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Toekomst Construction Technology onzeker
De mastertrack Construction
Technology, het vroegere
Uitvoeringstechniek, dreigt na
37 jaar te verdwijnen als zelf-
standige 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 stu-
denten die momenteel de
mastertrack Construction Tech-
nology 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 be-
trokken 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 con-
tracten. Zo werd op 1 mei het
contract met prof.ir. Frits
Scheublin, hoogleraar Construc-
tion Engineering, na vijf jaar niet
verlengd. Verder moest een
docent vertrekken omdat zijn
jaarcontract al driemaal was
verlengd. De faculteit zou nu ver-
plicht zijn hem een vaste aan-
stelling 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, zet-
ten 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./.

Klaar voor de start
UUnniivveerrssiittyy  RRaacciinngg  EEiinnddhhoovveenn  ((UURREE))  hheeeefftt  eerr  ddee
aaffggeellooppeenn  mmaaaannddeenn  hhaarrdd  aaaann  mmooeetteenn  ttrreekkkkeenn  oomm
rraacceeaauuttoo  UURREE0044  oopp  ttiijjdd  aaff  ttee  hheebbbbeenn..  HHeett  tteeaamm  ddooeett
kkoommeennddee  mmaaaannddeenn  mmeeee  aaaann  ddee  iinntteerrnnaattiioonnaallee
FFoorrmmuullaa  SSttuuddeenntt--wweeddssttrriijjddeenn..  HHeett  rraacceemmoonnsstteerr  wweerrdd
wwooeennssddaagg  1188  jjuunnii  ggeepprreesseenntteeeerrdd  iinn  hheett  TTNNOO--ggeebboouuww
oopp  ddee  HHiigghh  TTeecchh  AAuuttoommoottiivvee  CCaammppuuss  iinn  HHeellmmoonndd..  
MMeeeerr  ddaann  zzeevveennttiigg  ssttuuddeenntteenn  wweerrkktteenn  ssiinnddss  sseepptteemm--
bbeerr  vvoorriigg  jjaaaarr  aaaann  ddee  rraacceeaauuttoo..  ““WWee  hheebbbbeenn  hheeeell  wwaatt
nnaacchhtteenn  ddoooorrggeehhaaaalldd””,,  vveerrtteelltt  BBaarrtt  BBeeeennkkeerr  vvaann  UURREE..
HHeett  rraacceetteeaamm  vvaann  ddee  TTUU//ee  ddooeett  nnuu  vvoooorr  hheett  ddeerrddee  jjaaaarr
mmeeee  aaaann  ddee  FFoorrmmuullaa  SSttuuddeenntt  CCoommppeettiittiiee  ddiiee  wwoorrddtt
bbeesslliisstt  iinn  ddrriiee  rraacceess..  DDee  bbeessttee  bbeehhaaaallddee  kkllaasssseerriinngg  ddiiee
hheett  UURREE--tteeaamm  ttoott  nnuu  ttooee  hhaaaallddee,,  iiss  ddee  ttwwaaaallffddee  pplleekk..  
DDee  ssttuuddeenntteenn  vveerrwwaacchhtteenn  ddiitt  sseeiizzooeenn  bbeetteerr  ttee  ssccoorreenn..
IIeeddeerr  jjaaaarr  mmaakkeenn  zzee  eeeenn  nniieeuuwwee  aauuttoo..  SStteeeeddss  bbeetteerr  eenn
bbeettrroouuwwbbaaaarrddeerr..  BBeeeennkkeerr::  ““WWee  mmiikkkkeenn  ddiitt  kkeeeerr  oopp  ddee
ttoopp  vviijjff..  HHeett  zzwwaaaarrtteeppuunntt  vvaann  ddee  aauuttoo  lliiggtt  eeeenn  ssttuukk
llaaggeerr..  DDaatt  mmooeett  oonnzzee  wweegglliiggggiinngg  vveerrbbeetteerreenn..
BBoovveennddiieenn  hheebbbbeenn  wwee  aaaannppaassssiinnggeenn  aaaann  hheett

