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Bom onder BSA
Studentenfracties niet overtuigd van noodzaak
De kans dat de universiteitsraad de invoering van het
bindend studieadvies (BSA)
afwijst, is heel reëel. De studentenfracties zien er geen
heil in. De personeelsfractie
beraadt zich nog. De U-raad
stemt 30 juni over dit onderwerp. Afgelopen maandag
waren er informele gesprekken
tussen U-raad, de projectgroep
BSA en het College van Bestuur.
Het CvB wil de maatregel waarbij
bachelorstudenten gedwongen
worden hun studie te staken als
ze het eerste collegejaar te weinig
studiepunten halen, in september 2009 invoeren. De
U-raad heeft hierin instemmingsrecht. Als de meeste leden
tegen stemmen, is de invoering
van het BSA (voorlopig) van de
baan. De negen leden van de studentenfracties verkopen hoogstwaarschijnlijk ‘nee’. Wat de
negen leden van de personeelsfractie doen, is nog onbekend.
Als de stemmen staken, wordt
het voorstel verworpen.
Studentenfractie PF wijst de invoering van het BSA resoluut af.
Dit blijkt uit een notitie die de
leden dinsdag 17 juni naar buiten
brachten. Hun belangrijkste
argument is dat het BSA niet academisch is. Fractievoorzitter
Joris van Beurden licht mondeling toe: “Het tast het universitaire klimaat aan. De nadruk
komt te veel op cijfers te liggen.
Het halen van een 6 wordt
belangrijker dan het volgen van
een interessant vak. Geef de stu-

denten vrijheid en verantwoordelijkheid.” PF ziet meer in alternatieve maatregelen. “Houd intakegesprekken met aanstaande
studenten. Zorg voor goede begeleiding.
Richt
je
propedeuseprogramma zo in dat het
een afspiegeling is van de rest
van de studie.” Het informele
gesprek heeft de mening van PF
niet veranderd. “Eén en ander is
wel verhelderd, maar heeft ons
niet over de streep gehaald.”
Studentenfractie Groep één is
iets minder stellig, maar laat
weten zeer afwijzend tegenover
het BSA te staan. “Ik acht de kans
klein dat we vóór stemmen”, stelt
fractieleider Ronald Beekhuizen.
“Het informele gesprek heeft ons
alleen gesterkt in onze ideeën.”
Ook deze fractie meent dat
andere
maatregelen
meer
soelaas bieden. “Er is te weinig
naar het effect van alternatieven
gekeken.” Groep één ziet er wel
iets in om studiecontracten in te
voeren. Als studenten minder
dan dertig studiepunten (ECTS)
halen, zouden ze in het tweede
jaar geen eerstejaars vakken
mogen volgen. De faculteit
Technologie Management heeft
volgens Beekhuizen al een dergelijk systeem. Beekhuizen: “Ik
zie de noodzaak van een BSA niet
in. Als je een heel grote opleiding
hebt, kan het schelen als je studenten wegstuurt. Maar of je nu
63 of 68 tentamens moet nakijken,
maakt
nauwelijks
verschil.”
Lees verder op pagina 3

Meer aandacht voor kernfusie
De TU/e wordt een knooppunt
in het Europese Fusion
Education Network, een
netwerk voor onderwijs over
kernfusie. Dat zegt prof. dr.
Niek Lopes Cardozo, TU/ehoogleraar en leider van de
Nederlandse inbreng in het
kernfusieproject ITER.
Het wordt zo voor studenten
makkelijker om stage te lopen bij
Europese instituten die zich bezighouden met kernfusie. Over
eventuele uitbreiding van het
onderwijs over kernfusie aan de
TU/e wordt nog nagedacht.
In interviews met de kernfusiespecialist in Dagblad De Pers en
Het Financieele Dagblad is er
zelfs sprake van een opleiding
kernfusie in Eindhoven. Lopes
Cardozo beaamt dat, maar er zijn
volgens hem nog geen concrete
plannen.
Momenteel geeft Lopes Cardoso,
in deeltijd verbonden aan de

TU/e en hoofd van het plasmainstituut Rijnhuizen, colleges
kernfusie aan de faculteit
Technische Natuurkunde. Hij is
ook voorzitter van het Fusion
Education Network, dat groen
licht heeft gekregen van de EU.
Er was de afgelopen weken veel
aandacht voor ITER, het internationale project dat moet leiden tot
een werkend prototype van een
kernfusiereactor.
Nadat
de
website van Nature meldde dat
het budget van vijf miljard dollar
met zo’n dertig procent zal
worden overschreden, werd
woensdag bekend dat de reactor die wordt gebouwd in het ZuidFranse Cadarache- pas in 2018
gereed komt, twee jaar later dan
gepland.
ITER is een unieke samenwerking waarin alle wereldmachten meedoen. China, India,
Japan, Zuid-Korea, Rusland, de
VS en Europa zijn alle betrokken
bij het project./

.

Klaar voor de start
University Racing Eindhoven (URE) heeft er de
afgelopen maanden hard aan moeten trekken om
raceauto URE04 op tijd af te hebben. Het team doet
komende maanden mee aan de internationale
Formula Student-wedstrijden. Het racemonster werd
woensdag 18 juni gepresenteerd in het TNO-gebouw
op de High Tech Automotive Campus in Helmond.
Meer dan zeventig studenten werkten sinds septem ber vorig jaar aan de raceauto. “We hebben heel wat
nachten doorgehaald”, vertelt Bart Beenker van URE.
Het raceteam van de TU/e doet nu voor het derde jaar
mee aan de Formula Student Competitie die wordt
beslist in drie races. De beste behaalde klassering die
het URE-team tot nu toe haalde, is de twaalfde plek.
De studenten verwachten dit seizoen beter te scoren.
Ieder jaar maken ze een nieuwe auto. Steeds beter en
betrouwbaarder. Beenker: “We mikken dit keer op de
top vijf. Het zwaartepunt van de auto ligt een stuk
lager. Dat moet onze wegligging verbeteren.
Bovendien hebben we aanpassingen aan het

motorblok gedaan.” Alleen de koeling baart de
studenten nog zorgen. “Hij wordt te heet. We hebben
radiateurs besteld en die moeten het probleem ver helpen.”
Het TU/e-team komt in juli en augustus in actie op het
circuit van Silverstone in Engeland, op Hockenheim in
Duitsland en op Fiorano, het testcircuit van Ferrari in
Italië. Volgens Beenker hebben zich momenteel zo’n
negentig teams aangemeld. Doel van de Formula
Student-competitie is het ontwerpen, bouwen, testen
en racen van een eenpersoons raceauto. De bolides
worden niet alleen beoordeeld op prestaties zoals
snelheid en weggedrag. De jury let ook op het
ontwerp, de inventiviteit, de produceerbaarheid en de
veiligheid. De Formula Student-competitie is begin
jaren tachtig ontstaan in de Verenigde Staten. De
wedstrijden worden verreden in Noord- en ZuidAmerika, Europa, Azië en Australië.
Foto: Bart van Overbeeke

Toekomst Construction Technology onzeker
De mastertrack Construction
Technology, het vroegere
Uitvoeringstechniek, dreigt na
37 jaar te verdwijnen als zelfstandige opleiding bij de
faculteit Bouwkunde. De
onderwijscommissie van
studievereniging SUPport
vindt dat er veel te laat en
slecht over is gecommuniceerd
met de betrokken studenten.
Niels Struijcken en Marian
Habraken zijn twee van de 72 studenten die momenteel de
mastertrack Construction Technology volgen. Maandag 16 juni
publiceerde Cobouw, het vakblad
voor de bouwnijverheid, een
open brief van beide studenten,
waarin zij aandacht vragen voor
de mogelijke opheffing van hun
opleiding. Een opleiding die
ingenieurs aflevert waar volgens
Struijcken grote behoefte aan is.

Het faculteitsbestuur heeft de betrokken studenten op 25 april
meegedeeld dat de mastertrack
Construction Technology per 1
mei zou komen te vallen onder de
track Building Technology. Als
reden werd meegedeeld dat er
problemen waren om capabele
docenten aan te trekken. Volgens
de briefschrijvers is het echter
het faculteitsbestuur dat zittende
docenten in het ongewisse liet
over het beëindigen dan wel
voortzetten van lopende contracten. Zo werd op 1 mei het
contract met prof.ir. Frits
Scheublin, hoogleraar Construction Engineering, na vijf jaar niet
verlengd. Verder moest een
docent vertrekken omdat zijn
jaarcontract al driemaal was
verlengd. De faculteit zou nu verplicht zijn hem een vaste aanstelling te geven. Inmiddels
bekijkt een commissie van wijze

heren waar het met de opleiding
naartoe moet. Maar volgens
Struijcken en Habraken is de
commissie ingesteld toen het
einde van de studierichting al in
gang was gezet.
Volgens John van Oorschot, lid
van de onderwijscommissie van
studievereniging SUPport, zetten de briefschrijvers de zaken
soms wat sterk aan, maar is dat
deels te wijten aan het feit dat het
bestuur de studenten slecht
informeert over de hele gang van
zaken. “Het bestuur had al een
jaar geleden op zoek kunnen
gaan naar nieuwe capabele
docenten, maar ik vraag me sterk
af of dat is gebeurd.”
Het bestuur van de faculteit was
bij het ter perse gaan van deze
Cursor nog niet in staat om een
reactie te geven naar aanleiding
van de open brief./
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Charlotte Lommen
“Kijk, dit is nu mijn kindje”
Judith van Gaal
Foto:Bart van Overbeeke
Ir. Charlotte Lommen (30) voltooide als één van de eersten
de postdoctorale opleiding tot
Qualified Medical Engineer
(QME) op de TU/e. De School of
Medical Physics and
Engineering reikte aan haar en
twee anderen de certificaten
uit in het Máxima Medisch
Centrum in Veldhoven.
Snel verwijdert Charlotte het
krantenpapier van de vazen.
Vanwege haar verhuizing van
Eindhoven naar Arnhem heeft
ze al het een en ander in dozen
gestoken. De vazen komen later
die dag goed van pas. Bij een
diploma-uitreiking horen nu
eenmaal bloemen. De zenuwen
spelen haar totaal geen parten.
“Ik hoef alleen maar mijn certificaat in ontvangst te nemen”,
klinkt het nuchter. Geregeld
ontsnapt een vrolijke lach uit
haar mond. Een typerend lachje,
dat die dag nog vaak terugkomt.

Zeker wanneer haar begeleider
het felbegeerde papiertje overhandigt. Als Charlotte tussendoor een familielid via de telefoon spreekt, klinkt ineens een
Limburgs accent door. Ze komt
uit Velden, een dorp bij Venlo,
vertelt ze later.
De fascinatie voor techniek en
het menselijk lichaam zit er diep
in. Eigenlijk al van jongs af aan.
“Ik had allerlei plannen. Dan
wilde ik dierenarts worden, dan
weer verloskundige. Maar de
zorg en ‘iets medisch’ kwamen
telkens terug.” Bij de open dag
voor Biomedische Technologie
(BMT) vallen de puzzelstukjes
op hun plaats. “Het medische en
technische boeien me enorm.
Het fascineert me hoe je met
geavanceerde technieken het
menselijk lichaam beter kunt
doorgronden. Door vooruitgang
in de medische zorg kun je
bovendien mensen helpen.”
Die aspecten komen terug bij de
opleiding tot Qualified Medical
Engineer. Een QME helpt

medisch specialisten op
technisch vlak. De medisch
ingenieurs ondersteunen
ziekenhuismedewerkers en
zorgen ervoor dat zij nieuwe
technieken optimaal gebruiken.
Verder vertalen ze technisch
onderzoek naar de praktijk en
adviseren ze over de aanschaf
van nieuwe apparatuur.
Charlotte deed eerder voor BMT
haar afstudeerproject op de afdeling neonatologie bij het
Máxima Medisch Centrum in
Veldhoven. De mogelijkheid om
via het QME-traject voort te
borduren op haar eerdere werk,
pakt ze in 2006 met beide
handen aan. Tijdens haar QMEopleiding ontwikkelt Charlotte
programma’s voor patiëntsimulators. Dit zijn levensechte
poppen die zo natuurlijk mogelijk reageren op handelingen van
artsen en verpleegkundigen. Ze
halen adem, hebben een
hartslag en het gehuil van een
babypop komt heel echt over.
Charlotte leerde medici en ver-
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pleegkundigen hoe ze met de
poppen kunnen oefenen. Verder
sprak ze met artsen over de
aanschaf van apparatuur. “Of het
lastig was om artsen te overtuigen? Nee, viel wel mee. Als je
goede argumenten gebruikt en
de voordelen toelicht, kom je er
meestal wel uit.”
Ze is enthousiast over het oefenmateriaal. “Er zijn zelfs patiëntsimulators die kunnen bevallen.
Dat is zo grappig”, lacht ze. Ze
nam haar werk serieus, maar
voor een geintje was ze wel in.
“Stond ik daar met zo’n baby in
mijn armen. Dit is nu mijn
kindje, zei ik dan tegen medewerkers.”
Charlotte voelt zich al snel thuis
op de afdeling neonatologie. “Bij
volwassenen ben je met een
stukje lichaam bezig. Bij een
baby kijk je naar het hele lijf.”
De achtergrond van de jonge
kinderen en hun ouders maakte
indruk. “Ik werkte niet direct
met de baby’s, maar je hoort wel
de verhalen. Zoals van een

kindje dat met een drugsverslaving ter wereld komt. Dat
doet je wel wat.”
De postdoctorale studie van twee
jaar bestond uit werken in het
ziekenhuis, een theoretisch
gedeelte op de TU/e en een stage.
Haar begeleider prof. dr. Sidarto
Bambang Oetomo is kinderarts
en neonatoloog in het
Veldhovense ziekenhuis en deeltijdhoogleraar op de TU/e. Hij
geeft zijn pupil het grootst
denkbare compliment tijdens de
uitreiking. “Jij hebt alles in je
wat nodig is voor een QME. Je
bent contactueel, kunt goed uitleggen, begrijpt de problemen
van medici en biedt goede oplossingen.” Deze eigenschappen
zullen Charlotte goed van pas
komen in haar werk bij het
Universitair Medisch Centrum
St. Radboud in Nijmegen. Ze
wordt daar verantwoordelijk
voor het onderhoud van ‘kindsimulators’, werkt scenario’s uit,
moet onderzoek doen en gaat
lesgeven. /

.

De week van/Johan
De TU/e werd afgelopen week derde bij
de Academische Jaarprijs. Johan van
Meijl is één van de zeven studenten die
onder leiding van prof.dr.ir. Gerrit
Kroesen meedeed met het onderwerp
‘Elektrische doorslag: bliksems’.
Maandag: Na eerst een halfuurtje gefietst
te hebben, arriveer ik op het station van
Weert om met de trein naar Eindhoven te
gaan. Je moet toch wat als de bussen niet
rijden. Na een dagje gaar gekookt te zijn in
de hal, onder het genot van een boek en
notitieblok, is er nog een laatste groepsvergadering voor de Academische
Jaarprijs. We oefenen de presentatie nog
een laatste keer.
Dinsdag: Verschillende teamleden blijven
thuis om te studeren, de presentatie te
oefenen en de laatste dingen te regelen. Er
gaan nog een aantal mailtjes rond over hoe
laat we de volgende dag vertrekken.

