkss  ooff  rreecchhttss,,  oopp  mmiijjnn
rruugg,,  oopp  mmiijjnn  bbuuiikk;;  iinn  ggéééénn
vvaann  ddee  hhoouuddiinnggeenn  vviinndd  iikk
rruusstt..  HHeett  vvooeelltt  aallssooff  iikk  zzoo
eeeenn  mmaarraatthhoonn  zzoouu  kkuunnnneenn
uuiittllooppeenn..  IIkk  rrooll  uuiitt  bbeedd..  AAllss
eerrvvaarriinnggssddeesskkuunnddiiggee  wweeeett
iikk  ddaatt  hheett  ddee  eenniiggee  ooppttiiee
iiss,,  mmaaaarr  ‘‘hheett  nniieett  kkuunnnneenn
ssllaappeenn’’  iiss  ddaaaarrmmeeee  tteeggeelliijj--
kkeerrttiijjdd  eeeenn  ffeeiitt..  AAllwweeeerr……

MMiijjnn  ‘‘iikk  kkaann  nniieett  ssllaappeenn’’
rriittuueeeell  bbeeggiinntt  mmeett  nnaaaarr  ddee
kkeeuukkeenn  ddrreenntteelleenn..  IInn  hheett
lliicchhtt  vvaann  ddee  ggeeooppeennddee
kkooeellkkaasstt  zzooeekk  iikk  nnaaaarr  iieettss
vvllooeeiibbaaaarrss  eenn  kkoouuddss..
AAlllleeeenn  eeeenn  fflleess  mmeett  eeeenn
rreessttjjee  rroosséé  vvaann  mmiijjnn  vveerr--
jjaaaarrddaaggssffeeeessttjjee..  OOookk
pprriimmaa..  IIkk  hhoouudd  ddee  fflleess  eevveenn
tteeggeenn  mmiijjnn  ggllooeeiieennddee
wwaannggeenn  eenn  sscchheennkk  ddee  fflleess
lleeeegg  iinn  éééénn  vvaann  mmiijjnn  ‘‘nniieett
ggeessnneeuuvveellddee’’  wwiijjnnggllaazzeenn..
IIkk  nneeeemm  eeeenn  ggrroottee  tteeuugg  eenn
vvooeell  ddee  kkoouuddee  vvllooeeiissttooff
ddoooorr  mmiijjnn  ssllookkddaarrmm  ggaaaann..
DDee  eeeerrssttee  ssllookk  iiss  aallttiijjdd  ddee
bbeessttee..

IIkk  vveerrvvoollgg  mmiijjnn  ggeeddrreenntteell
nnaaaarr  hheett  bbaallkkoonn.. DDoooorr  ddee
dduunnnnee  ggoorrddiijjnneenn  sscchhiijjnntt
hheett  ffllaauuwwee  mmaaaannlliicchhtt  vveerr--
ggeezzeelldd  ddoooorr  hheett  ggeellee  lliicchhtt
vvaann  eennkkeellee  llaannttaaaarrnnppaalleenn..  

DDee  kkoouu  vvaann  ddee  tteeggeellss  oopp
hheett  bbaallkkoonn  ddrriinnggtt  vviiaa  mmiijjnn
vvooeetteenn  llaannggzzaaaamm  mmiijjnn
lliicchhaaaamm  bbiinnnneenn..  IIkk  hhaaaall
ddiieepp  aaddeemm  eenn  ggeenniieett..  EEeenn
kkooeellee  bbrriieess  bbeewweeeeggtt
zzaacchhttjjeess  mmiijjnn  hhaarreenn..  NNoogg
eevveenn  eenn  iikk  zzaall  ggaaaann  ttrriilllleenn,,
kkllaappppeerrttaannddeenn  zzeellffss..  MMaaaarr
aallss  iikk  llaanngg  ggeennooeegg  wwaacchhtt,,
ssttoopptt  hheett  ttrriilllleenn  vvaannzzeellff
wweeeerr..  DDaann  iiss  hheett  nneett  aallssooff
iikk  eeeenn  ddeeeell  uuiittmmaaaakk  vvaann  ddee
tteeggeellss..  EEnn  rruussttiiggeerr  ddaann  eeeenn
tteeggeell  hheebb  iikk  mmee  nnoogg  nnooooiitt
ggeevvooeelldd..  