mmoottoorrbbllookk  ggeeddaaaann..””  AAlllleeeenn  ddee  kkooeelliinngg  bbaaaarrtt  ddee
ssttuuddeenntteenn  nnoogg  zzoorrggeenn..  ““HHiijj  wwoorrddtt  ttee  hheeeett..  WWee  hheebbbbeenn
rraaddiiaatteeuurrss  bbeesstteelldd  eenn  ddiiee  mmooeetteenn  hheett  pprroobblleeeemm  vveerr--
hheellppeenn..””
HHeett  TTUU//ee--tteeaamm  kkoommtt  iinn  jjuullii  eenn  aauugguussttuuss  iinn  aaccttiiee  oopp  hheett
cciirrccuuiitt  vvaann  SSiillvveerrssttoonnee  iinn  EEnnggeellaanndd,,  oopp  HHoocckkeennhheeiimm  iinn
DDuuiittssllaanndd  eenn  oopp  FFiioorraannoo,,  hheett  tteessttcciirrccuuiitt  vvaann  FFeerrrraarrii  iinn
IIttaalliiëë..  VVoollggeennss  BBeeeennkkeerr  hheebbbbeenn  zziicchh  mmoommeenntteeeell  zzoo’’nn
nneeggeennttiigg  tteeaammss  aaaannggeemmeelldd..  DDooeell  vvaann  ddee  FFoorrmmuullaa
SSttuuddeenntt--ccoommppeettiittiiee  iiss  hheett  oonnttwweerrppeenn,,  bboouuwweenn,,  tteesstteenn
eenn  rraacceenn  vvaann  eeeenn  eeeennppeerrssoooonnss  rraacceeaauuttoo..  DDee  bboolliiddeess
wwoorrddeenn  nniieett  aalllleeeenn  bbeeoooorrddeeeelldd  oopp  pprreessttaattiieess  zzooaallss
ssnneellhheeiidd  eenn  wweeggggeeddrraagg..  DDee  jjuurryy  lleett  ooookk  oopp  hheett
oonnttwweerrpp,,  ddee  iinnvveennttiivviitteeiitt,,  ddee  pprroodduucceeeerrbbaaaarrhheeiidd  eenn  ddee
vveeiilliigghheeiidd..  DDee  FFoorrmmuullaa  SSttuuddeenntt--ccoommppeettiittiiee  iiss  bbeeggiinn
jjaarreenn  ttaacchhttiigg  oonnttssttaaaann  iinn  ddee  VVeerreenniiggddee  SSttaatteenn..  DDee
wweeddssttrriijjddeenn  wwoorrddeenn  vveerrrreeddeenn  iinn  NNoooorrdd--  eenn  ZZuuiidd--
AAmmeerriikkaa,,  EEuurrooppaa,,  AAzziiëë  eenn  AAuussttrraalliiëë..

FFoottoo::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee

Bom onder BSA
Studentenfracties niet overtuigd van noodzaak

De kans dat de universiteits-
raad de invoering van het
bindend studieadvies (BSA)
afwijst, is heel reëel. De stu-
dentenfracties zien er geen
heil in. De personeelsfractie
beraadt zich nog. De U-raad
stemt 30 juni over dit onder-
werp. 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 sep-
tember 2009 invoeren. De 
U-raad heeft hierin instem-
mingsrecht. Als de meeste leden
tegen stemmen, is de invoering
van het BSA (voorlopig) van de
baan. De negen leden van de stu-
dentenfracties verkopen hoogst-
waarschijnlijk ‘nee’. Wat de
negen leden van de personeels-
fractie doen, is nog onbekend.
Als de stemmen staken, wordt
het voorstel verworpen. 
Studentenfractie PF wijst de in-
voering 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 aca-
demisch is. Fractievoorzitter
Joris van Beurden licht mon-
deling toe: “Het tast het univer-
sitaire 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 verantwoorde-
lijkheid.” PF ziet meer in alter-
natieve maatregelen. “Houd inta-
kegesprekken met aanstaande
studenten. Zorg voor goede bege-
leiding. Richt je prope-
deuseprogramma 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 der-
gelijk systeem. Beekhuizen: “Ik
zie de noodzaak van een BSA niet
in. Als je een heel grote opleiding
hebt, kan het schelen als je stu-
denten wegstuurt. Maar of je nu
63 of 68 tentamens moet na-
kijken, 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/e-
hoogleraar 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 be-
zighouden met kernfusie. Over
eventuele uitbreiding van het
onderwijs over kernfusie aan de
TU/e wordt nog nagedacht. 
In interviews met de kernfusie-
specialist 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 plasma-
instituut 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 interna-
tionale 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 Zuid-
Franse Cadarache- pas in 2018
gereed komt, twee jaar later dan
gepland.
ITER is een unieke samen-
werking waarin alle wereld-
machten meedoen. China, India,
Japan, Zuid-Korea, Rusland, de
VS en Europa zijn alle betrokken
bij het project./.
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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’.

MMaaaannddaagg:: 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 groeps-
vergadering voor de Academische
Jaarprijs. We oefenen de presentatie nog
een laatste keer. 

DDiinnssddaagg:: 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.

WWooeennssddaagg:: 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 com-
pliment van de jury krijgen als veel-
belovend 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.

DDoonnddeerrddaagg::  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.

VVrriijjddaagg::
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. 

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 certi-
ficaat 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 over-
handigt. Als Charlotte tussen-
door een familielid via de tele-
foon 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 af-
deling 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 QME-
opleiding ontwikkelt Charlotte
programma’s voor patiëntsimu-
lators. Dit zijn levensechte
poppen die zo natuurlijk moge-
lijk 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-

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 over-
tuigen? Nee, viel wel mee. Als je
goede argumenten gebruikt en
de voordelen toelicht, kom je er
meestal wel uit.”
Ze is enthousiast over het oefen-
materiaal. “Er zijn zelfs patiënt-
simulators 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 mede-
werkers.” 
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 drugsver-
slaving 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 deel-
tijdhoogleraar 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 uit-
leggen, begrijpt de problemen
van medici en biedt goede oplos-
singen.” 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 ‘kind-
simulators’, werkt scenario’s uit,
moet onderzoek doen en gaat
lesgeven. /.

Judith van Gaal
Foto:Bart van Overbeeke

Ir. Charlotte Lommen (30) vol-
tooide 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. 