Mensen wensen ons alvast succes via de
mail.
Woensdag: Om 6.45 uur zitten we in de
trein richting Leiden. Na de dag in de
schouwburg doorgebracht te hebben,
kijkend naar de presentaties van andere
groepen, zijn we als voorlaatste aan de
beurt. De presentatie was zeer goed.
Rogier zou na afloop zelfs nog een compliment van de jury krijgen als veelbelovend presentator. Helaas is ons project
niet goed genoeg en verliezen we in de
short-list van Maastricht en Groningen,
respectievelijk tweede en eerste. We
worden derde, naar wat ik gehoord heb het
beste resultaat van de TU/e tot nu toe. En
we moeten toegeven, Groningen is met
hun project ‘Infrarood: ontdek het
onzichtbare heelal’ een verdiende winnaar.
Donderdag: De dag is al elf minuten bezig
als ik thuiskom. Het is een dag die voor de

rest in het teken zal
staan van slapen
en leren voor de
tentamens die
nog komen.
Vrijdag:
Zelfde situatie
als donderdag,
een dag lang
leren, de eerste
krantenberichten van het NRC duiken op
waarin we genoemd worden met ons
project. Er zijn helaas nog geen foto’s
beschikbaar van de dag, ook geen video.
Die zullen waarschijnlijk binnenkort wel
verschijnen op de website
www.academischejaarprijs.nl.
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‘Doorstroomminoren in
stroomversnelling’
Het aantal hbo-instromers op
de TU/e moet binnen een paar
jaar omhoog naar zo’n 350 per
jaar. Volgens projectleider
dr.ir. Bram de Kraker is dit
mogelijk nu de belangrijkste
partijen tijdens een symposium eind mei hun steun
hebben uitgesproken voor de
doorstroomminoren. Zelfs 480
per jaar of nog meer is
haalbaar, denkt De Kraker.
De hbo-instroom van de TU/e is
de laatste jaren danig uitgedund.
In 2003 meldden nog ruim 400
hbo-bachelors zich aan voor een
TU/e-opleiding. Verleden jaar
waren dat er nog maar zo’n 250.
Dit was aanleiding om vorig jaar
te beginnen met zogeheten doorstroomminoren.
Voorheen
konden hbo’ers alleen instromen
via een schakelprogramma dat
tot een jaar of meer aan tijd
vergde. Bij de doorstroomminor
volgen de hbo’ers in hun hboprogramma een minor aan de
TU/e die hen, na het voltooien
van de hbo-opleiding, in veel gevallen direct toegang geeft tot de
TU-opleiding. Hierdoor verliezen de hbo’ers niet alleen
minder tijd, maar is ook de aansluiting beter te regelen, vertelt
Bram de Kraker. Bovendien is het
mogelijk om in een veel eerder
stadium de opleidingen van de

TU/e onder de aandacht te
brengen bij de hbo-studenten.
Maar dan moeten de hbo’s daar
wel de ruimte voor reserveren in
hun studieprogramma’s, en de
doorstroomminor erkennen als
geldig onderdeel van het eigen
curriculum.
Op het symposium ‘De minor als
brug’, eind mei in Eindhoven,
sprak drs. Frans van Kalmthout,
bestuurder van Avans Hogescholen, de intentie uit om met
de TU/e te gaan samenwerken op
gebied van doorstroomminoren.
Een maand eerder was Avans, dat
vestigingen heeft in Den Bosch,
Tilburg en Breda, nog in overleg
met de TU Delft. Avans levert
jaarlijks zo’n duizend bètahbo’ers af, net als Fontys
Hogescholen; de Hogeschool
Arnhem Nijmegen ongeveer zevenhonderd. Met die laatste twee
heeft de TU/e al afspraken.
Daarmee heeft de TU/e nu afspraken met bijna alle belangrijke
hbo’s
in
de
‘TU/e-invloedsfeer’.
Naar schatting vijftien tot twintig
procent van de beta-uitstroom
van de hbo heeft de capaciteit om
een TU/e-opleiding te doen. De
Kraker hoopt deze hele groep uiteindelijk ook binnen te krijgen.
Een vlugge rekensom leert dat
het kan gaan om zeshonderd
studenten op jaarbasis. /

.

Cursor zoekt schrijvers en columnisten
Volgende week donderdag 26
juni verschijnt de laatste editie
van Cursor voor de zomer vakantie. Kopij voor dat nummer
moet voor maandag 23 juni
worden aangeleverd. Het eerste
nummer van de nieuwe jaargang
verschijnt op donderdag 4 sep tember. Tijdens de vakantie periode wordt de website van
Cursor geregeld ververst.
Voor de nieuwe jaargang is
Cursor nog op zoek naar
studenten die het in zich hebben

om eens per maand een scherpe,
grappige of confronterende
column te schrijven voor op de
studentenpagina’s. Ook zoeken
we een student (of studenten) die
wekelijks de rubriek ’Het
Sleutelgat’ wil(len) verzorgen.
Vanzelfsprekend staat hier een
vergoeding tegenover.
Aanmelden kan via
cursor@tue.nl. Voor meer in formatie kun je bellen met hoofd redacteur Han Konings
(2473330), of met redacteur Ivo
Jongsma (2472236).

Bouwkundewinkel frist
huisstijl op
De Bouwkundewinkel heeft
een nieuwe huisstijl. De oude
dateerde al van 1985 en was
wat de ‘winkeliers’ betreft aan
vervanging toe. In september
komt een promotiecampagne
om de winkel bij zoveel mogelijk Bouwkundestudenten
onder de aandacht te brengen.
Behalve een nieuwe huisstijl
heeft de winkel ook een geheel
nieuwe website, die vrijwel klaar
is: bouwkundewinkel.nl. En de
winkeliers hebben een publicatiebord met speciale verlichting
opgehangen bij de liften op vloer
1 in Vertigo, waarin de nieuwste
opdrachten komen te hangen.
De Bouwkundewinkel biedt hulp
aan partijen die met een bouwkundig probleem zitten, maar
niet het geld hebben om een
bedrijf
in
te
schakelen.
Studenten doen met de opdrachten praktijkervaring op.

Het nieuwe logo

De Bouwkundewinkel realiseerde 24 opdrachten in 2007.
Studenten krijgen voor de opdrachten studiepunten - en dat is
tevens de betaling, studenten
krijgen geen geld voor de werkzaamheden. Uitgedrukt in studiepunten draaide de winkel in
2007 een omzet van 448. Dat is
een fikse groei; het jaar ervoor
was de omzet nog 255 studiepunten. De groei komt volgens
Bakker door de richting die een
aantal jaar terug is gekozen,
waarbij integratie van praktijkopdrachten in het onderwijs
prioriteit kreeg./

.

Certificaten voor eerste Qualified
Medical Engineers

Foto: Bart van Overbeeke

De School of Medical Physics
and Engineering (SMPE/e)
heeft donderdag 12 juni zijn
eerste drie afgestudeerden
afgeleverd. Dit postgraduate
instituut van de TU/e ging in
januari 2006 van start. Nu zijn
de eerste drie Qualified
Medical Engineers (QME) een
feit.
Ir. Ilham Saadane, ir. Charlotte
Lommen en ir. Marcel van ’t Veer
rondden als eersten de tweejarige
opleiding af. Alle drie zijn ze
alumni van de masteropleiding
Biomedische Technologie. Ze
kregen gisteren in het Maxima
Medisch Centrum in Veldhoven
hun diploma.
Een QME helpt medisch specialisten op technisch vlak. De

medische ingenieurs kunnen
nieuwe methoden onderzoeken,
adviseren over de aanschaf van
nieuwe apparatuur en ziekenhuispersoneel uitleg geven over
het gebruik van apparaten. De
opleiding bestond voor het
grootste deel uit werken in het
ziekenhuis. Verder moesten de
studenten zich negen maanden
lang op de TU/e op scripties en
projecten storten. Tenslotte
liepen ze een stage van drie
maanden. Er volgen nu nog vijf
andere studenten de opleiding
tot QME.
De begeleiders zijn vol lof over de
QME’s. Zo roemt dr. Harm Haak
de vriendelijkheid van zijn ‘pupil’
Ilham Saadane. “Ze is een echte
teamspeler en in alles geïnteresseerd.” Saadane werkte bij

interne geneeskunde in het
Maxima Medisch Centrum in
Eindhoven. Charlotte Lommen
neemt lachend de bloemen in
ontvangst van haar begeleider
prof. dr. Sidarto Bambang
Oetomo. Zij ontwikkelde onder
meer een simulatieprogramma
voor de afdeling neonatologie in
het Maxima Medisch Centrum in
Veldhoven. “Je bent contactueel,
kunt goed uitleggen en begrijpt
problemen.” Marcel van ’t Veer
deed zijn praktijkgedeelte bij de
cardiologie-afdeling van het
Catharina
Ziekenhuis
in
Eindhoven. Volgens prof. dr.
Nico Pijls voelt Van ’t Veer
feilloos aan hoe hij zich in een bepaalde situatie moet opstellen.
Bij de uitreiking kwamen verschillende sprekers aan het
woord, waaronder rector magnificus prof.dr.ir. Hans van
Duijn: “Om hier bij de eersten te
zijn, heb je moed nodig.”
De faculteiten Biomedische
Technologie en Technische
Natuurkunde
richtten
de
SMPE/e in 2006 op. Prof. dr.
Herman Beijerinck, directeur
SMPE/e, liet weten dat er
plannen zijn om een opleiding
tot medisch ingenieur op het
gebied van informatica te
starten./

.

Zie ook pagina 2

Stille diplomatie rond BSA
Vervolg van voorpagina

Volgens Dr. Jos Maubach, voorzitter van personeelsfractie
PUR/TU-één, is zijn fractie ‘er
echt druk mee bezig’. “Het leeft
onder de leden. Alle aandacht
gaat ernaar uit.”
De voorzitter doet nog geen uitspraken over de heersende
meningen. “Ik weet niet hoe ver
iedereen nu in het proces zit. Ik
wil eerst zelf uitgebreider met ze
van gedachten wisselen.”

Dr. Hennie ter Morsche, voorzitter van de projectgroep BSA,
laat weten dat er wat hem betreft
tot 30 juni geen discussies meer
volgen. Hij wil niet reageren op
de notitie van PF. “Die discussie
voeren we niet via de media. We
hebben onze plannen duidelijk
gemaakt. Het staat iedereen uiteraard vrij om met vragen naar
ons te komen.”
Peter van Dam, woordvoerder

van het CvB, zegt de besluitvorming af te wachten. Tot 30
juni wordt er wel contact gehouden tussen U-raad en CvB om
waar nodig zaken te verhelderen./

.

Voor de gehele notitie van PF zie
www.tue.nl/pf

Ach en Wee
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Hoe sleep je een onderzoeksbeurs binnen?
Het wordt voor wetenschappers en universiteiten steeds belangrijker om onderzoekssubsidies in de wacht te
slepen. Daarom kunnen
ze maar beter tactisch
denken, zegt deskundige
Frans van den Beemt.
“Einstein zou hem niet
gekregen hebben.”
Wetenschappers gaan te
lichtvaardig om met het
aanvragen van onderzoekssubsidies, vindt
kernfysicus Frans van den
Beemt. Hij werkte
achttien jaar voor NWO
als programmadirecteur
van de technologiestichting STW en promoveerde op de werking van
beoordelingssystemen in
de wetenschap. Hij is nu
een bedrijf begonnen om
wetenschappers en universiteiten succesvoller te
laten zijn in het aanvragen
van subsidies: ‘Hands on
Grants’.
“Onderzoekers denken
vaak: ik heb alle kennis in
huis, dus het zal wel
goedkomen”, schetst Van
den Beemt. “Maar zo
werkt het niet. Je moet het
systeem doorgronden en
daar rekening meer
houden. Er wordt te
weinig gebruik gemaakt
van de kennis over beoordelingssystemen die
wereldwijd is opgebouwd.”
NWO werkt met een commissie van wetenschappers en met gespecialiseerde referenten. Die
moeten er op de een of
andere manier van
overtuigd raken dat het
ingediende onderzoeksvoorstel de moeite waard
is. “Dan moet je geen revolutionaire wetenschap in
je voorstel zetten”, stelt
Van den Beemt, “want dat
wordt sneller afgewezen.
Einstein zou voor E=mc2

geen beurs hebben
gekregen. Ik heb wel eens
tachtig procent van een
voorstel weggegooid en
gezegd: revolutionair
onderzoek is leuk, maar
haal eerst het geld
binnen.”

Referenten
Ander voorbeeld. Als onderzoekers een voorstel indienen bij de technologiestichting STW, moet er
een bedrijf geïnteresseerd
zijn in de mogelijke toepassing van het onderzoek. STW wil daarom
graag een aanbevelingsbrief van dat bedrijf. Van
den Beemt: “Ze doen het
tegenwoordig zelden meer
- alleen bij hyperspecialistisch onderzoek waar
weinig referenten voor te
vinden zijn - maar
voorheen vroeg STW de
betrokken bedrijven wel
eens als referent. En dat
was mooi, want het bedrijf
stond meestal achter de
onderzoeker. Hoe kon je
nu de kans ietsje vergroten dat het bedrijf
inderdaad de referent zou

worden?
Door de
aanbevelingsbrief zo kort
mogelijk te
houden. Een
kattebelletje
van twee
regels
volstond: als
deze wetenschapper dit
onderzoek
uitvoert,
hebben wij
daar zoveelduizend euro
voor over.
Punt.” Want
na een uitgebreide brief
redeneerde
STW
onbewust als
volgt: van dit bedrijf weten
we al hoe het erover denkt,
we kunnen beter een
andere referent van een
ander bedrijf vragen.
“Maar ja, die nieuwe
referent staat meestal iets
kritischer tegenover
onderzoek dat voor zijn
concurrent wordt verricht.”

Geheimzinnig
Toegegeven, de adviezen
zijn tegendraads, zegt Van
den Beemt, “maar ze
komen voort uit onderzoek”. Hij heeft bijvoorbeeld in Amerika de
National Science Foundation bestudeerd. “Die
doen overigens een stuk
minder geheimzinnig dan
NWO. Ik kreeg inzage in
alles, van onderzoeksvoorstellen tot commissieverslagen. Zolang ik geen
namen naar buiten bracht,
was het goed.”
Daar heeft hij het een en
ander van opgestoken. Je
moet tactisch denken,
leerde Van den Beemt,
want op de anonieme referenten kun je niet vertrouwen. “Soms zijn ze

niet deskundig genoeg,
maar willen ze de commissie niet teleurstellen
en brengen ze toch maar
advies uit. Of ze steken er
te weinig tijd in. Er zijn
maar een paar referenten
die werkelijk veel
aandacht aan hun taak
besteden.”
En dat kan bizarre
gevolgen hebben. “In
Amerika vroeg de National
Science Foundation ooit
vier referenten per
voorstel. Om te testen of
hun oordeel hout sneed,
hebben twee wetenschappers (Cole & Cole, 1980)
duizend voorstellen aan
het oordeel van acht referenten onderworpen. Wat
bleek? Als je willekeurig
vier van de acht referenten
zou kiezen, kon één en
hetzelfde voorstel door
stom toeval helemaal
bovenaan of helemaal
onderaan in de beoordeling eindigen. Eén
voorstel kon dus het best
en het slechtst zijn.”
Als het systeem niet
perfect is, moet je het
kunnen bespelen, zegt
Van den Beemt. Het is
immers niet zeker dat de
beste wint. Daarom is hij
zijn bedrijf gestart, samen
met twee andere voormalige werknemers van
NWO.
Maar het gaat niet alleen
om die ene aanvraag.
Volgens Van den Beemt
moet je ook een businessplan voor je wetenschappelijk loopbaan maken.
“Waar wil ik over tien jaar
staan? Als je die vraag
eenmaal kunt beantwoorden, moet je je netwerk
activeren. De betrokkenen
moeten het met je eens
zijn. Dan gaat de selectie
voor beurzen ook veel
beter.” (HOP)/

.