MMeerreell  PPiitt  iiss  ssttuuddeennttee
BBoouuwwkkuunnddee

Tekst: Monique Hendriks
Foto’s: Bart van Overbeeke

Wie woont er in deze kamer? Deze vraag stelt Cursor wekelijks
aan een aantal willekeurige studenten op de campus. Deze
week een analyse van Jeroen Veldhoen en Pieter Hofstra
(respectievelijk vijfdejaars en zesdejaars student Technische
Bedrijfskunde) en van Jan Cortenbach, Martin van Mourik (bei-
den derdejaars student Technische Natuurkunde), Remco
Poulus, Geert van den Burg en Fiere Janssen (allen vierdejaars
student Technische Natuurkunde). Zij bekeken twee foto’s van
deze Eindhovense studentenkamer en gaven commentaar. 

Licht uit, blacklight aan

Een combinatie van rugby
en handbal spelen in het
donker met fluorescerende
vesten en blacklight. Dit
Blacklight Matbal was één
van de activiteiten tijdens
het Oktopus handbal toer-
nooi. Het thema was ook
niet voor niets ‘When the
lights go out’. Deze 38e
editie van het toernooi
werd 17 en 18 mei op het
Studentensportcentrum
gehouden. Het internatio-
nale toernooi met teams
uit België, Frankrijk en
Nederland trok ruim 250
deelnemers. Het team

Cona Rapada, gevormd
door oud-spelers uit de
eredivisie, werd eerste bij
de mannen. BFC heren 3
uit Beek werd tweede en
Rode Ster Belgrado (oud
Oktopusleden) derde.
Zeeman/vastgoed/sew
(Nibbixwoud) voerde de
top drie aan bij de vrou-
wen. PSV (Eindhoven) en
Venus Nieuwegein werden
respectievelijk tweede en
derde. Het organiserende
ESZV Oktopus, de studen-
ten handbalvereniging van
Eindhoven, wist geen prij-
zen binnen te slepen.

Foto: Bart van Overbeeke

Bij het Powershot, waarbij
deelnemers onderling
uitmaken wie het hardst
kan gooien, wierp Iso
Sluijters van BFC het
hardst. Zijn handbal
haalde honderd kilomter
per uur. Bij de dames was
dat Kim Knol van SEW
met 88 kilometer per uur.
Net als voorgaande jaren
kwam scheidsrechter
Rune Sommerstad
speciaal uit Noorwegen
om de wedstrijden te
fluiten./.

Twee TU/e-studenten op wieler WK
Job Vissers en ing. Frank Nak vertegenwoordigen deze
week de TU/e op het Wereld Kampioenschap
Wielrennen en Mountainbiken Studenten 2008 in
Nijmegen. Vissers is student Scheikundige Technologie
en Nak studeert Technische Bedrijfskunde. Vissers
komt zondag 25 mei uit op het onderdeel ‘wegwedstrijd
mannen’. Hij neemt het in die categorie op tegen zeven
andere mannelijke studenten. De TU/e-student won 11
mei in Veldhoven de wielerronde de Omloop der
Kempen. Nak doet mee aan de Marathon mannen bij
het mountainbiken. Voor Nederland verschijnen zo’n
veertig deelnemers aan de start.
Studente in finale softwarewedstrijd
Félienne Hermans, zesdejaars studente Technische
Informatica, is doorgedrongen tot de finale van de soft-
warewedstrijd ImagineCup. Met Kenny Meesters
(Universiteit van Tilburg) en Hans Loomans
(Fontysstudent in Eindhoven) vormt ze een team. De
ImagineCup is een internationale softwarecompetitie voor
technologiestudenten, opgezet door Microsoft. Félienne:
“Het thema van dit jaar is milieu. De drie studenten
hebben een carpoolsysteem bedacht. Geïnteresseerden
kunnen via het systeem kijken of een collega naar dezelfde
vestiging rijdt.” Ze moeten hun ontwerp - omgedoopt tot
Via Mobili - tonen tijdens de landelijke finale op 28 mei in
Amsterdam. Als ze de finale winnen, mogen ze door naar
de wereldfinale in Parijs.
Dieren doelwit op handboogtoernooi
Studentenhandboogvereniging Da Vinci houdt zondag 25
mei van 9.00 tot 17.00 uur een 3D-toernooi op het TU/e-
terrein. Er wordt op drie-dimensionale doelen geschoten
en in dit geval zijn dat dertig dieren. Gemaakt van kunst-
stof, welteverstaan. Hoe vaker de deelnemers de aangege-
ven ‘vitale’ delen raken, des te hoger de score. Da Vinci
organiseert het toernooi in samenwerking met handboog-
specialist ArcheryCentre.com. De organisatie verwacht
ongeveer honderdvijftig deelnemers uit Nederland,
Duitsland en België. Een dag eerder, zaterdag 24 mei,
speelt Da Vinci tussen 9.00 en 16.00 uur de Live Action
Archery Game. Teams beschieten elkaar met pijlen die
met een zachte punt zijn uitgerust om ongelukken te voor-
komen. Deze wedstrijd is in het Studentensportcentrum.
Het 3D-toernooi is alleen bedoeld voor ervaren handboog-
schutters. Voor het Live Action Archery Game kan ieder-
een zich  nog opgeven via www.eshdavinci.nl. 