“Kijk, dit is nu mijn kindje”

Charlotte Lommen
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Certificaten voor eerste Qualified
Medical Engineers

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 specia-
listen op technisch vlak. De

medische ingenieurs kunnen
nieuwe methoden onderzoeken,
adviseren over de aanschaf van
nieuwe apparatuur en zieken-
huispersoneel 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 geïnte-
resseerd.” 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 be-
paalde situatie moet opstellen. 
Bij de uitreiking kwamen ver-
schillende sprekers aan het
woord, waaronder rector mag-
nificus 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

Ach en Wee

Stille diplomatie rond BSA
Vervolg van voorpagina

Volgens Dr. Jos Maubach, voor-
zitter 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 uit-
spraken 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, voor-
zitter 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 ui-
teraard vrij om met vragen naar
ons te komen.” 
Peter van Dam, woordvoerder

van het CvB, zegt de besluit-
vorming af te wachten. Tot 30
juni wordt er wel contact ge-
houden tussen U-raad en CvB om
waar nodig zaken te ver-
helderen./.

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

Cursor zoekt schrijvers en columnisten
VVoollggeennddee  wweeeekk  ddoonnddeerrddaagg  2266
jjuunnii  vveerrsscchhiijjnntt  ddee  llaaaattssttee  eeddiittiiee
vvaann  CCuurrssoorr  vvoooorr  ddee  zzoommeerr--
vvaakkaannttiiee..  KKooppiijj  vvoooorr  ddaatt  nnuummmmeerr
mmooeett  vvoooorr  mmaaaannddaagg  2233  jjuunnii
wwoorrddeenn  aaaannggeelleevveerrdd..  HHeett  eeeerrssttee
nnuummmmeerr  vvaann  ddee  nniieeuuwwee  jjaaaarrggaanngg
vveerrsscchhiijjnntt  oopp  ddoonnddeerrddaagg  44  sseepp--
tteemmbbeerr..  TTiijjddeennss  ddee  vvaakkaannttiiee--
ppeerriiooddee  wwoorrddtt  ddee  wweebbssiittee  vvaann
CCuurrssoorr  ggeerreeggeelldd  vveerrvveerrsstt..

VVoooorr  ddee  nniieeuuwwee  jjaaaarrggaanngg  iiss
CCuurrssoorr  nnoogg  oopp  zzooeekk  nnaaaarr
ssttuuddeenntteenn  ddiiee  hheett  iinn  zziicchh  hheebbbbeenn

oomm  eeeennss  ppeerr  mmaaaanndd  eeeenn  sscchheerrppee,,
ggrraappppiiggee  ooff  ccoonnffrroonntteerreennddee
ccoolluummnn  ttee  sscchhrriijjvveenn  vvoooorr  oopp  ddee
ssttuuddeenntteennppaaggiinnaa’’ss..  OOookk  zzooeekkeenn
wwee  eeeenn  ssttuuddeenntt  ((ooff  ssttuuddeenntteenn))  ddiiee
wweekkeelliijjkkss  ddee  rruubbrriieekk  ’’HHeett
SSlleeuutteellggaatt’’  wwiill((lleenn))  vveerrzzoorrggeenn..
VVaannzzeellffsspprreekkeenndd  ssttaaaatt  hhiieerr  eeeenn
vveerrggooeeddiinngg  tteeggeennoovveerr..
AAaannmmeellddeenn  kkaann  vviiaa
ccuurrssoorr@@ttuuee..nnll..  VVoooorr  mmeeeerr  iinn--
ffoorrmmaattiiee  kkuunn  jjee  bbeelllleenn  mmeett  hhooooffdd--
rreeddaacctteeuurr  HHaann  KKoonniinnggss
((22447733333300)),,  ooff  mmeett  rreeddaacctteeuurr  IIvvoo
JJoonnggssmmaa  ((22447722223366))..  

Foto: Bart van Overbeeke

‘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 sympo-
sium 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 door-
stroomminoren. 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 hbo-
programma een minor aan de
TU/e die hen, na het voltooien
van de hbo-opleiding, in veel ge-
vallen direct toegang geeft tot de
TU-opleiding. Hierdoor ver-
liezen de hbo’ers niet alleen
minder tijd, maar is ook de aan-
sluiting 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 Hoge-
scholen, 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 bèta-
hbo’ers af, net als Fontys
Hogescholen; de Hogeschool
Arnhem Nijmegen ongeveer ze-
venhonderd. Met die laatste twee
heeft de TU/e al afspraken.
Daarmee heeft de TU/e nu af-
spraken met bijna alle belang-
rijke 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 uit-
eindelijk ook binnen te krijgen.
Een vlugge rekensom leert dat
het kan gaan om zeshonderd
studenten op jaarbasis. /.

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 mo-
gelijk 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 publica-
tiebord 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 bouw-
kundig probleem zitten, maar
niet het geld hebben om een
bedrijf in te schakelen.
Studenten doen met de op-
drachten praktijkervaring op. 

De Bouwkundewinkel reali-
seerde 24 opdrachten in 2007.
Studenten krijgen voor de op-
drachten studiepunten - en dat is
tevens de betaling, studenten
krijgen geen geld voor de werk-
zaamheden. Uitgedrukt in stu-
diepunten draaide de winkel in
2007 een omzet van 448. Dat is
een fikse groei; het jaar ervoor
was de omzet nog 255 studie-
punten. De groei komt volgens
Bakker door de richting die een
aantal jaar terug is gekozen,
waarbij integratie van praktijk-
opdrachten in het onderwijs
prioriteit kreeg./.