En ik vind...
Communicatief sterk
Onze universiteit wil excelleren
in onderwijs en onderzoek.
Daarom is een van onze uitgangspunten dat alle leden van
onze wetenschappelijke staf hun
onderwijsactiviteiten met actief
state-of-the-art onderzoek of
ontwerp in hun vakgebied
moeten combineren, idealiter
blijkend uit een promotie en een
waslijst aan publicaties in internationale peer-reviewed tijdschriften. Wij noemen dat de
‘verwevenheid’ van onderwijs en
onderzoek, en wij zijn op die verwevenheid terecht buitengewoon
trots.
Nu wordt er in onze
Onderwijsvisie gesteld dat onze
opleidingen een deel van hun tijd
dienen te besteden aan het competentiegebied ‘samenwerken en
communiceren’. Het overgrote

dit gebied op een academische
manier onderbouwde learning
outcomes te formuleren en
beheersingsniveaus te toetsen.

deel van de wetenschappelijke
staf van onze universiteit, zo niet
de gehele wetenschappelijke staf,
is echter in het geheel niet opgeleid voor dit competentiegebied, laat staan daarop
gepromoveerd of als actief onderzoeker of ontwerper actief. Onze
staf is communicatief op zijn
best reflective practitioner,
beschikt als zodanig alleen over
particuliere voortheoretische
ervaringskennis, en dat lijkt
haaks te staan op onze trotse uitgangspunten. De vraag dringt
zich op of we wel in staat zijn op

Ik denk dat het antwoord op die
vraag ‘nee’ moet zijn. Zoals
iemand die wel eens fietst nog
geen sportleraar is, en iemand
die wel eens Engels gebruikt nog
geen docent Engels, zo is iemand
die wel eens communiceert en
samenwerkt nog geen docent of
trainer communicatieve vaardigheden.
Het lijkt mij daarom dat wij voor
een keuze staan. Hetzij wij
beschouwen samenwerken en
communiceren als een zeer
waardevolle maar gratis culturele
spin-off van ons onderwijsproces
en de socialisatieprocessen die
daarin onvermijdelijk plaatsvinden, hetzij wij verbinden aan

onze Onderwijsvisie de conclusie
dat een gedeelte van onze
onderwijstijd door erkende
trainers communicatieve
vaardigheden moet worden
verzorgd. Voor mijn vakgebied,
natuurkunde, gaat mijn voorkeur
overigens sterk uit naar de eerste
optie. Het kost al tijd genoeg om
alleen al in natuurkunde echt
goed te worden.
De Onderwijsvisie vraagt onze
huidige wetenschappelijke staf
expliciet tijd te steken in een
gebied waarop zij niet werkelijk
kundig is. Wij nemen daarmee
mijns inziens noch de kostbare
tijd van onze staf, noch die van
onze studenten voldoende
serieus.
Paul Bezembinder
Faculteit Technische
Natuurkunde

Ad Valvas - Vrije Universiteit Amsterdam

Taaltoets verplicht
Alle nieuwe studenten die na de zomer aan de VU een
bacheloropleiding gaan volgen, moeten in de eerste twee
weken van oktober een taaltoets Nederlands afleggen.
Het gaat naar verwachting om ruim 4300 studenten.
Afgelopen jaar hebben al 1100 studenten bij onder meer
Rechtsgeleerdheid de toets op proef afgelegd. Daarbij
bleek bijna dertig procent onder de norm te scoren, van
wie zestien procent zeer onvoldoende. Studenten die in
oktober onder de maat scoren, krijgen een taalcursus aan geboden. Deze cursus is verplicht, maar het is aan de fa culteiten om te bepalen wat de gevolgen zijn voor stu denten die na afronding van de cursus niet aan het
gewenste niveau voldoen. Sommige faculteiten zullen een
voldoende taalbeheersing als voorwaarde stellen voor
toelating tot tweedejaarsvakken.

UK- Rijksuniversiteit Groningen

Studentenhuis belegerd
Een studentenhuis in het centrum van Groningen is an derhalve week geleden, op zaterdagnacht, belegerd door
een groep boze jongeren. Het begon met een opmerking
tegen een wildplasser en eindigde met ingegooide ruiten
en een ingebeukte voordeur.
Volgens een huisbewoner begon de rel toen ze een jongen
zagen wildplassen. Iemand maakte een opmerking en de
wildplasser ontstak in woede. Even later kwam die terug
met een groep van zo’n twintig man. “Die hebben ons hele
huis geterroriseerd met bakstenen en een dranghek”,
aldus de huisbewoner. Het duurde een kleine twintig
minuten voordat de politie het huis ontzette. Volgens de
politie zat er slechts enkele minuten tussen de eerste
melding en het moment dat de agenten ter plaatse waren.
Zeventien minderjarige jongeren uit Groningen werden
gearresteerd. Twee van hebben tot maandagmiddag in de
cel gezeten, waaronder een 15-jarig meisje. Ze hadden een
agent geslagen.

Mare - Universiteit Leiden

Hoe hip is de student gekleed?
Mare trok met twee Amsterdamse mode-experts langs de
faculteiten om te meten hoe ‘fashionable’ de Leidse
student is. Het verhaal heeft als kop ‘Een beetje meer lef
en kleur graag’ en in de aanhef staat al ‘Het is allemaal erg
Libelle-verantwoord.’ Expert Eline van ‘t Veer: “Wat
opvalt, is dat mensen hier veilig aangekleed zijn. Het
gewone T-shirt en polo-gehalte is hier hoog.” “Ze lijken
allemaal erg op elkaar”, is het commentaar van expert
Jorrit Koopman, bij een groep natuurkundestudenten.
“Het heeft allemaal weinig met mode te maken. Er zijn
geen mensen die eruit springen.” “Het is fantastisch”,
zegt Jorrit in een kantine. “Je ziet hier wel het clichébeeld
van wat men studentikoos noemt. Dat vind ik leuk. Het is
gewoon heel klassiek.” Jorrits eindoordeel: ‘Wat ik
vandaag gezien heb, is absoluut geen mode. Dat geeft
niet, iedereen ziet er happy uit.”

Resource - Wageningen Universiteit

Cacao goed voor het hart
Hij was al te zien op CNN, promovendus Brian Buijsse, na
zijn wetenschappelijke publicatie over het gunstige effect
van cacao op hart en bloedvaten. ‘Je verwacht dat
groenten en fruit zulke mooie effecten hebben’, zegt
Buijsse. ‘Als snoepgoed zoiets doet, dan kijk je toch wel
even op.’ Het dagelijks eten van chocolade vermindert de
kans op een hartaanval aanzienlijk. Uit de publicatie van
Buijsse blijkt dat bij mannen die dagelijks gemiddeld vier
gram cacao eten, de kans op een hartaanval halveert. Dat
is een hoeveelheid die zit in een fors uitgevallen
paaseitje. “Hun bovendruk was vier punten lager”’, zegt
Buijsse. “Hun onderdruk twee punten lager. Ook hun
sterftekans was de helft kleiner.” Hoe zo’n klein beetje
cacao dat voor elkaar krijgt, is niet duidelijk. Buijsse ana lyseerde voor zijn onderzoek beschikbare gegevens van
een grote groep mannen die jaren gevolgd was.
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Studentassistenten van levensbelang
voor Pre University College
Om de middelbare scholen die
in 2007 de zogeheten Bèta
Alliantie zijn aangegaan met de
TU/e, goed te kunnen ondersteunen, heeft het Pre
University College (PUC) in
september zo’n veertig à vijftig
studentassistenten nodig. “We
zoeken studenten die het een
uitdaging vinden om
scholieren te helpen bij hun
studiekeuze.”
In oktober 2007 richtte de TU/e
met 26 Brabantse en Limburgse
middelbare scholen de zogeheten Bèta Alliantie op; een
platform dat ervoor moet zorgen
dat het voortgezet onderwijs en
het wetenschappelijk onderwijs
beter op elkaar gaan aansluiten.
Van de deelnemende scholen
wordt verwacht dat ze zich actief
inzetten voor bijvoorbeeld het gezamenlijk ontwikkelen van lesmodules voor het nieuwe
keuzevak ‘Natuur, Leven en
Technologie’ (NLT) en voor het
vak Wiskunde D, dat specifiek
gericht is op bèta-georiënteerde
leerlingen.

Mandy Stoop en Josje Knoop
coördineren
en
begeleiden
vanuit het Onderwijs en
Studenten Service Centrum
(STU) van de TU/e alle activiteiten die plaatsvinden onder de
paraplu van het Pre University
College (PUC). En dat zijn er inmiddels heel wat. Zo is er de
collegereeks ‘Op de golven van de
wetenschap’, waarbij per opleiding gekeken wordt naar het
onderwerp ‘golven’, en het
Wortel TU/e-project, om scholieren via internet bij te spijkeren
op het wiskundige vlak. Allemaal
projecten die vragen om intensieve begeleiding en dus ook
om veel mankracht. En het is
vooral de mankracht waar het op
dit moment aan schort. “De projecten die we nu al allemaal organiseren zijn een succes, maar wij
en de scholen hebben voor het
komende jaar een dringende behoefte aan studenten die ons
daarbij gaan ondersteunen”,
vertelt Stoop. Volgens haar
kunnen de studentassistenten op
veel gebieden aan de slag. “We
zoeken mensen die het leuk

vinden om te presenteren, maar
ook studenten die goed zijn in het
bouwen van een website, of die
een paar keer per jaar een dag
willen helpen bij een bepaald evenement. Eigenlijk zoeken we rolmodellen. Studenten die aan
scholieren kunnen uitleggen wat
het is om aan een universiteit te
studeren. Hoezeer het verschilt
van wat je gewend bent op de
middelbare school. Het zou ook
goed zijn als er mensen bij zitten
die tussentijds hun studiekeuze
gewijzigd hebben. Ook van die
ervaringen kunnen scholieren
een boel leren.”
De initiatieven van het PUC
werden voornamelijk betaald uit
de subsidiegelden die het Bèta
Platform heeft verstrekt, maar
dat loopt ten einde. De TU/e en de
faculteiten nemen de kosten nu
zelf
voor
hun
rekening.
Studenten die geïnteresseerd
zijn in een studentassistentschap
bij het PUC, kunnen contact
opnemen met Mandy Stoop of
Josje Knoop van het STU./

.

Helft ‘Valorisation
Grants’ naar Eindhoven
Zes van de twaalf eerste fase
‘Valorisation Grants’ van techniekstichting STW gaan dit jaar
naar de TU/e. De subsidies van
ieder 25.000 euro zijn voor een
haalbaarheidsstudie
om
te
bezien of een technische vinding
commercieel geëxploiteerd kan
worden.
STW kreeg twintig aanvragen
binnen, waarvan acht van de
TU/e. Zes van deze acht zijn toegekend. “Ze doen het goed bij
Innovation Lab”, licht Frank van
den Berg van STW toe. “De begeleiding van de aanvragen is bij
andere universiteiten minder
structureel dan in Eindhoven.”
En dat draagt volgens hem bij aan
de hoge score.
Een van de zes gehonoreerde
voorstellen is van dr. Carlos
Guerrero Sanchez van de faculteit Scheikundige Technologie.
Zijn beoogde bedrijf Ioniqa richt
zich op ‘smart materials’, zogeheten
magnetorheological
fluids. Andere positief beoordeelde aanvragen zijn voor
WEDACS (prof.dr. Philip de

Goey), dat draait om een ‘add-on’
technologie gericht op het terugbrengen van CO2-uitstoot en op
brandstofbesparing in verbrandingsmotoren;
Tocografiemodule (ir. Chris Peters en
prof.dr.ir. Jan Bergmans), een
nieuwe methode om op patiëntvriendelijke wijze weeën te
meten; Neodec (ir. Ko Hermans),
printen van flexibele elektronica;
Smart Energy Glass (ir. Casper
van Oosten), een raam dat licht
kan dimmen en tegelijkertijd het
ongebruikte licht in stroom kan
omzetten; en SOWISO (prof.dr.
Arjeh Cohen), een softwarepakket voor wiskundig lesmateriaal.
Bij de tweede fase van de STW
Valorisation Grant gaat het om
een bedrag van 200.000 euro dat
bedoeld is om in circa twee jaar
tijd het bedrijf daadwerkelijk op
te zetten. Voor deze subsidies
zijn vanuit de TU/e drie aanvragen ingediend; de toekenning
wordt komende maand bekend
gemaakt./

.

Afscheid van een financiële vraagbaak

Nieuwe opleidingsdirecteur
Werktuigbouwkunde

In 1964 was de loopbaan van
Kitty van Jole (61) aan de TU/e al
bijna direct in de kiem gesmoord.
Van Jole dacht dat zij als achttienjarige met slechts zeer weinig
typevaardigheid geen enkele
kans maakte op de functie waar
ze op gesolliciteerd had. “Ik werd
samen met nog enkele kandidaten met duidelijk meer
ervaring in een ruimte gezet,
waarna we enkele opdrachten op
de typemachine moesten uitvoeren”, zegt Van Jole terugblikkend. “Die andere meiden
waren zo snel dat het voor mij al
snel duidelijk was dat ik geen
schijn van kans maakte. Dat heb
ik toen ook zo letterlijk gezegd en
ik ben opgestaan.” Die openheid
zorgde er echter voor dat ze de
baan juist wel kreeg en inmiddels
is ze al 44 jaar in dienst. Volgens
velen een recordaantal voor een
vrouw aan de TU/e.

Eindhoven ruziet over
druppelvormige blob

In 1980 werd Van Jole als financieel medewerkster aangesteld bij het secretariaat van de
faculteit Bouwkunde. Een faculteit waar ze zich de afgelopen
28 jaar zeer op haar plaats heeft
gevoeld. “Toen alle financiële medewerkers in 2002 centraal
werden ondergebracht bij de
Dienst
Financiën
en
Economische Zaken (DFEZ)
vond ik dat balen. In wezen veranderde er niets, maar alleen al
het idee niet direct meer tot
Bouwkunde te behoren stond me
tegen.”
Het is vooral de afwisseling en de
diversiteit in de contacten met
zowel de wetenschappelijke staf

Dr. Annejet Meijler (53) is sinds 1 juni de nieuwe opleidingsdirecteur
van de faculteit Werktuigbouwkunde (Wtb). Ze was de afgelopen acht
jaar directeur Exacte Wetenschappen van de NWO in Den Haag. Meijler
volgt dr.ir. Bram de Kraker op, die de functie acht jaar bekleedde.
Ze wil de komende jaren het Wtb-curriculum gaan aanscherpen.
Daartoe gaat ze een techniek introduceren die bij de faculteit
Technologie Management is ontwikkeld, geheten ‘academic competences & quality assurance’.Meijler is een alumnus van de TU/e: ze
promoveerde hier in 1986, bij Medische Elektrotechniek. Daarvoor
studeerde ze Natuurkunde met Informatica in Amsterdam.

Er zijn twee blobs gepland op
het 18 Septemberplein van
Eindhoven. Een kleine op de
kop van de Hermanus
Boexstraat en een grotere
tegenover de Lichttoren.
Eindhoven ruziet over de twee
omstreden bouwprojecten.

als met de studenten die Van Jole
zal missen. “Ook de studenten
komen geregeld bij me aan met
vragen over declaraties, of hoe ze
alle financiële zaken rondom een
buitenlandse studiereis moeten
regelen.”
Dat Van Jole al lange tijd een vertrouwd gezicht binnen de
faculteit is, blijkt wel als opleidingsdirecteur Faas Moonen aan
het einde van de afscheidsreceptie op dinsdag 17 juni nog
even een hand komt geven. “Ja,

Inbraak in auto beveiliging
Twee mannen met allebei een baseballpetje
op hebben afgelopen zaterdag een mobiele
telefoon gestolen uit de blauwe Renault
Kangoo van de TU/e-beveiliging. Ze
sloegen rond 15.00 uur een ruit in en verdwenen met de telefoon in de massa bezoekers van het buitentoernooi van volleybalclub Hajraa. De auto stond in de straat
voor de meldkamer van de beveiliging, die

volgens mij hadden wij in 1983
voor het eerst met elkaar te
maken”, vertelt de opleidingsdirecteur, “toen liep ik hier nog
rond als student.”
Een fascinatie voor architectuur
en bouwen heeft ze altijd gehad
en dat maakt het werken bij
Bouwkunde voor haar extra
interessant. “Eigenlijk had ik
makelaar of projectontwikkelaar
moeten worden”, zegt ze aan het
slot van het interview./

net bezig was met de wisseling van de
wacht. De telefoon lag in het zicht, vertelt
de beveiliging, en dat moet in het vervolg
anders.

Notebook voor komend
studiejaar bekend
Studenten die na de zomer met een opleiding aan de TU/e beginnen, kunnen ge-

.