Effe zeuren

/Fred Steutel
Onlangs kreeg ik een brief over mijn
pensioen, die ondertekend was door
Elco Brinkman, sinds kort voorzitter
van het bestuur van het ABP. Daar werd
ik niet blij van. Is mijn pensioen in
goede handen bij Brinkman, die ook 
directeur is van, het niet helemaal 
fraudevrije, Bouwend Nederland en
wiens functioneren in de bouwwereld
ter discussie staat? Wie kunnen wij in
het land van de vele VU-bestuurders
nog vertrouwen? Dertig procent van het
volk denkt dat Balkenende liegt, Donner
knoeit met de Kamerverslagen, het
hoofd van de belastingdienst geeft dou-
ceurtjes aan haar bijbaanbedrijf. Een

vertegenwoordigster bij de VN weigert
te veel ontvangen huursubsidie terug te
geven en afspraken met klokkenluiders
worden niet nagekomen. “Samen
werken, samen leven“ en “Fatsoen moet
je doen!“, maar de overheid doet niet
mee. 
Ook binnen het bedrijfsleven is het
rommelen troef. Er wordt door bekende
Nederlanders met voorkennis ge-
handeld en vreemd geopereerd bij de
beursgang van bedrijven. Verzekeraars
en banken van naam verkopen woeker-
polissen en verzekeringen die door
misbruik van ‘kleine lettertjes’ 
onbetrouwbaar blijken.
Bankdirecteuren met hoge salarissen
maken wereldwijd honderden mil-
jarden euro’s zoek. Niemand weet waar

ze gebleven zijn en niemand zag de pro-
blemen aankomen, ook niet bank-
directeur Wellink, die het volk voort-
durend tot matigheid oproept. Wie voor
de miljarden opdraait is duidelijk: u en
ik. Op wat kleinere schaal is er geregeld
sprake van reparatiebedrijven die niet-
verrichte werkzaamheden op de 
rekening zetten of gebruikte reserve-
onderdelen verkopen als nieuwe.
Hoe is het binnen de wetenschappelijke
wereld? Is het daar fatsoensmatig 
allemaal botertje tot de boom? Ik vrees
van niet. Dat er met regelmaat wordt
aangedrongen op ‘ethische richtlijnen’
wijst op het tegendeel: we weten ook
zonder richtlijnen wel wat fatsoenlijk is
en wat niet. Er worden geregeld gevallen
van plagiaat en andere vormen van

fraude gerapporteerd, en niet alleen in
het boze buitenland. Ook binnen de
Nederlandse universitaire wereld is er
regelmatig commotie over hoogleraar-
benoemingen, het carrièrebeleid en de
beloning van de colleges van bestuur. In
eigen huis was de afgeblazen promotie
van Marcoen Cabbolet omgeven door
slordigheden. 
Al met al geen opwekkend beeld van het
fatsoengehalte van hen die ‘over ons
gesteld’ zijn en hun tegenhangers in het
bedrijfsleven. Het is geen wonder dat de
gewone man - waartoe ik mijzelf reken -
niet onder de indruk is van de politieke,
commerciële of wetenschappelijke 
reclamepraatjes.
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Wie: Sven Jansse / 20 / derdejaars 
Bouwkunde

Wanneer: twee weken of zo
Wat: foto van mezelf
Waarom: “Normaal heb ik altijd zelfgemaakte
illustraties op mijn desktop. Een tijdje geleden
heb ik een hoesontwerpwedstrijd 
gewonnen van een van mijn favoriete platen-
labels en heb  wel de smaak van ontwerpen te
pakken gekregen. Deze foto is gemaakt op mijn
kamer. Met vrienden zat ik daar wat muziek te
luisteren en bier te drinken toen iemand een
hele gare discobal uit mijn kast toverde en van
het een kwam het ander, en nee, we hadden
niet geblowd. Alle lichten uit, de bal werd
bewogen en foto’s gemaakt met lange sluiter-
tijd. Links zie je de  discobal en in het midden
zie je mij. Ik heb mijn
fototoestel altijd klaar
op mijn bureau liggen,
juist voor dit soort
dingen.“

Jouw desktop hier?
Mail dan naar
cursor@tue.nl