Het nieuwe logo
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Ad Valvas - Vrije Universiteit Amsterdam

Taaltoets verplicht
AAllllee  nniieeuuwwee  ssttuuddeenntteenn  ddiiee  nnaa  ddee  zzoommeerr  aaaann  ddee  VVUU  eeeenn
bbaacchheelloorroopplleeiiddiinngg  ggaaaann  vvoollggeenn,,  mmooeetteenn  iinn  ddee  eeeerrssttee  ttwweeee
wweekkeenn  vvaann  ookkttoobbeerr  eeeenn  ttaaaallttooeettss  NNeeddeerrllaannddss  aafflleeggggeenn..
HHeett  ggaaaatt  nnaaaarr  vveerrwwaacchhttiinngg  oomm  rruuiimm  44330000  ssttuuddeenntteenn..
AAffggeellooppeenn  jjaaaarr  hheebbbbeenn  aall  11110000  ssttuuddeenntteenn  bbiijj  oonnddeerr  mmeeeerr
RReecchhttssggeelleeeerrddhheeiidd  ddee  ttooeettss  oopp  pprrooeeff  aaffggeelleeggdd..  DDaaaarrbbiijj
bblleeeekk  bbiijjnnaa  ddeerrttiigg  pprroocceenntt  oonnddeerr  ddee  nnoorrmm  ttee  ssccoorreenn,,  vvaann
wwiiee  zzeessttiieenn  pprroocceenntt  zzeeeerr  oonnvvoollddooeennddee..  SSttuuddeenntteenn  ddiiee  iinn
ookkttoobbeerr  oonnddeerr  ddee  mmaaaatt  ssccoorreenn,,  kkrriijjggeenn  eeeenn  ttaaaallccuurrssuuss  aaaann--
ggeebbooddeenn..  DDeezzee  ccuurrssuuss  iiss  vveerrpplliicchhtt,,  mmaaaarr  hheett  iiss  aaaann  ddee  ffaa--
ccuulltteeiitteenn  oomm  ttee  bbeeppaalleenn  wwaatt  ddee  ggeevvoollggeenn  zziijjnn  vvoooorr  ssttuu--
ddeenntteenn  ddiiee  nnaa  aaffrroonnddiinngg  vvaann  ddee  ccuurrssuuss  nniieett  aaaann  hheett
ggeewweennssttee  nniivveeaauu  vvoollddooeenn..  SSoommmmiiggee  ffaaccuulltteeiitteenn  zzuulllleenn  eeeenn
vvoollddooeennddee  ttaaaallbbeehheeeerrssiinngg  aallss  vvoooorrwwaaaarrddee  sstteelllleenn  vvoooorr
ttooeellaattiinngg  ttoott  ttwweeeeddeejjaaaarrssvvaakkkkeenn..  

UK- Rijksuniversiteit Groningen

Studentenhuis belegerd
EEeenn  ssttuuddeenntteennhhuuiiss  iinn  hheett  cceennttrruumm  vvaann  GGrroonniinnggeenn  iiss  aann--
ddeerrhhaallvvee  wweeeekk  ggeelleeddeenn,,  oopp  zzaatteerrddaaggnnaacchhtt,,  bbeelleeggeerrdd  ddoooorr
eeeenn  ggrrooeepp  bboozzee  jjoonnggeerreenn..  HHeett  bbeeggoonn  mmeett  eeeenn  ooppmmeerrkkiinngg
tteeggeenn  eeeenn  wwiillddppllaasssseerr  eenn  eeiinnddiiggddee  mmeett  iinnggeeggooooiiddee  rruuiitteenn
eenn  eeeenn  iinnggeebbeeuukkttee  vvoooorrddeeuurr..  
VVoollggeennss  eeeenn  hhuuiissbbeewwoonneerr  bbeeggoonn  ddee  rreell  ttooeenn  zzee  eeeenn  jjoonnggeenn
zzaaggeenn  wwiillddppllaasssseenn..  IIeemmaanndd  mmaaaakkttee  eeeenn  ooppmmeerrkkiinngg  eenn  ddee
wwiillddppllaasssseerr  oonnttssttaakk  iinn  wwooeeddee..  EEvveenn  llaatteerr  kkwwaamm  ddiiee  tteerruugg
mmeett  eeeenn  ggrrooeepp  vvaann  zzoo’’nn  ttwwiinnttiigg  mmaann..  ““DDiiee  hheebbbbeenn  oonnss  hheellee
hhuuiiss  ggeetteerrrroorriisseeeerrdd  mmeett  bbaakksstteenneenn  eenn  eeeenn  ddrraanngghheekk””,,
aalldduuss  ddee  hhuuiissbbeewwoonneerr..  HHeett  dduuuurrddee  eeeenn  kklleeiinnee  ttwwiinnttiigg
mmiinnuutteenn  vvoooorrddaatt  ddee  ppoolliittiiee  hheett  hhuuiiss  oonnttzzeettttee..  VVoollggeennss  ddee
ppoolliittiiee  zzaatt  eerr  sslleecchhttss  eennkkeellee  mmiinnuutteenn  ttuusssseenn  ddee  eeeerrssttee
mmeellddiinngg  eenn  hheett  mmoommeenntt  ddaatt  ddee  aaggeenntteenn  tteerr  ppllaaaattssee  wwaarreenn..
ZZeevveennttiieenn  mmiinnddeerrjjaarriiggee  jjoonnggeerreenn  uuiitt  GGrroonniinnggeenn  wweerrddeenn
ggeeaarrrreesstteeeerrdd..  TTwweeee  vvaann  hheebbbbeenn  ttoott  mmaaaannddaaggmmiiddddaagg  iinn  ddee
cceell  ggeezzeetteenn,,  wwaaaarroonnddeerr  eeeenn  1155--jjaarriigg  mmeeiissjjee..  ZZee  hhaaddddeenn  eeeenn
aaggeenntt  ggeessllaaggeenn..  