De blobs zouden detoneren met
hét icoon van Eindhoven; de
Lichttoren. De eigenaar ervan,
woningcorporatie Trudo, gaat de
de bouwvergunning voor de
grootste blob aanvechten bij de
rechter. Het gebouw heeft ‘onaanvaardbaar effect’ op het zicht
vanuit en naar de Lichttoren,
aldus Trudo-directeur Thom
Aussems.
Ben van Veelen, oud-voorzitter
van de gemeentelijke monumentencommissie in Eindhoven,
heeft op de opiniepagina van het
Eindhovens Dagblad een oproep
gedaan voor een volksreferendum over het plaatsen van de
blobs. Hij vindt dat de te bouwen
Binary Large Objects vloeken
met hun omgeving. “Ze vormen

bruikmaken van de HP Compaq 8510w. De
notebook bezit een 2.5 GHz processor, heeft
4 GB werkgeheugen en een harde schijf van
200 GB. Ook bevat de schootcomputer een
DVD-brander. Zoals elk jaar werden de kandidaat-notebooks van verscheidene merken
aan een uitvoerig testproces onderworpen.
“We kijken natuurlijk naar de algemene en
grafische performance, maar we laten de
notebooks ook mechanisch testen”, aldus
Dennis Raijmakers van het Onderwijs en

een enorme bruuskering van
hun omgeving en passen daar in
het geheel niet. Bovendien vloekt
de blob met hét icoon van
Eindhoven: de Lichttoren.” Van
Veelen is bang dat die te veel aan
het oog wordt onttrokken. Hij
vraagt zich af hoe de ontwerpers
durven stellen dat een blob een
geheel transparant gebouw zal
zijn. Hij gelooft daar geen snars
van; na inrichting kan een
gebouw niet meer doorzichtig
zijn, volgens hem.
Ir. Arno Pronk van faculteit
Bouwkunde kijkt er heel anders
tegenaan. In de grootstedelijke
ambiance die Eindhoven nastreeft, passen volgens Pronk
eigentijdse nieuwe gebouwen als
blobs. En natuurlijk detoneren
de blobs met hun omgeving.
Pronk ontwikkelde een bouwmethode voor blobs, de Blowing
Structure
Method.
Hierbij
worden ballonnen en netten
gebruikt om een mal te creëren
waarop een laag beton wordt aangebracht. /

.

Studenten Service Centrum. De beste,
meest robuuste notebook - met de juiste
prijs - bleek dit jaar dus de HP Compaq
8510w. Al sinds 1998 biedt de TU/e studenten een speciale notebookregeling. De
computers, met alle sofware die nodig is
voor de studie, kosten zestienhonderd euro.
Studenten betalen hiervan de helft, de rest
wordt gedurende de studie kwijtgescholden.
Meer dan 95 procent van de studenten
maakt gebruik van de regeling.
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Technisch wonder verschafte Zwitsers
Gotthardtunnel/Norbine Schalij
Foto/Bart van Overbeeke
De bouw van de Gotthardtunnel aan het einde van de negentiende eeuw bood een podium voor schrijvers om de
nationale identiteit van de Zwitsers betekenis te geven. Dat
gebeurde aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog heel
bewust. De tunnel werd - achteraf - een symbool om de verschillende bevolkingsgroepen in Zwitserland een saamhorigheidsgevoel te geven. Dat is de conclusie van Judith Schueler
die 24 juni gaat promoveren bij Technologie Management.

De ondernemer Louis Favre gaf zijn
leven bij de bouw van de Gotthardtunnel
voor de vrijheid van zijn land. En eenvoudige Zwitserse boerenjongens worstelden tijdens het boren van de tunnel
met het veranderen van hun nationale
identiteit. Tenminste, als je de verhalen
die een halve eeuw na de bouw van de
tunnel ontstonden, mag geloven.
Judith Schueler weet intussen beter. Zij
onderzocht hoe betrokkenen uit verschillende periodes keken naar de relatie
tussen de bouw van de Gotthardtunnel en
de Zwitserse nationale identiteit. “Er
bestaan twee verhaallijnen. Bij de ene
gaat het over de enorme ingenieursprestaties die het mogelijk maakten een bijna
15 kilometer lange spoortunnel tussen
Göschenen en Airolo te bouwen. Je kunt
zeggen dat de materialiteit van de tunnel
beschreven wordt. De andere gaat over de
Zwitserse identiteit en hoe die beïnvloed
is door het bergmassief van de Gotthard.”
Tot Schuelers verbazing is er in de
historiografie nergens een kruising van
deze twee verhaallijnen te vinden. Daar
zag ze een mooi onderwerp voor een dissertatie. Ze ging op zoek naar verhalen uit
de periode 1870-1940 en keek op welke
wijze ingenieurs, journalisten, regeringsleiders, reisboekenschrijvers en theatermakers zelf verband hadden gelegd. Of
niet.
Judith Schueler kwam als onderzoeker op
de TU/e bij Technologie Management (TM)
toen ze daar bezig waren met de af-

ronding van het grote project Techniek in
Nederland. Ze was afgestudeerd aan de
Universiteit van Maastricht bij Cultuur en
Wetenschapsstudies. Haar onderwerp,
ouderenhuisvesting in Rotterdam, viel
onder de specialisatie Technologische
Cultuur. Bij TM verrichtte ze enkele
behulpzame onderzoeken en in 2001
nam ze een aio-plaats aan bij prof.dr.
Johan Schot. Gedurende haar promotieonderzoek begon deze met ‘Tensions of
Europe’, een onderzoeksprogramma dat
honderdvijftig wetenschappers uit twintig
landen gaan uitvoeren. Wat betreft tijd,
onderwerp en geografie viel Schueler net
tussen beide onderwerpen in: het gaat
over een land dat worstelt met haar
positie in Europa. “Dat maakt mijn onderzoek een uniek tussengeval. Het geeft
een vrije positie maar je moet wel een
eigen omgeving creëren voor ruggespraak.” Nu werkt ze bij ‘stichting
Toekomstbeeld der techniek’ in Den
Haag. Voor het project HubHolland
coördineert ze een verkenning naar de
toekomst van infrastructurele netwerken
in Europa.

Mythe
Bij Schot wilde ze in eerste instantie
onderzoek doen naar de gevolgen van
internationale verbindingen op nationale
identiteiten. Welke invloed heeft de
Kanaaltunnel op Frankrijk en GrootBrittannië of de brug over de Sont op
Zweden en Denemarken? En hoe wordt
de technologie daar eigenlijk in geplaatst?
Ze begon met onderzoek naar de

Simplontunnel die Zwitserland met Italië
verbindt. Maar toen ze eenmaal diens
oudere broer Gotthardtunnel had gezien,
stortte ze zich daar helemaal op. “Die
Gotthardregio kun je zien als het hart van
Zwitserland. De bouw van de tunnel heeft
zoveel betekend voor het land. Ik
ontdekte hoe de Zwitserse Gotthard
mythe groeide en ook ingezet werd om de
nieuwe tunnel betekenis te geven. Om zo,
bijna achteraf, een nationaal karakter te
smeden.”
Voor haar onderzoek heeft Schueler vele
meters archief doorgespit. “Echt duizenden stukken. In de nationale archieven
van Duitsland en Zwitserland, bij de
Zwitserse spoorwegen, bij bibliotheken.
Ik heb me rot gezocht naar ingenieurs die
destijds iets zeiden over de Zwitserse
identiteit. Ik vond alleen een Oostenrijkse
ingenieur die heel bewust met de
Oostenrijkse tunnelmethode wilde
bouwen. Hij leverde daarom kritiek op de
gekozen Belgische methode bij de aanleg
van de Gotthardtunnel. Ik ging bijna aan
mezelf twijfelen. Uiteindelijk moest ik
erkennen dat ik geen Zwitserse tunnelbouwers vond die hun identiteit
gebruikten ter verdediging van hun
keuzes.”
Daarom was het zo grappig dat zij bij het

doornemen van romans en toneelstukken
wel op de Zwitserse mythe stuitte. “Vijftig
jaar later blijkt de bouw van de tunnel een
enorm aantrekkelijk onderwerp voor
Zwitserse heldenverering en vrijheidsstrijd.” Wat was er in de tussentijd
gebeurd met de relatie tussen Zwitserse
identiteit en de tunnel?
De promovenda deelde de archiefstukken
in op vier tijdsperioden, elk met een eigen
groep actoren en bronnen.
De eerste verzameling die ze las bestond
uit ingenieursdiscussies die tijdens de
bouw opgetekend waren. Daarin vond ze
geen rol voor de nationale identiteit van
Zwitserland, of, zoals ze zelf graag zegt:
“die werd niet gemobiliseerd”.
Voor de tweede periode las ze de toespraken van Zwitserse, Italiaanse en
Duitse regeringsleiders die uitgesproken
werden tijdens de opening van de
spoorlijn in 1882. “De politici en directeuren van spoorwegbedrijven prezen het
slechten van de barrière. ‘Goederen,
mensen, cultuur, niets wordt meer tegengehouden’, juichten ze. Ze gebruikten
hiervoor het doorboren van de Alpen als
metafoor. Tegelijkertijd gebruikte de
Zwitserse pers de Alpen juist als metaforische beschermwal en schreef ze over de
angst die er was om als klein land overge-
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identiteit
leverd te worden aan de grote buurlanden. ‘Welke invloeden van buitenaf
zullen ons treffen en wat doen we
ermee?’ vroegen de journalisten zich af.”
De reisgidsen die Schueler kenmerkend
acht voor de derde periode, bereidden
internationale reizigers voor om het hart
van Zwitserland te ontdekken. Toen de
stroom buitenlandse toeristen sterk
afnam na 1914, verleidden de reisgidsen
de Zwitsers zelf om met de
Gotthardspoorlijn hun nationale
identiteit te beleven.
Bij het Zwitsers karakter hoort de rol van
transitland en de rol als mediator. De stad
Genève staat symbool voor de verdragen
over internationaal recht. Het grote
aantal verschillende culturen heeft tot
gevolg dat de bevolking haar regionale
identiteit toont. Het dialect en de klederdracht zijn nooit weggeweest. De reisgidsen uit de vroege jaren leerden de
Zwitsers in de jaren twintig en dertig
waar ze trots op mochten zijn. De trein
bracht de reiziger langs de nieuwe
symbolen van Zwitserse identiteit: bijvoorbeeld daar waar Zwitserland in 1291
was ontstaan, daar waar Wilhelm Tell de
appel van zijn zoons hoofd af had geschoten. “In de eerste boekjes wordt beschreven hoe je van een grijs, koud en nat
noorden, kunt terechtkomen in een
blauwe lucht, met schone dames en een
mooi Italiaans aandoend landschap. Je
hoeft alleen maar twintig minuten in een
trein onder de grond!” De
Gotthardspoorlijn was een educatieve belevenis.

Retoriek
De Gotthard kreeg voor de Tweede
Wereldoorlog langzaam maar zeker een
mythische status. “Er werd veel retoriek
omheen gehangen”, zegt Schueler. “Wie
de berg, de tunnel en de pas kon
verdedigen, behoedde het hart van
Zwitserland. Europa kon het samenleven
van de verschillende culturen als
voorbeeld nemen, hier ging het goed!
Maar ook letterlijk werd het gebied een
militair bolwerk; er werden bunkers en
ziekenhuizen gebouwd. Zodat het leger
zich in de bergen kon terugtrekken om
Zwitserland vanuit de Gotthard te
heroveren.”
In deze vierde en laatste periode komt
heel serieus naar voren dat de bouw van
de Gottharttunnel het land bestaansrecht
verschafte. In romans en theaterstukken
van 1934 tot 1943 is te lezen hoe de
Zwitserse ingenieurs en bergjongens
hun leven gaven voor de nationale
waarden als neutraliteit en vrijheid. “Dat
er gebouwd werd door Italiaanse gastarbeiders en dat Louis Favre vooral een
zakelijke ondernemer was, wordt genegeerd.” Dit herschrijven van de
nationale geschiedenis geeft aan dat met
de Gotthardtunnel, ook de Zwitserse
identiteit zorgvuldig is gebouwd.

Missie
De algemene waarde van haar onderzoek
zit volgens Schueler in de koppeling van
identiteit en techniek. Ze legt uit: “Je
kunt een moeilijk begrip als nationale
identiteit beter begrijpen wanneer je naar
de materialiteit van de technologie kijkt.
Identiteit glipt als het ware door je
handen, terwijl techniek hard en tastbaar
is. Het biedt mensen de mogelijkheid
hun nationale identiteit te bediscussiëren, beleven en vorm te geven. Door
beide begrippen serieus te nemen,
begrijp je zowel de betekenis van de
tunnel als van de nationale identiteit
beter. Ik zie het bijna als mijn missie om
de twee aparte vakgebieden, identiteitsonderzoek en technologie, meer notie
van elkaar te laten nemen.”/

.

Martijn Feron is zo’n student die weet wat hij
wil. Nog voor hij naar Amerika vertrok voor
een onderzoekstage te Harvard - interessant
én staat goed op je cv - had hij zijn afstudeer stage bij Philips Research al geregeld. Hij
werkte er aan ‘photonic textiles’, textiel
waarin LEDjes zijn verwerkt, waardoor het als
een flexibel beeldscherm te gebruiken is.
,,Met een lage resolutie, dat natuurlijk wel. Je
zou het kunnen toepassen in kleding,
meubels, maar bijvoorbeeld ook in auto’s.”

De stof is opgebouwd uit meerdere lagen.
“In twee van die lagen is af en toe ook een
geleidende draad ingeweven. Die draden
vormen samen een netwerk. Daar worden de
ledjes aan gekoppeld, waardoor ze vanuit één
hoekpunt aan te sturen zijn.” Om de ledjes
tegen beschadiging te beschermen worden
ze ingegoten in een polymeer. Dat maakt ook
het licht wat diffuus, waardoor de pixels
breder worden. ,,Je kan je voorstellen dat een
bedrijf als Philips niet zoveel ervaring heeft

met textiel. Zij vroegen me hoe die compo nenten optimaal in de stof verwerkt konden
worden, zodat het ‘device’ zo min mogelijk
schade oploopt bij rek en spanning.” Om met
die vraag aan de slag te kunnen, ontwikkelde
Feron eerst een beeldherkenningstechniek
om te observeren hoe de stof rond een com ponent zich gedraagt als er spanning op
wordt gezet. ,,De deformatie tijdens een
trekproef bleek met een camera te regis treren. Vervolgens heb ik software ont wikkeld die aan de hand van de beelden kon
bepalen, hoe groot de vervorming was.”
Maar het ingewikkeldste kwam daarna. Feron
ontwikkelde een numeriek model om het
gedrag van de stof te kunnen beschrijven:
,,Een van de lastige dingen is dat stof deels
elastisch is en deels in-elastisch. Vergelijk
het met het buigen van een ijzerdraadje. Als
je dat loslaat, veert hij een stukje terug, maar
niet helemaal. Dat gedrag maakt het
modelleren ingewikkeld.” Naast zijn stage
raakte Feron ook op een andere manier bij
Philips betrokken: hij werd voorzitter van
‘Philips Intern Committee’ - een commissie
die de relatie tussen het bedrijf en zijn
stagiaires verbetert. ,,Daar heb ik een aantal
mooie contacten aan overgehouden.” Toch
besloot hij om niet bij Philips te blijven. Hij
werkt nu voor TMC Group, een bedrijf gespe cialiseerd in het projectmatig inzetten van
technici, waarvoor hij een structuur voor
studentenwerving opzet. Maar hij overweegt
nog om aan Harvard verder te studeren. ,,Ik
ben best wel ambitieus.”

Tekst: Anouck Vrouwe
Foto: Bart van Overbeeke

File in de fabriek
Een lithografiemachine in de halfgeleiderindustrie is een productielijn
op zich. Het complexe en kostbare
apparaat brengt een fotogevoelige laag
aan, fotografeert een schema op het
silicium en etst dit uit. Zo’n machine
werkt efficiënter als er meerdere wafers
tegelijkertijd verwerkt worden. Ir. Ad
Kock, heeft in zijn promotie-onderzoek
aan een model gewerkt dat onder meer
rekening houdt met het aantal
producten dat tegelijkertijd in bewerking is, ofwel hoeveel productieplaatsen er in een machine bezet zijn,
om bijvoorbeeld de gemiddelde doorlooptijd te voorspellen. “De industrie
zit op dit soort modellen te wachten”,
vertelt de promovendus bij de Systems
Engineering groep van de faculteit
Werktuigbouwkunde.

fabrieksvloer en gebruikt in het geaggregeerde model. Vervolgens kijk je hoe
nauwkeurig dat model voorspellingen
kan doen. Als de schattingsfout te hoog
is, ga je details toevoegen aan het model.
“Het EPT-model vraagt minder rekentijd,
maar de resultaten voorspellen toch
nauwkeurig”, vertelt Kock. “Verder kun je
uitkomsten invoeren in een wiskundig
model. Zo heb je maar een paar seconden
rekentijd nodig.” De gemeten EPT-parameters geven snel een indruk waar
problemen in een fabriek liggen. “Is de
gemiddelde effectieve procestijd bijvoorbeeld hoog, dan ligt daar een bottleneck. Is de spreiding heel groot, dan weet
je dat er een probleem bij die machine zit.
Je kunt met die getallen en met het EPTmodel het gedrag van de productielijn
gaan optimaliseren.”

Kock: “Het toevoegen van het aantal
‘klanten’ als parameter in het model, lijkt
een nuance verschil in vergelijking met
bestaande modellen, maar het is een
belangrijke stap als je machines die
meerdere bewerkingstappen uitvoeren
goed wilt beschrijven”, vertelt Kock.
De basis voor zijn onderzoek vormen
zogeheten wachtrijmodellen. Kock:
“Wiskundige wachtrijmodellen, leveren
heel snel een resultaat op. De werkelijkheid is echter vaak te weerbarstig om
netjes in een wiskundig model te gieten.
Het voordeel van simulaties, is de vrijheid
om te modelleren wat je wilt. Je simuleert
stap voor stap wat er met ieder product
gebeurt, en dat voor bijvoorbeeld een
miljoen producten die langs dertig
machines in een productielijn gaan. Het
nadeel is dat ze enorm veel rekentijd
vragen.”
Kock gebruikt daarom een geaggregeerd
model. De gedachte is om zoveel mogelijk productie-details die de bewerkingstijd beïnvloeden samen te pakken in een
geaggregeerde procestijdverdeling. Deze
effectieve procestijd (EPT) verdeling
wordt rechtstreeks bepaald uit aankomsten vertrekmomenten gemeten op de

Automobielindustrie
De EPT-methode is onder meer getest in
twee industriële praktijkgevallen, onder
meer bij een productielijn in de automobielindustrie uitgevoerd door een
bedrijf uit de gebruikersommissie van het
EPT-project. Kock: “Het model werkte
goed. Die productielijn is bijna volledig
gerobotiseerd. Zo’n geautomatiseerd
proces levert veel bruikbare data op voor
een simulatie. Alles zit al in de
computer.”
Het EPT-project, dat financieel wordt
ondersteund door STW, is in zekere zin
ook een productielijn. De promovendus
voor Kock, dr.ir. Johan Jacobs, heeft een
eerste stap gezet. Kock is daarin verder
gegaan in een gezamenlijk project met de
recentelijk bij wiskunde gepromoveerde
dr.ir. Marcel van Vuuren. Hun werk wordt
vervolgd door ir. Casper Veeger bij
Systems Engineering en ir. Remco
Bierbooms bij de Stochastische besliskunde groep. Veeger heeft het model bijvoorbeeld met goed resultaat toegepast in
een fabriek in de halfgeleiderindustrie.
Kock: “Zo werkt grootschalig onderzoek.
De wetenschappelijke staf heeft een doel
voor ogen. En meerdere promovendi,

Detail Wafer Table van ASML. Een litho machine werkt efficiënter als er meerdere
wafers tegelijkertijd verwerkt worden.
Foto: ASML

afstudeerders en stagiairs werken hier
achtereenvolgens aan om dat doel te
bereiken.”
Sinds een week of twee werkt Kock bij
Weir Minerals in Venlo als Process
Innovation Engineer. Weir maakt enorme
maatwerk pompen voor de mijnindustrie.
Deze zogenaamde slurry-pompen
worden gebruikt om ijzererts in de
mijnbouw te verpompen of restmateriaal
weer terug in de mijnschachten te
pompen om zo het milieu te ontlasten.
Die pompen met de grootte van een klein
huis, worden specifiek voor de klant ontworpen. Kock: “Ik ga kijken naar de procestijd van bestelling tot aflevering van
zo’n pomp. Ik hoop dat ik het EPT-model
hier ook kan gebruiken. Ik zie wel mogelijkheden.”/

.

Ir.Ad Kock (1980, Geleen) haalde zijn MSc. in
werktuigbouwkunde aan de TU/e in 2003,
voor zijn scriptie werd de Corus Jong Talent
prijs voor de werktuigbouwkunde en de ma teriaalkunde 2004 toegekend. In 2004
startte hij zijn PhD. bij de onderzoeksgroep
Systems Engineering in het EPT project
onder begeleiding van prof. dr. ir. Koos
Rooda, prof. dr. ir. Onno Boxma en co promotor dr.ir. Pascal Etman. Maandag 30
juni verdedigt hij zijn proefschrift “Effective
Process Times for Aggregate Modeling of
Manufacturing Systems”om 16.00 in
Collegezaal 5 in het auditorium.
Meer informatie via: www.asml.com
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Van de oprichting van de TU/e
tot de Demos Duckrace
Geschiedenis van Eindhoven studentenstad in beeld gebracht

Els de Vaan-Bruinsma is de eerste vrouw die afstudeerde aan de TU/e.
Bron: Compositum ‘Communis Opinio’

De bouw van de eerste studentenflat. De
oprichting van studentenverenigingen.
Het eerste buitentoernooi van studentenvolleybalvereniging Hajraa. De
geschiedenis van Eindhoven als
studentenstad biedt een heel arsenaal aan
onderwerpen. Voldoende stof voor een
expositie, vonden TU/e-studenten Merel
Broek en Irene Kamp en Fontys-studente
Femke Zwanenburg. Met zijn drieën
vormen ze Compositum ‘Communis
Opinio’, de koepelorganisatie van
studentenverenigingen Demos, ESC en
SSRE.
De drie meiden kregen eind 2007 het
idee voor de tentoonstelling. “We willen
Eindhoven als studentenstad onder de
aandacht brengen. Niet alleen bij
studenten, maar juist ook bij inwoners”,
vertelt Irene. De expositie bestaat uit
zuilen met videoschermen en teksten.
Bezoekers zien interviews met studenten
van vroeger, van nu en van de toekomst.
Twee kinderen vertegenwoordigen die
laatste groep. Uit de informatie over Els
de Vaan-Bruinsma, de eerste vrouw die
afstudeerde aan de TU/e, blijkt dat de universiteit toen nog niet was gewend aan
vrouwen. Ze vond de aanduiding ‘de heer’
op haar scheikunde-bul. Bovendien werd
ze in een herenkostuum bij de uitreiking
verwacht.
De initiatiefnemers hebben een selectie
gemaakt uit gebeurtenissen sinds 1956.

Studentenvereniging SSRE houdt in 1991 haar eerste beleidsdebatttoernooi.
Bron: archief a.s.v. SSRE

Een expositie over de geschiedenis van Eindhoven als
studentenstad staat sinds 10 juni in het Eindhovense
Stadskantoor. Twee TU/e-studenten en één Fontys-studente
namen het initiatief. De ‘reizende tentoonstelling’ komt in
augustus naar de TU/e en Fontys.

Het eerste buitentoernooi van studentenvolleybalvereniging Hajraa wordt eind jaren zeventig
georganiseerd. Toen was het al de gewoonte om op de campus te overnachten. Bron: Tu/e-archief

De mensa wordt in de jaren zestig ondergebracht in de Bunker. Studenten,
medewerkers maar ook anderen profiteren van het relatief goedkope eten.
Een volledige maaltijd kost in 1967 slechts 1,85 gulden. De populariteit
van de eetgelegenheid neemt in de jaren ’90 echter sterk af. De mensa
moet dan ook de deuren sluiten. Bron: TU/e-archief

De eerste studentenflat wordt september 1959
gebouwd. Het pand aan de Boutenslaan wordt omgedoopt tot Hospitium. Bron: TU/e-archief

Die hebben ze in een tijdsbalk verwerkt.
Zo is de oprichting van de TU/e - toen nog
Technische Hogeschool Eindhoven - in
beeld gebracht. De Spaanse zanggroep
Tuna Ciudad de Luz ontstaat eind 1964.
Dat jaar start ook de eerste studentenvakbond. De Bunker wordt eind jaren
zestig gebouwd.
Het Virusfestival wordt voor het eerst in
1991 gehouden. Eén van de meest recente
activiteiten die in de expositie terugkomt,
is die van de Demos Duckrace.
Drs. Joep Huiskamp, die zich hard maakt
voor Eindhoven als studentenstad, is te
spreken over het initiatief. “Heel goed dat
ze dit uit eigen beweging hebben gedaan
en dat verenigingen hebben samengewerkt. Ze hebben buiten hun eigen
gebied gedacht. Ik vind het leuk dat ze de
eerste afgestudeerde vrouw hebben opgespoord.”
De initiatiefneemsters waren zelf af en
toe verbaasd over bepaalde ontwikkelingen toen ze in de geschiedenis
doken. Irene: “Het is grappig als je ziet
dat studentenverenigingen eerst in de
stad wilden zitten, later weer op de
campus en daarna weer in de binnenstad.
Dat blijft een golfbeweging. Ik stond er
ook van te kijken dat studenten het
Stratumseind links lieten liggen. Dat is
nu wel anders.” De expositie komt ook
nog in de Bijenkorf en mogelijk in het
Catharina Ziekenhuis./

.

Roeivereniging Tachos wordt in 1960 opgericht. Later starten andere
studenten met roeivereniging Telamon. De clubs zien er aanvankelijk
geen heil in om samen te gaan, maar in 1975 komt daar verandering
in. Met de komst van roeivereniging Thêta wordt de fusie een feit.
Vanaf 1984 kunnen ook HBO-studenten lid worden. Zij werden eerst
geweerd vanwege hun relatief kortere studieduur. Ze zouden minder
tijd over hebben voor het roeien. Bron: TU/e-archief
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Buitentoernooi Hajraa
haalt nat pak
Foto’s/Irene Wouters
Dat de wortels van volleybalvereniging Hajraa helemaal
teruggaan tot het Eindhovens Studenten Corps (ESC) zal maar bij
weinigen bekend zijn. De club vierde vorig jaar het tiende lustrum
en is daarmee de oudste sportvereniging van de TU/e. Afgelopen
weekend werd nog een mijlpaal bereikt: voor de dertigste keer
vond het roemruchte Hajraa Buitentoernooi plaats.

Bijna vijfhonderd teams uit binnen- en
buitenland namen het op de TU/ecampus tegen elkaar op. Het traditionele
zoenoffer aan de zusters Clarissen in de
vorm van een volvette kaas had dit jaar
helaas niet het gewenste, weerbestendigende effect. Regenbuien teisterden de
speciale editie, maar dat kon volgens de
organisatoren de pret niet drukken. Want
behalve sportief presteren, zijn voor veel
volleyballers de feestelijkheden reden
genoeg om jaarlijks de gang naar de
Eindhoven te maken.
Het grootste grasvolleybaltoernooi van
Europa; met die niet mis te verstane
borstklopperij prijst Hajraa haar toernooi
al vele jaren aan. Er liepen dan ook weer
een kleine vijfduizend deelnemers rond
op de campus en de sportvelden van de
TU/e. In 1979 bij de viering van het
vierde lustrum van de vereniging werd
2700 gulden bij elkaar gebracht door de
zogeheten ‘oude ballen’ en was het eerste
buitentoernooi een feit. Door onervarenheid van de organisatoren en een totaal
verregende zondag dreigde het een
financieel fiasco te worden, maar dankzij
het enthousiasme van de deelnemers en
de feestelijkheden werd het toernooi toch
een succes. Een succes dat inmiddels al
weer dertig jaar volleyballers weet aan te
trekken uit alle windstreken. Want wie
had er ook maar een flauw idee dat dit
balspel ook op Cyprus zijn adepten kent?
Naast de Cyprioten waren er dit jaar ook
vijftig buitenlandse teams uit onder meer
Engeland, Italië, Finland, Frankrijk en
Schotland. Overigens is het internatio-

nale tintje er pas in 1987 serieus aan toegevoegd toen de organisatie nadrukkelijk
in het buitenland de boer op ging met het
uitventen van hun evenement.
Tegenslagen, zoals slecht weer, heeft de
organisatie wel vaker meegemaakt in de
afgelopen drie decennia. Aan de derde
editie in 1981 zat zelfs een verraderlijk
geurtje: het riool op het terrein Noord zat
verstopt, wat de spelaccommodatie er niet
echt ‘frisser’ op maakte. Na een verregend
toernooi in 1982 werd een jaar later voor
het eerst de hulp ingeroepen van de
zuster Clarissen. Met het aanbieden van
een grote worst hoopte de organisatie dat
de nonnen bij hun hoogste baas zouden
pleiten voor goed weer in het toernooiweekend. Het hielp direct! In 2003
bekenden de nonnen dat ze eigenlijk
helemaal niet van worst hielden en
sindsdien krijgen ze elk jaar een kaas.

Handgranaat
Het tentenkamp aan de oevers van de
Dommel werd voor het eerst in 1984 opgeslagen. Vijf jaar later waren de
volleybalinternationals Benne, Grabert,
Selinger en Teffer niet te groot om ook
richting Eindhoven te trekken voor een
partijtje tegen Hajraa Heren 1. De erkenning van het unieke karakter van het
toernooi kreeg in 1995 pas echt gestalte
met de uitverkiezing door een bekende
bierbrouwer om in Eindhoven de
Heineken Studenten Steden Cup
Volleybal te spelen.
Twee jaar later openbaarde zich het
‘Wonder aan de Dommel’: tot vrijdagmiddag drie uur had het de hele dag

geregend of er een nieuwe zondvloed aanstaande was. Toen lieten de zusters
Clarissen hun ware kracht zien: de zon
brak door en hield het vol tot zondagmiddag. Voorwaar een goede investering
in vleeswaar. Het toernooi van 1999 had
explosief kunnen beginnen. Tijdens de
opbouwwerkzaamheden aan onder meer
een drijvend terras in de Dommel werd
een handgranaat gevonden. Gelukkig
bleef de vondst zonder gevolgen. In 2001
had het toernooi oosterse allure: de
nationale jeugdselectie van Taiwan gaf
acte de presence.
Al die jaren bleven de teams maar toestromen. In 2003 besluit Hajraa dat de
grens toch wel bereikt is met 475 teams,
al staan er in de editie van dit jaar toch

weer 490 teams op de velden. En ook dit
jaar moet zich helaas scharen onder de
niet volledig geslaagde uitvoeringen.
Volgens PR-commissielid Lilian
Admiraal is een groot deel van de
zaterdagwedstrijden verloren gegaan
door de hoosbuien die ’s middags
losbarstten. Maar ook nu hebben de
bezoekers zich niet hoeven te vervelen
omdat er ook naast het volleyen veel te
doen was. Het Nationale Studenten
Kampioenschap werd vanzelfsprekend
wel afgerond en daarbij was de eerste
plaats bij de heren voor Tilburg en bij de
dames voor Utrecht. Hajraa legde zowel
bij de heren als de dames beslag op de
vierde plaats./

.
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Algemeen
Stan Ackermans Institute
Uitreiking PDEng-diploma
Het Stan Ackermans Instituut (SAI) reikt
op donderdag 26 juni diploma’s uit aan
kandidaten die met goed gevolg een
tweejarige postgraduate opleiding hebben afgerond. Zij verkrijgen hiermee de
graad van PDEng (Professional Doctorate
in Engineering). Kandidaten van de volgende opleidingen krijgen hun diploma:
Architectural Design Management
Systems (ADMS), Logistics Management
Systems (LMS) en Process and Product
Design (PPD).
Iedereen is welkom om deze diplomauitreiking bij te wonen. Aanvang 15.00
uur in de Tureluur, vloer 12 in het
Hoofdgebouw.