Mare - Universiteit Leiden

Hoe hip is de student gekleed?
MMaarree  ttrrookk  mmeett  ttwweeee  AAmmsstteerrddaammssee  mmooddee--eexxppeerrttss  llaannggss  ddee
ffaaccuulltteeiitteenn  oomm  ttee  mmeetteenn  hhooee  ‘‘ffaasshhiioonnaabbllee’’  ddee  LLeeiiddssee
ssttuuddeenntt  iiss..  HHeett  vveerrhhaaaall  hheeeefftt  aallss  kkoopp  ‘‘EEeenn  bbeeeettjjee  mmeeeerr  lleeff
eenn  kklleeuurr  ggrraaaagg’’  eenn  iinn  ddee  aaaannhheeff  ssttaaaatt  aall  ‘‘HHeett  iiss  aalllleemmaaaall  eerrgg
LLiibbeellllee--vveerraannttwwoooorrdd..’’  EExxppeerrtt  EElliinnee  vvaann  ‘‘tt  VVeeeerr::  ““WWaatt
ooppvvaalltt,,  iiss  ddaatt  mmeennsseenn  hhiieerr  vveeiilliigg  aaaannggeekklleeeedd  zziijjnn..  HHeett
ggeewwoonnee  TT--sshhiirrtt  eenn  ppoolloo--ggeehhaallttee  iiss  hhiieerr  hhoooogg..””  ““ZZee  lliijjkkeenn
aalllleemmaaaall  eerrgg  oopp  eellkkaaaarr””,,  iiss  hheett  ccoommmmeennttaaaarr  vvaann  eexxppeerrtt
JJoorrrriitt  KKooooppmmaann,,  bbiijj  eeeenn  ggrrooeepp  nnaattuuuurrkkuunnddeessttuuddeenntteenn..
““HHeett  hheeeefftt  aalllleemmaaaall  wweeiinniigg  mmeett  mmooddee  ttee  mmaakkeenn..  EErr  zziijjnn
ggeeeenn  mmeennsseenn  ddiiee  eerruuiitt  sspprriinnggeenn..””  ““HHeett  iiss  ffaannttaassttiisscchh””,,
zzeeggtt  JJoorrrriitt  iinn  eeeenn  kkaannttiinnee..  ““JJee  zziieett  hhiieerr  wweell  hheett  cclliicchhéébbeeeelldd
vvaann  wwaatt  mmeenn  ssttuuddeennttiikkooooss  nnooeemmtt..  DDaatt  vviinndd  iikk  lleeuukk..  HHeett  iiss
ggeewwoooonn  hheeeell  kkllaassssiieekk..””  JJoorrrriittss  eeiinnddoooorrddeeeell::  ‘‘WWaatt  iikk
vvaannddaaaagg  ggeezziieenn  hheebb,,  iiss  aabbssoolluuuutt  ggeeeenn  mmooddee..  DDaatt  ggeeeefftt
nniieett,,  iieeddeerreeeenn  zziieett  eerr  hhaappppyy  uuiitt..””

Resource - Wageningen Universiteit

Cacao goed voor het hart
HHiijj  wwaass  aall  ttee  zziieenn  oopp  CCNNNN,,  pprroommoovveenndduuss  BBrriiaann  BBuuiijjssssee,,  nnaa
zziijjnn  wweetteennsscchhaappppeelliijjkkee  ppuubblliiccaattiiee  oovveerr  hheett  gguunnssttiiggee  eeffffeecctt
vvaann  ccaaccaaoo  oopp  hhaarrtt  eenn  bbllooeeddvvaatteenn..  ‘‘JJee  vveerrwwaacchhtt  ddaatt
ggrrooeenntteenn  eenn  ffrruuiitt  zzuullkkee  mmooooiiee  eeffffeecctteenn  hheebbbbeenn’’,,  zzeeggtt
BBuuiijjssssee..  ‘‘AAllss  ssnnooeeppggooeedd  zzooiieettss  ddooeett,,  ddaann  kkiijjkk  jjee  ttoocchh  wweell
eevveenn  oopp..’’  HHeett  ddaaggeelliijjkkss  eetteenn  vvaann  cchhooccoollaaddee  vveerrmmiinnddeerrtt  ddee
kkaannss  oopp  eeeenn  hhaarrttaaaannvvaall  aaaannzziieennlliijjkk..  UUiitt  ddee  ppuubblliiccaattiiee  vvaann
BBuuiijjssssee  bblliijjkktt  ddaatt  bbiijj  mmaannnneenn  ddiiee  ddaaggeelliijjkkss  ggeemmiiddddeelldd  vviieerr
ggrraamm  ccaaccaaoo  eetteenn,,  ddee  kkaannss  oopp  eeeenn  hhaarrttaaaannvvaall  hhaallvveeeerrtt..  DDaatt
iiss  eeeenn  hhooeevveeeellhheeiidd  ddiiee  zziitt  iinn  eeeenn  ffoorrss  uuiittggeevvaalllleenn
ppaaaasseeiittjjee..  ““HHuunn  bboovveennddrruukk  wwaass  vviieerr  ppuunntteenn  llaaggeerr””’’,,  zzeeggtt
BBuuiijjssssee..  ““HHuunn  oonnddeerrddrruukk  ttwweeee  ppuunntteenn  llaaggeerr..  OOookk  hhuunn
sstteerrfftteekkaannss  wwaass  ddee  hheellfftt  kklleeiinneerr..””  HHooee  zzoo’’nn  kklleeiinn  bbeeeettjjee
ccaaccaaoo  ddaatt  vvoooorr  eellkkaaaarr  kkrriijjggtt,,  iiss  nniieett  dduuiiddeelliijjkk..  BBuuiijjssssee  aannaa--
llyysseeeerrddee  vvoooorr  zziijjnn  oonnddeerrzzooeekk  bbeesscchhiikkbbaarree  ggeeggeevveennss  vvaann
eeeenn  ggrroottee  ggrrooeepp  mmaannnneenn  ddiiee  jjaarreenn  ggeevvoollggdd  wwaass..