Mensen
Promoties
Mw. drs. J.A. Schueler verdedigt op dinsdag 24 juni haar proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in
zaal 4 van het Auditorium. De titel van
het proefschrift luidt ‘Materialising
Identity The co-construction of the
Gotthard Railway and Swiss national
identity’. Schueler promoveert aan de
faculteit Technologie Management. De
promotor is prof.dr. J.W. Schot.
Ir. H.A.J.A. van Kuijk verdedigt op dinsdag 24 juni zijn proefschrift en stellin-

gen tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in
het Van Abbemuseum. De titel van het
proefschrift luidt ‘Great Furnace
Combustion: A Model for the Solid Fuel
Lager’. Kuijk promoveert aan de faculteit
Werktuigbouwkunde. De promotor is
prof.dr. L.P.H. de Goey.
Mw. ir. K.P. van den Hout verdedigt op
dondag 26 juni haar proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen van een
commissie. Dit gebeurt vanaf 14.00 uur
in zaal 5 van het Auditorium. De titel van
het proefschrift luidt ‘Peptide Discotics
Synthesis, self-assembly and application’.
Van den Hout promoveert aan de faculteit Biomedische Technologie. De promotor is prof.dr. E.W. Meijer.

Diversen
Vredescentrum
Symposium Hulp-organisaties
Het Vredescentrum houdt dinsdag 24
juni vanaf 13.30 uur een symposium over
hulp aan crisis-gebieden. Deze bijeenkomst is in de Dorgelozaal van de
Traverse en heeft als volledige titel:
‘Vredesmissies en particuliere hulp-organisaties (NGO’s)’ met als ondertitel ‘een
moeizame samenwerking’.
Bij hulp aan crisisgebieden komt de militaire hulp soms in conflict met de humanitaire, niet-militaire hulp.
Voorbeelden zijn Kosovo, Irak,
Afghanistan en diverse landen in Afrika.
Toch kunnen hulpverleners van het Rode

Kruis, van Oxfam-Novib of Cordaid vaak
nog goed hun werk doen. Studenten
kunnen hier ook bij betrokken raken.
Hoe valt een en ander nog te verbeteren?
Is een gedragcode nodig? Diverse sprekers zullen vanuit hun eigen ervaringen
de zaak belichten. Zo zal lt.kol.Wilfred
Rietdijk ‘vanuit militair perspectief’ spreken, terwijl Annick van Lookeren
Campagne als buitenland-coördinator
voor Oxfam Novib zal spreken. Als middagvoorzitter zal optreden conflict-deskundige prof.dr. Georg Frerks, verbonden aan Instituut Clingendael en ook
aan de Universiteit van Utrecht en
Wageningen. Voor een forumdiscussie
ter afsluiting, met vooral de zaal, zal
ruim de tijd zijn. De bijeenkomst eindt
rond 17.00 uur.

Wushu vereniging Qidao
Workshop taiji
Wushu vereniging Qidao organiseert
thema lessen Taiji specifiek gericht op de
verlichting van RSI. Repetitive Strain
Injury (RSI) is een verzamelnaam voor
allerlei klachten die te maken hebben
met het gedurende lange tijd herhaaldelijk uitvoeren van dezelfde, soms kleine
en op zich niet inspannend lijkende
bewegingen.
Tijdens het beoefenen van de oosterse
bewegingsleer Taiji leert het lichaam
spanning af te pauwenveren en een ontspannen houding aan te nemen. De oefeningen die in de themales worden aangereikt zijn kort, eenvoudig en efficiënt, en
hebben een hoog rendement. Net als de
gewone lessen zijn de themalessen vrij

toegankelijk voor studenten en medewerkers van de TU/e met sportkaart. Neem
comfortabel zittende kleding met lange
mouwen en pijpen mee. De oefeningen
zijn eventueel op sokken te volgen.
Maandag 23 juni en 30 juni van 17.30 tot
19.00 uur in de gymzaal van het sportcentrum.

Vacatures
Post Doc Advanced antenna stuctures
(V36.342), Radiocommunications,
department of Electrical Engineering (1,0
fte). Tijdelijk dienstverband, salaris in
overleg.
(Junior) Program officer NRSC-Catalysis
(V37.644), NRSC-Catalysis , department
of Chemical Engineering and Chemistry
(1,0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris
maximaal schaal 10 CAO Nederlandse
universiteiten bijlage 1 (2330,00 t/m
3678,00 euro).
Secretaresse (V38.531), de unit Structural
Design and Construction Technology
(SDCT), faculteit Bouwkunde (0,6 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 6 CAO Nederlandse universiteiten
bijlage 1 (1714,00 t/m 2383,00 euro).
PhD student “Tissue Culturing of the
Intervertebral Disc” (V50.084),
Orthopedic Biomechanics, department of
Biomedical Engineering (1,0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 27 CAO Nederlandse universitei-

ten bijlage 1 promovendus (2000,00 t/m
2558,00 euro).
Medewerker Servicedesk ORCA (intern)
(V84.019), Functioneel Beheer en
Ontwikkeling (FB&O), dienst Financiele
en Economische Zaken (1,0 fte). Vast
dienstverband, salaris maximaal schaal 9
CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1
(2441,00 t/m 3352,00 euro).
Coordinator Zalenverroostering (intern)
(V87.040), dienst Interne Zaken (1,0 fte).
Vast dienstverband, salaris maximaal
schaal 8 CAO Nederlandse universiteiten
bijlage 1 (2220,00 t/m 2966,00 euro).
(Directie) Secretaresse (V37.564),
Faculteitsbureau, faculteit Scheikundige
Technologie (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

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

(Advertentie)

Wanted: future masters of criminal investigation
Zware criminelen passen de modernste methoden en middelen toe om uit
handen van de politie te blijven. De enige manier om ze te pakken is door nóg
slimmer te zijn. Daarom is de politie voor de opleiding tot Master of Criminal
Investigation nu op zoek naar leergierige en vasthoudende wo’ers. Academici die

tot de bodem willen gaan om de waarheid boven te krijgen. Je combineert de
tweejarige opleiding direct met een baan bij de recherche van een regionaal
politiekorps. Na succesvolle afronding ga je in de functie van recherchekundige
bijdragen aan het onderzoeken en oplossen van complexe en zware misdrijven.

Recherchekundige worden? Steek je licht op tijdens de
voorlichtingsbijeenkomst op 8 juli in het Beatrixgebouw in Utrecht.
Kijk voor meer informatie op www.kombijdepolitie.nl/mci.

<< WAAKZAAM EN DIENSTBAAR >>

www.kombijdepolitie.nl/mci
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Nicole Ronald:
“I’d rather help than be helped”

Photo: Bart van Overbeeke

Like many PhD students at the TU/e, Nicole Ronald
is a long way from home. Unlike many, after only a
year her Dutch is at a level where she can
communicate and read the newspapers. She has
just completed the intermediate Dutch course.
Before her arrival she started writing an entertaining blog entitled ‘the expat numbat: from au to
nl’, to keep friends and fellow expats up-to-date on
her experiences. Clearly, communicating is
important to this Australian PhD student.
“I’m not used to being dependent
on others, and I’d rather help
someone else than be helped
myself. I’ve always thought you
should give something back to
your university, not only take.
That’s why I found it hard for me
to be in a situation where I didn’t
speak the language and knew little
about the country or the university. I was always asking for
something and not contributing.
Basically, in Australia, organizing
things is what lecturers do,” she
explains.
By now, Ronald is active in the
TU/e PhD network and taking
part in all kinds of activities. Not
to mention regularly going to
soccer games, which she believes
is one of the best ways to get to
know a culture. “This is what
people are crazy about. They dress
up in their orange gear and
scream and shout. I go to games
in Australia, but that’s so different. Games are often packed
out in the Netherlands. At home
stadiums are bigger and never
full. Also the beer is half the
strength that it is here and there is

no smoking allowed at football
games.”
Why did she decide to come to
TU/e? “Well the short answer is
that I was asked nicely,” grins
Ronald. “It started with a random
e-mail from my current supervisor asking me to write a chapter
in a book. I felt I didn’t have
enough to say, so I declined. But
he told me he had a few openings
for PhD students. I was already
going to Gothenburg and
Hamburg for interviews that
summer during a holiday I had
planned in Sweden, so I decided
to include Eindhoven. The research possibilities at the Urban
Planning group at the TU/e’s
Department of Architecture,
Building and Planning turned out
to be what I was looking for; our
group has evolved to become very
influential in their field internationally.”

Behavior
The Australian PhD student is
continuing some of the work she
did at the University of
Melbourne, concentrating on
modeling social influences on

activity and travel behavior, using
agent-based modeling. “I want to
know how people’s social
networks determine where they
go and how often they travel. And
why. The data can then be used in
models to forecast future
behavior. I think these models of
human behavior are really interesting. They are useful in
planning the kind of infrastructure and transport facilities
that are needed,” she explains.
“This is a very multidisciplinary
field. It’s about economic decisions, psychology, sociology,
urban planning and mathematical
modeling, to name a few areas.
When I was working on my
Master’s I had to go to five
different libraries in Melbourne
in one day.”

Dutch
After earning a BE and BSc degree
in civil engineering and computer
science, Ronald went on to a
Master’s in software engineering
and computer science. She
worked as a transport engineering
consultant for half a year before
deciding to go back to work at the
University of Melbourne parttime in administration and
software. There was always some
idea of coming to Europe as
Ronald had already spent some
time in Sweden with relatives and
had learned some Swedish and
German while still in Australia.
“People always ask me why I
didn’t learn Dutch while I was at
it. Well, there was no Dutch
course, but there was a Goethe institute offering German. That has
been a help in learning Dutch.”
Ronald has interesting ways of

getting information. For example,
while she reads Dutch newspapers, she also listens to
podcasts from an Australian multicultural radio/TV network which
broadcasts in 68 languages including Dutch. In the past, she
has berated Cursor in her blog for
not including enough university
news in English, comments
which the writers of this page essentially agreed with. (We’re
working on this but cannot immediately claim more pages or get
English summaries of Dutch articles - PR). Her website includes
some interesting links for expats
and her blog always has a quirky
point of view.

Different
“I like finding things that are different or the same. Trivial things
that no one cares about often interest me. I like talking about the
good and the bad things in
Holland, and what it’s like being a
PhD student,” she says. “TV is different. Food is different. Prices
are higher. You can get a meal for
6 euros in Australia. Once I found
$40 in a pub in Australia and
bought dinner for three. Also it’s
amazing how much better everything in Holland looks in the sun.
I really enjoyed the Keukenhof on
a sunny spring day.”/

Column
A couple of weeks ago, I
made a grave mistake - I in advertently acquired
enough credits to graduate.
Now my presence was no
longer acceptable on
campus and I had to face
the bitter reality of the
world outside.
As a result of this tactical
blunder, I now find myself
in a quaint fishing village
located just on the edge of
civilization. In Terneuzen
(which is Dutch for
“Practically Belgium!”), I’m
now performing the duties
of an intern. This is the first
time I’m working at a
chemical plant, which is
quite exciting and different
from campus life. Well, that
is if you call working 50m
away from gigantic tanks of
potentially flammable che micals exciting. In the first
week itself I experienced an
emergency alarm, a nearmiss chemical spill and a
surprise government in spection. I spent the rest of
my week drinking coffee,
wearing my helmet and
hiding under my fireproof
desk. So far, so good. If I
manage to complete three
months onsite, preferably
without blowing anything
up, I’ll call it a success.
This internship also marks
the end of my TU/e chapter.
I’m not doing a PhD, unlike
many of my friends who
jumped at the chance to
spend four more carefree
years on campus. No,
instead I’ve opted to
venture out, knowing that if
I set my aim high enough
and work hard, I could end
up working for a huge im personal corporation run
by robots. Just like all the
other grown-ups.
So, this will be my last
column for the Cursor. I’ve
spent nearly two years in
Eindhoven. And in these
two years, I’ve met some
amazing people and had
some great times. I came to
the Netherlands pretty
much blindfolded. In many
ways, it was a leap of faith.
But I’m glad I did it. Living
on my own, in a foreign
land among a diverse group
of people was a challenge I
enjoyed. Eindhoven and its
experiences, on and off
campus, have gone a long
way in defining who I am
today. Mumbai is where I
grew up, but Eindhoven is
where I found myself. And
that I shall never forget.
Tot ziens iedereen en
bedankt voor lezing!

.

See also
www.expatnumbat.wordpress.com

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

p.s.: You can catch more of
me at my blog: axs huzaifa.blogspot.com,
where I shall continue to
document my experiences
in the Netherlands and
beyond.
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Tienduizenden mensen gedood,
Help
honderdduizenden dakloos. Help nu!
slachtoffers
cycloon Birma! Giro 555
Den Haag

SAMENWERKENDE
H U L P O R G A N I S AT I E S
www.giro555.nl

De Nierstichting is jarig.
Kadotip: word donateur.
Kijk op www.nierstichting.nl of bel 035 697 80 55.

Master of Science programme
Philosophy of Science, Technology and Society
7KH,QWHUQDWLRQDO1HZ7RZQ,QVWLWXWH ,17, EDVHGLQ$OPHUHWKH1HWKHUODQGV
LVDQHZVFLHQWLۋFLQVWLWXWHVSHFLDOL]HGLQUHVHDUFKDQGHGXFDWLRQRQQHZ
WRZQVZRUOGZLGH,17,DLPVWREHFRPHDQLQWHUQDWLRQDONQRZOHGJHFHQWUHIRU
DPRQJVWRWKHUVVFLHQWLۋFUHVHDUFKHUVVWXGHQWVDQGSURIHVVLRQDOVHQJDJHG
LQWKHGHYHORSPHQWDQGUHJHQHUDWLRQRIQHZWRZQV
3DUWLFLSDQWVLQ,17,DUHWKH8QLYHUVLW\RI$PVWHUGDP'HOIW8QLYHUVLW\RI
7HFKQRORJ\WKH+RJHVFKRROYDQ$PVWHUGDPWKH1HZ/DQG+HULWDJH&HQWUH
LQ/HO\VWDGDQGWKH3XEOLF/LEUDU\RI$OPHUH$IWHUDWZR\HDUSUHSDUDWLRQWKH
,QWHUQDWLRQDO1HZ7RZQ,QVWLWXWHKDVVWDUWHGLQ,QLWLDOO\WKHUHZLOOEHD
VPDOOVWDII:HDUHORRNLQJIRU

'LUHFWRU
PLQKUV

&RRUGLQDWRU(GXFDWLRQ

Heb je interesse in ﬁlosoﬁe
en de rol van technologie
in de samenleving?

PLQKUV

&RRSHUDWRU1HZ7RZQ6LPXODWRU
PLQKUV

:HDVN
$QDFDGHPLFGLUHFWRUZLWKDQHQWHUSULVLQJSHUVRQDOLW\DQGEURDGNQRZOHGJH
RIUHVHDUFKDQGRUHGXFDWLRQLQWKHۋHOGRIFLW\GHYHORSPHQWEXVLQHVVVHQVH
DQGH[SHULHQFHLQQHJRWLDWLQJZLWKYDULRXVSDUWLHVSURYHQPDQDJHULDOVNLOOV
LQUHVHDUFKSURMHFWVDQGH[FHOOHQWFRPPDQGRIWKH'XWFKDQG(QJOLVK
ODQJXDJH
$FRRUGLQDWRUHGXFDWLRQWRVHWXSLQWHUXQLYHUVLWDU\JUDGXDWLRQODEVD
VHPHVWHURQVLPXODWLRQPRGHOOLQJDQGDPRGXOH1HZ7RZQV([SHULHQFHLQ
DFDGHPLFDQGKLJKHUHGXFDWLRQLVUHTXLUHG.QRZOHGJHRILQWHUQDWLRQDO
HGXFDWLRQZLOOEHDQDGYDQWDJH
$FRRSHUDWRU1HZ7RZQ6LPXODWRUWRLQLWLDWHWKHLQVWLWXWH·VVLPXODWLRQODELQ
ZKLFKPDQ\DVSHFWVDQGGLIIHUHQWSKDVHVRIQHZWRZQGHYHORSPHQWFDQEH
VLPXODWHG.QRZOHGJHRIXUEDQSODQQLQJDQG VLPXODWLRQ PRGHOVLV
UHTXLUHG
:HRIIHU
7KHLQVWLWXWHRIIHUVDQLQVSLULQJVFLHQWLۋFZRUNLQJHQYLURQPHQWLQZKLFK
UHVHDUFKDQGHGXFDWLRQDUHFORVHO\LQWHJUDWHG,QWKHLQLWLDOSKDVHRIWKH,17,
JRRGRUJDQL]DWLRQDOVNLOOVDUHHVVHQWLDOIRUDWWDLQLQJDVXFFHVVIXOVRFLDODQG
VFLHQWLۋFSRVLWLRQIRUWKHLQVWLWXWH7KHVDODU\ZLOOEHLQFRQIRUPLW\ZLWK¶&$2
'XWFK8QLYHUVLWLHV·7KHVDODU\RIWKHGLUHFWRUZLOOEHDWWKHOHYHORIDVVRFLDWH
SURIHVVRU
3OHDVHVXEPLW\RXUDSSOLFDWLRQEHIRUH-XO\VWWR,17,PUVLU0DULW
*HOXNLQIR#QHZWRZQLQVWLWXWHRUJRU6FKULMYHUVWUDDW+:$OPHUHWKH
1HWKHUODQGV9LVLWZZZQHZWRZQLQVWLWXWHRUJ

Dan is de internationale master Philosophy of Science,
Technology and Society de sleutel tot jouw succes!
Je kunt deze master volgen na je technische
universitaire bachelor.

psts.graduate.utwente.nl
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/Mississippi
Delta Brothers

‘Zingen maakt je hoofd even leeg ’
Het TU/e medewerkerskoor
CantaTU, onder muzikale
leiding van dirigent Ruud
Huijbregts, geeft een midzomerlunchconcert in de
Blauwe Zaal van het
Auditorium. CantaTU zingt dan
onder andere delen uit de
ragtime opera ‘Treemonisha’
van Scott Joplin. Cursor was bij
de laatste repetitie voor het
concert.
Al op de gang van Potentiaal is te
horen dat de repetitie is begonnen. Koorlid Floris van Nes
komt zingend de Jonkerzaal
binnen, “Falalalalalaaa”, en valt
zo middenin het vrolijke stuk
‘Now is the month’ van Morley.
Even later stelt dirigent
Huijbregts voor om de inzet nog
eens over te doen. Het is lastig
om de toon te vinden bij ‘We will
rest a while’. En ook bij maat 64
van een Frans lied van Camille
Saint Saëns staat de professionele dirigent wat langer stil.
Bij sommige zangers wippen de
tenen omhoog en gaan de
hoofden heen en weer.
De druk bewegende Rudi Bakker
is een van de ruim dertig
koorleden. Zijn armen steken
met de bladmuziek recht vooruit
en hij gaat diep door de knieën
wanneer hij inzet bij het
grappige lied ‘We’re goin’
around’. Daarna springt hij
bijna omhoog. Bakker is enthousiast over hun ‘topdirigent’
en vindt zingen het mooiste wat
er is. “Ik doe het met een
instrument dat ik altijd bij me

Ook al komen de drie mannen van
deze band zelf uit de delta van het
Brabantse riviertje de Run, hun
muziek vindt haar oorsprong op de
oevers van de Mississippi. De
broers Niek en Coos van de
Klundert en Patrick Pop maken
Americana muziek in de brede zin
des woords. Ze proberen de sound
en de spontaniteit van de vroeger
zo befaamde ‘Memphis Sound’ te
benaderen en laten zich inspireren
door artiesten als J.J. Cale, Eric
Clapton en Stevie Ray. In februari
2008 hebben zij hun eerste cd uit gebracht.
Café Kraaij & Balder, 20 juni, vanaf
21.30 uur, toegang gratis.

/Fontys danst
het jaar uit

Foto: Bart van Overbeeke

heb. Mijn hele lijf doet mee, ik
ben een diepe ronde bas. Zo raak
ik mijn energie kwijt.”

Koorleden
CantaTU is nog jong en wil
graag groeien. Het is de sectie
koorzang van de Personeelsvereniging en ze ontstond in
2007 toen net het W&I-koor en
het TM-koor waren opgedoekt.
De naam CantaTU betekent
‘zing jij’.
“Normaliter zingen we klassieke

stukken”, zegt leider Martin
Boschman, die zingen bestempelt als ‘even je hoofd leeg
maken’. “We hebben ook
Engelse madrigalen in het repertoire. Dat zijn wereldlijke
liederen uit de renaissance tijd.
Voor dit midzomerconcert
maken we een uitstapje naar de
ragtime-stijl van Scott Joplin.”

CantaTU kan vooral nog meer
damesstemmen gebruiken.
Enkele tenoren, bassen,
sopranen en alten zijn meer dan
welkom. Het koor repeteert op
maandagen tussen 12.30 en
13.30 uur in de Jonkerzaal van
gebouw Potentiaal. Meer informatie : Martin Boschman,
m.c.boschman@tue.nl, telefoon
5210./

Vanaf volgend collegejaar neemt
Jos Coenen het leiderschap van
hem over.

Midzomerlunchconcert: maandag
23 juni om 12.45 uur, Blauwe zaal.
De toegang is gratis.

.

Designhuis in Eindhoven zet zeventig fietsen op sokkels
“De fiets mag wel eens in het
zonnetje gezet worden”, vindt
Fatima Roos. Daarom houdt het
Designhuis het evenement
‘EINDHOVEN FIETST- 100 dagen’ .
Op zondag 22 juni gaat het van
start met een kleurrijk festijn
rond het Designhuis.
Onvoorstelbaar hoe belangrijk
de fiets in ons leven is. Transport
van kleuters, recreëren op bospaadjes of zo snel mogelijk
door de bocht in een wedstrijd, voor elke actie worden
speciale fietsen ontworpen.
Er zijn 18 miljoen fietsen
in Nederland en er
gebeurt van alles op
designgebied rondom rijwielen. Maar nergens is
een evenement dat voldoende aandacht geeft
aan ‘dat wat in onze
genen zit: het fietsen’,
volgens Fatima Roos,
creative coördinator van
het Designhuis.
Het Designhuis verzamelde
zeventig bijzondere fietsen en
zet deze op sokkels voor de
Expositie Fiets. Een heel apart
vehikel is een droomfiets met de
naam D-cycle. Een witte fiets
met aan weerskanten een wiel
van 1.90 m doorsnede. In een
fauteuil hang je daartussen en
kan je je fantasie laten spreken.
Wil je liever vermaakt worden
met andermans ideeën, dan is
de Cinemacyclette misschien
iets; een bioscoopje voor op de
fiets. Op een andere sokkel staat
de Fietscaravan van Thijs

Bouman uit de wedstrijd ‘het
beste idee van Nederland’. Een
sleurhut voor achter je bagagedrager. Uitgeklapt is het
een alleraardigst

Nederland die gefocust is op
design. Ze wil interactie creëren
tussen maakindustrie, educatie,
maatschappij en
design. “De

kasteeltje
voor op de
camping.
Het Designhuis, geopend in
oktober 2007, is de eerste permanente expositielocatie in

samenwerking met
Industrial Design van de TU/e
begint te komen maar staat nog
in de kinderschoenen,” zegt
Roos. Wel zijn er exposities van

oud- Designacademiestudenten
die via het voormalige kantongerechtgebouw de wereld
proberen te veroveren.
Tijdens de opening fietst ‘t
Brabants Fietsharmonisch
Orkest over een afgezet parcours
op het Stadhuisplein. Zes
mannen in uniformen van de
dorpsfanfare maken samen op
een tandem muziek met
tuba, trommels en blaasinstrumenten. Daar komt
heel wat fietsacrobatiek
bij kijken.
Andere publiekstrekkers zijn de
‘ConferenceBike’
van de kunstenaar
Eric Staller en een
toespraak van Jan
Janssen, de eerste
Nederlandse
winnaar van de
Tour de France in
1968.
Een sportief onderdeel van het evenement ‘EINDHOVEN
FIETST- 100 dagen’ is
het Europees
Kampioenschap
Fietskoeriers dat op 26 juli
op het TU/e-terrein wordt
gehouden.
De expositie in het Designhuis
aan Stadhuisplein 3 duurt tot en
met 5 oktober. Toegang tijdens
de opening gratis, daarna 3 euro.
Maandags gesloten.
D-cycle, de fiets waar je helemaal in
kunt wegdromen

Derdejaarsstudenten van de Fontys
Dansacademie geven een avond vullende voorstelling om hun
studiejaar af te sluiten. Onderdelen
van het programma zijn: ‘Being
(t)here’ van choreografe Neel
Verdoorn, ‘Twenty Seconds’
(choreografie van de Israëlische Uri
Ivgi) en ‘Ratrace’ van Daniel
Renner. Ze worden uitgevoerd door
studenten van respectievelijk de
afstudeerrichtingen Moderne dans,
Danstheater en Jazz/Urban.
Danstheaterstudenten presenteren
ook werk dat zij afgelopen weken
met de Griekse choreografe Emilia
Bouriti maakten.
Plaza Futura, 19 juni, 20.30 uur,
entree 8,50 euro.

/Paul Joses bij
De Groot

‘Eindhoven On A Sunday
Afternoon’ is een prachtig nummer
op de laatste cd ‘Roadstories’ van
de Schotse singer-songwriter Paul
Joses. Als vaste gast van Kaffee De
Groot is hij ook dit jaar present op
een zondagmiddag, samen met zijn
gitarist Stephan Kießling. Paul
Joses komt uit de omgeving van
Glasgow, maar woont al jaren in
Duitsland. Hij schrijft prachtige
songs in het folk- en folkrockgenre
en dus is het niet meer dan logisch
dat hij in 2001 het publiek op het
Folkwoods Festival tot groot
enthousiasme wist te verleiden.
Sindsdien hebben Paul Joses en
Eindhoven een zwak voor elkaar.
Roadstories is zijn zesde cd en
kreeg lovende recensies.
Kaffee De Groot, zondag 22 juni,
aanvang 17.00 uur toegang gratis.

/Lieneke Dijkzeul leest voor

In het kader van de Maand van het
Spannende Boek ontvangt
Bibliotheek Eindhoven Lieneke
Dijkzeul in haar Literair café. De
thrillerschrijfster wordt geïn terviewd door Marlene Lunter en
leest voor uit eigen werk.
In 2006 verscheen Dijkzeuls eerste
psychologische thriller voor vol wassenen ‘De stille zonde’ bij
Uitgeverij Ambo|Anthos. Haar
tweede thriller met de sympathieke
inspecteur Paul Vegter, ‘Koude
lente’, verscheen in november
2007. Bibliotheek Centraal, 19 juni,
aanvang 20.00 uur entree 10 euro
voor leden, 12,50 voor niet-leden.
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Treuzelende ouderejaars
studenten hoeven niet weg
Universiteiten en hogescholen krijgen niet de
mogelijkheid om zwakke
en treuzelende ouderejaars studenten de deur
te wijzen. Plasterks plan
voor een bindend studieadvies (BSA) in latere
studiejaren is van de
baan. Dat staat in een
OCW-voortgangsreportage over het hogeronderwijsbeleid van
minister Plasterk.
Als een student zijn eerste
studiejaar heeft gehaald,
zouden de opleiding en de
student ‘intrinsiek’ met
elkaar verbonden moeten
zijn, meend te minister.

Dreigen met wegsturen
doet dan weinig goed.
Volgens Plasterk is het
bindend
studieadvies
vooral in het eerste studiejaar nuttig. Nieuwe studenten die beter een
andere opleiding kunnen
kiezen, vallen dankzij het
BSA sneller uit. Ook
trekken de eerstejaars
sneller hun conclusies als
hun studiekeuze niet
bevalt. Maar dit effect is in
latere studiejaren gering,
aldus de minister.
In december vorig jaar
schrapte
Plasterk
de
plannen van zijn voorganger Mark Rutte (VVD)
om treuzelende studenten

Nayade ontvangt 700 deelnemers
op waterpolohappening

een verhoogd collegegeldtarief in rekening te
brengen. Met het ouderejaars-BSA wilde hij
ervoor zorgen dat hogescholen en universiteiten
een stok achter de deur
hadden om zulke studenten tot afstuderen te
dwingen.
De studentenbonden ontstaken echter in woede en
zelfs de onderwijskoepels
stonden niet te trappelen.
Aangezien de maatregel
ook weinig zou bijdragen
aan de doelstellingen van
OCW, is het plan nu definitief naar de prullenbak
verwezen. (HOP)/

.

Zomerconcert met voetbal na
Het Eindhovens Studenten
Muziekgezelschap
Quadrivium houdt zaterdagavond 21 juni haar jaarlijkse
zomerconcert.
Bezoekers
zijn
vanaf
20.00 uur welkom in het
Auditorium. Een blokfluitensemble, een harmonie-

orkest, een kamerorkest en
een koor treden op.
Toevallig valt het concert
samen met de kwartfinale
van het Nederlands elftal.
Volgens de organisatie is
het te moeilijk om nu nog
met de tijden van het
concert te schuiven. Om de

Nayade Waterpolotoernooi IJzeren Man Eindhoven 2005: Bart van Overbeeke

voetbalfans tegemoet te
komen, is daarom besloten
de wedstrijd op te nemen.
Direct na afloop van het
concert (rond 22.00 uur)
kunnen bezoekers de wedstrijd zien. De entree is
gratis voor studenten en
vijf euro voor anderen. /

.

Rechtgezet
In Cursor 35 stond op pagina 14 een artikel
over een benefietdiner voor het 8000-miles
project. Het diner vindt plaats op zaterdag
28 juni en niet op 29 juni zoals vorige week
werd gemeld. Belangstellenden kunnen
terecht in restaurant De Gasterij in ’t Ven.
Zes studenten van de faculteit Technische

Bedrijfskunde zullen de opbrengst en
ander ingezameld geld zelf naar het Verre
Oosten brengen waar het wordt besteed
aan twee goede doelen in Mongolië en
Kirgizië. Reserveren kan via 040-7870707.
Meer info via: www.8000miles.nl

Kamer van Koophandel en
de TU/e. Lisa op ‘t Hof won
met het concept LED Light
Guide. Dit ontwierp ze
tijdens haar stage bij
stichting
Sports
and
Technology. Het idee hierachter is dat wandelroutes
worden uitgestippeld via
speciale lichtjes in lantaarnpalen. Daar zouden

In de IJzeren Man zullen
vierenzestig van de zeventig teams vooral gezellig op
het gras liggen, er zijn
slechts drie wedstrijden tegelijk. Maar dat is geen
enkel probleem volgens or-

ganisator Debbie Pfaff.
“Het gaat om de ongeremde sfeer, het feest op
zaterdagavond
in
de
Bunker en om elkaar weer
terug te zien. Teams
kennen elkaar van eerdere
en andere toernooien en
het is een klein wereldje.”
Het Nayadetoernooi kent
sinds een paar jaar geen
echte competitie meer.
Ervaring leerde dat teams
die klaar waren, niet op de
prijsuitreiking
bleven
wachten, maar vertrokken.

Er komen ook teams uit
Frankrijk, Engeland, Ierland, Duitsland en België.
Dit jaar is de 46ste editie
van het Nayadetoernooi.
Sinds het niet meer in de
Tongelreep wordt gehouden maar in recreatieplas
de IJzeren Man, is het
aantal deelnemende teams
enorm gegroeid. De zeventig teams zijn verdeeld
over zes klassen, “van amper
zwemvaardig tot spelend
in de hoofdklasse van de
KNZB”, zegt Pfaff. /

.

Huursubsidie voor studentenkamer?