CCoommmmuunniiccaattiieeff  sstteerrkk

Onze universiteit wil excelleren
in onderwijs en onderzoek.
Daarom is een van onze uit-
gangspunten 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 inter-
nationale peer-reviewed tijd-
schriften. Wij noemen dat de
‘verwevenheid’ van onderwijs en
onderzoek, en wij zijn op die ver-
wevenheid terecht buitengewoon
trots.
Nu wordt er in onze
Onderwijsvisie gesteld dat onze
opleidingen een deel van hun tijd
dienen te besteden aan het com-
petentiegebied ‘samenwerken en
communiceren’. Het overgrote

deel van de wetenschappelijke
staf van onze universiteit, zo niet
de gehele wetenschappelijke staf,
is echter in het geheel niet op-
geleid voor dit competentie-
gebied, laat staan daarop
gepromoveerd of als actief onder-
zoeker 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 uit-
gangspunten. De vraag dringt
zich op of we wel in staat zijn op

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

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 vaardig-
heden.

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 plaats-
vinden, 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

En ik vind...

Hoe sleep je een onderzoeksbeurs binnen?
Het wordt voor weten-
schappers en universi-
teiten steeds belang-
rijker om onderzoeks-
subsidies 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 onder-
zoekssubsidies, vindt
kernfysicus Frans van den
Beemt. Hij werkte
achttien jaar voor NWO
als programmadirecteur
van de technologie-
stichting STW en promo-
veerde op de werking van
beoordelingssystemen in
de wetenschap. Hij is nu
een bedrijf begonnen om
wetenschappers en uni-
versiteiten 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 beoor-
delingssystemen die
wereldwijd is opgebouwd.”
NWO werkt met een com-
missie van wetenschap-
pers en met gespeciali-
seerde referenten. Die
moeten er op de een of
andere manier van
overtuigd raken dat het
ingediende onderzoeks-
voorstel de moeite waard
is. “Dan moet je geen revo-
lutionaire 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 on-
derzoekers een voorstel in-
dienen bij de technologie-
stichting STW, moet er
een bedrijf geïnteresseerd
zijn in de mogelijke toe-
passing van het onder-
zoek. STW wil daarom
graag een aanbevelings-
brief van dat bedrijf. Van
den Beemt: “Ze doen het
tegenwoordig zelden meer
- alleen bij hyperspecia-
listisch 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 ver-
groten dat het bedrijf
inderdaad de referent zou

worden?
Door de
aanbevelings-
brief zo kort
mogelijk te
houden. Een
kattebelletje
van twee
regels
volstond: als
deze weten-
schapper dit
onderzoek
uitvoert,
hebben wij
daar zoveel-
duizend euro
voor over.
Punt.” Want
na een uitge-
breide 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 onder-
zoek”. Hij heeft bijvoor-
beeld in Amerika de
National Science Foun-
dation bestudeerd. “Die
doen overigens een stuk
minder geheimzinnig dan
NWO. Ik kreeg inzage in
alles, van onderzoeksvoor-
stellen tot commissie-
verslagen. 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 refe-
renten kun je niet ver-
trouwen. “Soms zijn ze

niet deskundig genoeg,
maar willen ze de com-
missie 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 wetenschap-
pers (Cole & Cole, 1980)
duizend voorstellen aan
het oordeel van acht refe-
renten 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 beoor-
deling 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 voor-
malige werknemers van
NWO. 
Maar het gaat niet alleen
om die ene aanvraag.
Volgens Van den Beemt
moet je ook een business-
plan voor je wetenschap-
pelijk loopbaan maken.
“Waar wil ik over tien jaar
staan? Als je die vraag
eenmaal kunt beantwoor-
den, moet je je netwerk
activeren. De betrokkenen
moeten het met je eens
zijn. Dan gaat de selectie
voor beurzen ook veel
beter.” (HOP)/.
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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 onder-
steunen, 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 zo-
geheten 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 ge-
zamenlijk ontwikkelen van les-
modules 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 activi-
teiten die plaatsvinden onder de
paraplu van het Pre University
College (PUC). En dat zijn er in-
middels heel wat. Zo is er de
collegereeks ‘Op de golven van de
wetenschap’, waarbij per op-
leiding gekeken wordt naar het
onderwerp ‘golven’, en het
Wortel TU/e-project, om scho-
lieren via internet bij te spijkeren
op het wiskundige vlak. Allemaal
projecten die vragen om in-
tensieve begeleiding en dus ook
om veel mankracht. En het is
vooral de mankracht waar het op
dit moment aan schort. “De pro-
jecten die we nu al allemaal orga-
niseren zijn een succes, maar wij
en de scholen hebben voor het
komende jaar een dringende be-
hoefte 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 eve-
nement. Eigenlijk zoeken we rol-
modellen. 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./.

Afscheid van een financiële vraagbaak
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 achttien-
jarige met slechts zeer weinig
typevaardigheid geen enkele
kans maakte op de functie waar
ze op gesolliciteerd had. “Ik werd
samen met nog enkele kan-
didaten met duidelijk meer
ervaring in een ruimte gezet,
waarna we enkele opdrachten op
de typemachine moesten uit-
voeren”, zegt Van Jole terug-
blikkend. “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.

In 1980 werd Van Jole als fi-
nancieel medewerkster aan-
gesteld bij het secretariaat van de
faculteit Bouwkunde. Een fa-
culteit waar ze zich de afgelopen
28 jaar zeer op haar plaats heeft
gevoeld. “Toen alle financiële me-
dewerkers in 2002 centraal
werden ondergebracht bij de
Dienst Financiën en
Economische Zaken (DFEZ)
vond ik dat balen. In wezen ver-
anderde 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

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 ver-
trouwd gezicht binnen de
faculteit is, blijkt wel als oplei-
dingsdirecteur Faas Moonen aan
het einde van de afscheids-
receptie op dinsdag 17 juni nog
even een hand komt geven. “Ja,

volgens mij hadden wij in 1983
voor het eerst met elkaar te
maken”, vertelt de opleidings-
directeur, “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./.

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 ver-
dwenen met de telefoon in de massa be-
zoekers van het buitentoernooi van volley-
balclub Hajraa. De auto stond in de straat
voor de meldkamer van de beveiliging, die

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 op-
leiding aan de TU/e beginnen, kunnen ge-

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 kan-
didaat-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

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 stu-
denten 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.

Eindhoven ruziet over 
druppelvormige blob 
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. 

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 ‘on-
aanvaardbaar effect’ op het zicht
vanuit en naar de Lichttoren,
aldus Trudo-directeur Thom
Aussems. 
Ben van Veelen, oud-voorzitter
van de gemeentelijke monumen-
tencommissie in Eindhoven,
heeft op de opiniepagina van het
Eindhovens Dagblad een oproep
gedaan voor een volksrefe-
rendum over het plaatsen van de
blobs. Hij vindt dat de te bouwen
Binary Large Objects vloeken
met hun omgeving. “Ze vormen

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 na-
streeft, passen volgens Pronk
eigentijdse nieuwe gebouwen als
blobs. En natuurlijk detoneren
de blobs met hun omgeving.
Pronk ontwikkelde een bouw-
methode voor blobs, de Blowing
Structure Method. Hierbij
worden ballonnen en netten
gebruikt om een mal te creëren
waarop een laag beton wordt aan-
gebracht. /.

Helft ‘Valorisation
Grants’ naar Eindhoven
Zes van de twaalf eerste fase
‘Valorisation Grants’ van tech-
niekstichting 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 toe-
gekend. “Ze doen het goed bij
Innovation Lab”, licht Frank van
den Berg van STW toe. “De bege-
leiding 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 facul-
teit Scheikundige Technologie.
Zijn beoogde bedrijf Ioniqa richt
zich op ‘smart materials’, zo-
geheten magnetorheological
fluids. Andere positief beoor-
deelde aanvragen zijn voor
WEDACS (prof.dr. Philip de

Goey), dat draait om een ‘add-on’
technologie gericht op het terug-
brengen van CO2-uitstoot en op
brandstofbesparing in verbran-
dingsmotoren; Tocografie-
module (ir. Chris Peters en
prof.dr.ir. Jan Bergmans), een
nieuwe methode om op patiënt-
vriendelijke 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 software-
pakket voor wiskundig lesma-
teriaal.
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 aan-
vragen ingediend; de toekenning
wordt komende maand bekend
gemaakt./.

Nieuwe opleidingsdirecteur
Werktuigbouwkunde
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 compe-
tences & 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. 



19 juni 2008 Cursor
6/ Onderzoek

DDe ondernemer Louis Favre gaf zijn
leven bij de bouw van de Gotthardtunnel
voor de vrijheid van zijn land. En een-
voudige Zwitserse boerenjongens wor-
stelden 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 ver-
schillende 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 ingenieurspres-
taties 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 dis-
sertatie. Ze ging op zoek naar verhalen uit
de periode 1870-1940 en keek op welke
wijze ingenieurs, journalisten, regerings-
leiders, reisboekenschrijvers en theater-
makers 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 promotie-
onderzoek 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 on-
derzoek een uniek tussengeval. Het geeft
een vrije positie maar je moet wel een
eigen omgeving creëren voor rugge-
spraak.” 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 Groot-
Brittannië 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 duizen-
den 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 tunnel-
bouwers 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 vrijheids-
strijd.” 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 toe-
spraken van Zwitserse, Italiaanse en
Duitse regeringsleiders die uitgesproken
werden tijdens de opening van de
spoorlijn in 1882. “De politici en direc-
teuren van spoorwegbedrijven prezen het
slechten van de barrière. ‘Goederen,
mensen, cultuur, niets wordt meer tegen-
gehouden’, juichten ze. Ze gebruikten
hiervoor het doorboren van de Alpen als
metafoor. Tegelijkertijd gebruikte de
Zwitserse pers de Alpen juist als metafo-
rische beschermwal en schreef ze over de
angst die er was om als klein land overge-

Gotthardtunnel/Norbine Schalij
Foto/Bart van Overbeeke 

De bouw van de Gotthardtunnel aan het einde van de negen-
tiende 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 ver-
schillende bevolkingsgroepen in Zwitserland een saamhorig-
heidsgevoel te geven. Dat is de conclusie van Judith Schueler

die 24 juni gaat promoveren bij Technologie Management.