TU/e-studente wint
Student-Challenge award
Lisa op ’t Hof, studente
Industrial Design, won 12
juni de Student-Challenge
Award. Bovendien werd ze
tweede bij de Be_challenged Award. De prijzen
werden vorige week uitgereikt in het Designhuis
in Eindhoven. De wedstrijd is een initiatief van
onder meer Brainport, de

De Eindhovense
Studenten Waterpolo- en
Zwemvereniging Nayade
houdt van vrijdag 20 juni
tot en met zondag 22 juni
het grootste waterpoloevenement in Nederland
voor studenten.

vooral ouderen baat bij
hebben. Overigens was de
studentencategorie
met
slechts twee studenten
gevuld. Lisa is dan ook
minstens zo blij met de
tweede prijs in de categorie
voor ondernemers die 35
inzendingen telde. /

.

Minister Vogelaar van
VROM laat nakijken of de
huursubsidie voor ‘onzelfstandige’ kamerbewoning
opnieuw kan worden ingevoerd. De subsidie werd
in 1997 afgeschaft uit bezuinigingsoverwegingen,
maar het is allerminst
zeker dat het de overheid
ook geld heeft opgeleverd.
Vogelaar laat nu onderzoeken of herinvoering
van de huursubsidie voor
onzelfstandige woningen
haalbaar is.

Sinds de afschaffing van
de subsidie worden door
de studentenhuisvesters
vooral zelfstandige woningen gebouwd -met een
eigen voordeur. Bewoners
van die woningen hebben
wel recht op huursubsidie,
en die valt vaak hoger uit
dan voor de goedkopere
onzelfstandige woningen.
Dat beweert Remco de
Maaijer, directeur van
Kences, woonkoepel van
studentenhuisvesters.
Bovendien ontstond er

volgens hem rechtsongelijkheid: “Op kamers die
we voor 1997 lieten
bouwen kan wel huursubsidie worden aangevraagd, en op kamers die
later zijn opgeleverd niet.
Met de herinvoering van
de huursubsidie voor onzelfstandige
woningen
kan de overheid jaarlijks
een half miljoen besparen
omdat studenten minder
duur gaan wonen.”/

.

En hoe is het in Sydney?

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.

Een flinke dosis humor,
laid back en altijd
behulpzaam. Zo is de
gemiddelde Australiër het
beste te omschrijven. Het
is dan ook niet moeilijk
om je hier snel thuis te

voelen. En dat is meteen
de reden dat de tijd
voorbij vliegt. Ik zit hier
nu ruim drie en een halve
maand om onderzoek te
doen naar de optimale
vorm van zogenaamde
‘biodegradable scaffolds’:
poreuze ‘structuren’ die
in het menselijke lichaam
geplaatst kunnen worden
op plaatsen waar om één
of andere reden bot ontbreekt. Deze ‘structuren’
zijn tijdelijk en hebben
twee functies, namelijk
het bieden van natuurlijke stijfheid en het laten
ingroeien van nieuw bot.
Ik doe mijn onderzoek
aan de University of
Sydney. Dit is de oudste
universiteit van Australië
en heeft een campus met
prachtige oude gebouwen

aan de rand van het
centrum van de stad.
Behalve mijn onderzoekswerk, blijft er
gelukkig genoeg tijd over
om de stad, de omgeving
en andere mensen te
leren kennen. Sydney is
een bruisende stad, heeft
een hoop leuke stranden
en ook de natuur is heel
dichtbij. Vanaf het
centrum is het een kwartiertje varen en je bent
midden in de bossen van
de natuurlijk gevormde
haven van Sydney, waar je
mooie wandelingen kunt
maken en een indrukwekkend overzicht over
de skyline van de stad
hebt. Ik woon in een
studentenhuis met bijna
alleen maar buitenlandse
studenten, dus het

ontmoeten van
andere mensen
gaat eigenlijk
vanzelf. Verder ga
ik geregeld uit eten
en op stap met een
groep internationale studenten
van de universiteit.
Erg leuk allemaal!
Nog drie weken te
gaan en dan zit
mijn onderzoek
erop. Ik blijf
daarna nog een
maandje in
Australië om de
oostkust en de
outback te verkennen
voordat ik terug naar
Nederland vlieg. Het
einde komt dus al gevaarlijk dichtbij. Ik kan
nu alvast zeggen dat al
mijn belevenissen en er-

varingen hier niet in geld
uit te drukken zijn! Ik kan
iedereen die de mogelijkheid heeft om een
periode naar het buitenland te gaan dit dan
ook van harte aanbevelen.

Het blijft mooi, dat bijzondere Sydney,

Stefan Sturm
Student Werktuigbouwkunde
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TU/e derde bij The battle of the universities
De TU/e heeft woensdagavond 11 juni een derde
plek behaald tijdens de
Academische Jaarprijs.
De beste klassering ooit.
In de Leidse schouwburg
eindigde de afvaardiging
uit Groningen als eerste,
gevolgd door de
Universiteit Maastricht.
De winnaar kreeg als
prijs 100.000 euro mee
naar huis. De Limburgers
moesten zich tevreden
stellen met een beker na
afloop van de derde
editie van de ‘The battle
of the universities’.
Zeven studenten Technische Natuurkunde uit
Eindhoven en hun begeleider prof.dr.ir. Gerrit
Kroesen presenteerden het
plan ‘Elektrische doorslag:
bliksems!’. Het is gebaseerd
op het promotiewerk van
Erik Wagenaars. Hij onderzocht hoe gasontladingen
beginnen en plasma’s ‘aan
gaan’. Dit is belangrijk om
bliksems beter te begrijpen
en gasontladingslampen
beter en zuiniger te maken.
Het bijbehorende communicatieplan ging vooral
over Super TU/esday die de
faculteit op 28 oktober in
Eindhoven houdt. Jong en
oud kunnen zich die dag
komen verwonderen over
de schoonheid en vele mogelijkheden van plasma’s.
Dat gaat gebeuren aan de
hand van demonstraties,

You Tarzan. Me Jane??

TU/e-student Rogier van den Bos
tijdens zijn presentatie in de
schouwburg te Leiden.

colleges voor scholieren en
een bedrijvenmarkt.
De jury roemde de brede
toepassingsmogelijkheden
van plasma’s en het
enthousiasme van de presenterende student Rogier
van den Bos. Verder bleek
de zaal zeer onder de
indruk van de drie demonstraties die studenten en
technici van de groep
Kroesen lieten zien.
Toch ging de geldprijs

voorbij aan Eindhoven.
Het team Kroesen wilde
het bedrag graag besteden
aan Super TU/esday, maar
de jury stipte aan dat het
concept van zo’n dag al
bestaat en dus niet vernieuwend is. Dat drieduizend bezoekers naar
Eindhoven zullen komen
voor plasmatechnologie,
vond de jury iets te mager.
“Een beetje weinig bereik
om daar een ton aan te be-

steden”, meende een jurylid.
Van de veertien presentaties kwam Groningen
met het beste plan. Het
winnende voorstel ‘Ontdek
het onzichtbare heelal’, is
gebaseerd op een onderzoek dat met een infraroodsatelliet melkwegstelsels
bestudeert.
De Academische Jaarprijs
moet wetenschappers en
studenten stimuleren de

Het sleutelgat
Wie woont er in deze kamer? Deze vraag stelt Cursor wekelijks
aan een aantal willekeurige studenten op de campus. Deze
week een analyse van Quint Segers (zesdejaars student
Werktuigbouwkunde) en van Sven Bego (vijfdejaars student
Technische Informatica). Zij bekeken twee foto’s van deze
Eindhovense studentenkamer en gaven commentaar.

Volgens Quint is dit over duidelijk een vrouwenkamer.
Dit kunnen we onder andere
zien aan de kandelaars en de
Yes mannenkalender op de
close-up foto en aan de fel
gekleurde schoenen naast
de bank. Deze persoon heeft
al veel spullen bij elkaar ge spaard, maar ze woont nog
niet zo lang in deze kamer
omdat die voor zijn gevoel
nog niet helemaal is in gericht. Hij denkt dat ze
derdejaars student is. Ze
studeert waarschijnlijk
Industrial Design, dat leest
Quint af aan de attributen op
haar kamer. Hij vindt het
lastig om iets over haar
hobby’s te zeggen. Ze speelt
in ieder geval piano en
gitaar. Ze is niet actief in het
verenigingsleven, want dan
zouden we daarvan wel wat
attributen terugzien in de

kamer. Hij vindt de inrichting
van de kamer minimalistisch
voor een vrouw en vermoedt
daarom dat ze ook een bijna
lege koelkast heeft; ze heeft
wel een flesje water in de
koelkast liggen. En mis schien drinkt ze wel eens
rosé met vriendinnen.
Sven denkt ook vanwege de
Yes kalender, de kandelaars
en de schoenen dat deze
kamer door een vrouw
bewoond wordt. Bovendien
wijst ook het bloemetjes dekbed duidelijk op een
vrouw. Uit het aantal boeken
boven de tv, waarvan hij
vermoedt dat het studie boeken zijn, leidt hij af dat
ze vierde- of vijfdejaars
student is. Wat betreft haar
studie gokt hij in eerste in stantie op Biomedische
Technologie, maar later stelt

hij zijn oordeel bij. De aparte
kroonluchter, het lampje
boven de bank en ver schillende andere attributen
doen hem vermoeden dat ze
Industrial Design studeert.
Wat betreft hobby’s sluit
Sven zich ook aan bij Quint;
ze houdt van muziek maken
en speelt keyboard. Verder
denkt hij dat ze ’s avonds
vaak met vriendinnen af spreekt. In haar koelkast
vinden we standaard ontbijt spullen zoals brood, boter en
sap en verder heeft ze ook
wat wijn of sterke drank in
huis voor wanneer haar
vriendinnen bij haar
langskomen.

resultaten van onderzoek
te vertalen naar een groot
publiek. De ingediende
voorstellen worden beoordeeld op presentatie,
originaliteit
en
haalbaarheid. De Jaarprijs
wordt ondersteund door
NWO, de KNAW, NRC
Handelsblad en Shell./

.

Inge Thomassen is derde jaars student Industrial
Design en dit jaar
secretaris en commissaris
interne betrekkingen in het
bestuur van Lucid. Ze
houdt van muziek maken,
voornamelijk van zingen.
Daarbij begeleidt ze
zichzelf op gitaar en ze is
zichzelf aan het leren om
keyboard te spelen. Verder
gaat ze vaak met vrienden
leuke dingen doen zoals
poolen of naar de kroeg.
Haar eigen rekje in de ge deelde koelkast wordt
slechts gebruikt om een
fles water te koelen. Ze is
dan ook niet vaak thuis en
ontbijt meestal op de TU/e.

“Denk je nou ook aan mij
als je zo bezig bent op dat
apparaat? Ik bedoel: als je
mij aanschouwt terwijl ik
aan het hardlopen ben,
vind je me dan geen
Tarzan?” Beduusd kijk ik
opzij, recht in twee olijke
bruine ogen die smachten
om een antwoord. Vlug
draai ik weer terug en kijk
in de spiegels die tegen over me staan. Op de
crosstrainer beweeg ik op
het snelle ritme van de
muziek dat uit een oude
radio schalt. Zweet
druppelt langs mijn
gezicht en lichaam mijn
sportschoenen in. Mijn
haar is ongekamd en
bijeengebonden in een
slordige knot. “Wel,
eerlijk gezegd is dat nog
geen moment bij me
opgekomen”, weet ik uit eindelijk uit te brengen.
“Heb jij een vriend dan?!?”
Vraagt hij alsof hij me
helemaal doorheeft. Ik
schud mijn hoofd van
‘nee’. “Zonde. Echt zonde.
Je bent zo’n mooi meisje!”
Zegt hij verongelijkt. Mijn
rechter hand veegt enkele
slierten haar, nat van het
zweet, uit mijn gezicht.
“Het is wel lekker rustig,
hoor”, antwoord ik met
mijn mooiste glimlach.
Zijn lach buldert door de
ruimte. “Anders weet ik
nog wel iemand voor je”,
zegt hij met een knipoog.
“Nee, dank je wel.”
Antwoord ik kort. Kwart
over acht ’s ochtends is
me toch echt iets te vroeg
om versierd te worden.
“Jij bent echt ijskoud
gewoon. Een ware
ijskoningin! Maar… dat
mag ik wel van een meisje.
Lekker pittig! Want ik weet
wel, achter die pit is het
lekker sappig en zacht.”
Glunderend kijkt hij me
aan. Ik gier het uit. Mijn
ogen rollen in hun kassen.
“Wat zeg je nou!?!” Vraag
ik onthutst. “Wees maar
niet bang. Ik zal er niet
doorheen prikken hoor”,
stelt hij me gerust. Een
pak van mijn pit…
Merel Pit is studente
Bouwkunde

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

Tyas Franssen / 20 / eerstejaars
Bouwkunde
Wanneer: sinds medio maart
Wat:
Foggy Forrest’
Waarom: “Ik had eerst altijd iets architectonisch als achtergrond. Hiervoor bijvoorbeeld
het Guggenheimmuseum te Bilbao. Ik wilde
daarna een totaal andere richting, iets natuurlijks, rustgevends, relaxed. Een bos leidt
niet zo af als architectuur, want dat interesseert
me zeer en daar kan ik uren naar kijken.
Uiteindelijk komt het groen op het plaatje te fel
over, maar het ziet er wel fraai uit. Ik heb een bestaande foto zelf bewerkt en het groene erin
‘gechanneld’ in Photoshop. Ik wilde een spooky
effect,
mistig
en
duister, maar eigenlijk
is het gewoon een
natuurplaatje.”

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

Effe zeuren

/Fred Steutel
“In paradisum deducant te angeli”
(mogen de engelen u naar het paradijs
begeleiden – aanvoegende wijs); “daar
zal geween zijn en knersing der
tanden”; “tuinen waar rivieren onderdoor stromen”. Drie aanduidingen van
plekken waar mensen na hun dood
terecht zouden kunnen komen. Maar
waar zouden die plekken te vinden
zijn?
Vroeger was dat allemaal eenvoudig,
in ieder geval wat de hemel betreft: die
was boven; op schilderijen zien we de
heiligen gewoon opstijgen. Het woord
hemel betekent in veel talen niet alleen

‘de lucht’, maar ook het paradijs. Bij de
Romeinen was caelum vooral de woonplaats van de goden; ik weet niet of
daar ook overledenen terecht konden.
Bij de Grieken woonden de goden wat
dicherbij: op de Olympus; het was
waarschijnlijk riskant om daar als
mens naartoe te klimmen.
Blijft de vraag waar christenen en
moslims hun hemels situeren. Ik
herinner me van de Sovjettijd dat de
eerste ‘kosmonauten’ werd gevraagd of
ze god (God) gezien hadden. Het grinnikende antwoord luidde ontkennend
- inmiddels slaat zelfs ex-KGB-er
Vladimir Poetin weer zijn orthodoxe
kruisje. Ik vond dat toen een flauwe
grap: natuurlijk kon je God niet zien.

Maar het geeft toch te denken. Als
Maria lichamelijk ten hemel is
opgenomen, moet er dan niet een
fysieke plaats zijn waar zij verblijft?
Ik werd tijdens het schrijven van dit
stukje bijgevallen door een meisje in
het boek The Gathering van Anne
Enright (Booker prize 2007). Zij
vraagt aan haar vader waar Maria, die
immers lichamelijk in de hemel is,
naar de WC gaat. Het antwoord is een
harde klap voor d’r kop. Zij wordt daar
toch nog iets wijzer van: haar vader is
geloviger dan ze had gedacht. Maar,
het probleem blijft: waar verblijven de
lichamen in de hemel?
Hoe gaan gelovige wetenschappers
met deze vraag om? Er lijkt in ons

heelal niet direct plaats voor fysieke
paradijzen. Immers, op aarde vinden
we geen plek. Toen de sterren nog
werden gezien als gaatjes in het
hemelrijk, kon je je daar iets bij voorstellen, maar de sterren bleken zonnen
te zijn; daar zijn er vele miljarden van
en het is er slecht toeven. Voor wetenschappers lijkt slechts een parallel
universum als oplossing te resten.
Hoe je daar dan komt is misschien
toch een kwestie van fysica. In
paradisum deducant me fysici!