Technisch wonder verschafte Zwitsers 



MMaarrttiijjnn  FFeerroonn  iiss  zzoo’’nn  ssttuuddeenntt  ddiiee  wweeeett  wwaatt  hhiijj
wwiill..  NNoogg  vvoooorr  hhiijj  nnaaaarr  AAmmeerriikkaa  vveerrttrrookk  vvoooorr
eeeenn  oonnddeerrzzooeekkssttaaggee  ttee  HHaarrvvaarrdd  --  iinntteerreessssaanntt
éénn  ssttaaaatt  ggooeedd  oopp  jjee  ccvv  --  hhaadd  hhiijj  zziijjnn  aaffssttuuddeeeerr--
ssttaaggee  bbiijj  PPhhiilliippss  RReesseeaarrcchh  aall  ggeerreeggeelldd..  HHiijj
wweerrkkttee  eerr  aaaann  ‘‘pphhoottoonniicc  tteexxttiilleess’’,,  tteexxttiieell
wwaaaarriinn  LLEEDDjjeess  zziijjnn  vveerrwweerrkktt,,  wwaaaarrddoooorr  hheett  aallss
eeeenn  fflleexxiibbeell  bbeeeellddsscchheerrmm  ttee  ggeebbrruuiikkeenn  iiss..
,,,,MMeett  eeeenn  llaaggee  rreessoolluuttiiee,,  ddaatt  nnaattuuuurrlliijjkk  wweell..  JJee
zzoouu  hheett  kkuunnnneenn  ttooeeppaasssseenn  iinn  kklleeddiinngg,,
mmeeuubbeellss,,  mmaaaarr  bbiijjvvoooorrbbeeeelldd  ooookk  iinn  aauuttoo’’ss..””

DDee  ssttooff  iiss  ooppggeebboouuwwdd  uuiitt  mmeeeerrddeerree  llaaggeenn..  
““IInn  ttwweeee  vvaann  ddiiee  llaaggeenn  iiss  aaff  eenn  ttooee  ooookk  eeeenn
ggeelleeiiddeennddee  ddrraaaadd  iinnggeewweevveenn..  DDiiee  ddrraaddeenn
vvoorrmmeenn  ssaammeenn  eeeenn  nneettwweerrkk..  DDaaaarr  wwoorrddeenn  ddee
lleeddjjeess  aaaann  ggeekkooppppeelldd,,  wwaaaarrddoooorr  zzee  vvaannuuiitt  éééénn
hhooeekkppuunntt  aaaann  ttee  ssttuurreenn  zziijjnn..””  OOmm  ddee  lleeddjjeess
tteeggeenn  bbeesscchhaaddiiggiinngg  ttee  bbeesscchheerrmmeenn  wwoorrddeenn
zzee  iinnggeeggootteenn  iinn  eeeenn  ppoollyymmeeeerr..  DDaatt  mmaaaakktt  ooookk
hheett  lliicchhtt  wwaatt  ddiiffffuuuuss,,  wwaaaarrddoooorr  ddee  ppiixxeellss
bbrreeddeerr  wwoorrddeenn..  ,,,,JJee  kkaann  jjee  vvoooorrsstteelllleenn  ddaatt  eeeenn
bbeeddrriijjff  aallss  PPhhiilliippss  nniieett  zzoovveeeell  eerrvvaarriinngg  hheeeefftt

mmeett  tteexxttiieell..  ZZiijj  vvrrooeeggeenn  mmee  hhooee  ddiiee  ccoommppoo--
nneenntteenn  ooppttiimmaaaall  iinn  ddee  ssttooff  vveerrwweerrkktt  kkoonnddeenn
wwoorrddeenn,,  zzooddaatt  hheett  ‘‘ddeevviiccee’’  zzoo  mmiinn  mmooggeelliijjkk
sscchhaaddee  oopplloooopptt  bbiijj  rreekk  eenn  ssppaannnniinngg..””  OOmm  mmeett
ddiiee  vvrraaaagg  aaaann  ddee  ssllaagg  ttee  kkuunnnneenn,,  oonnttwwiikkkkeellddee
FFeerroonn  eeeerrsstt  eeeenn  bbeeeellddhheerrkkeennnniinnggsstteecchhnniieekk
oomm  ttee  oobbsseerrvveerreenn  hhooee  ddee  ssttooff  rroonndd  eeeenn  ccoomm--
ppoonneenntt  zziicchh  ggeeddrraaaaggtt  aallss  eerr  ssppaannnniinngg  oopp
wwoorrddtt  ggeezzeett..  ,,,,DDee  ddeeffoorrmmaattiiee  ttiijjddeennss  eeeenn
ttrreekkpprrooeeff  bblleeeekk  mmeett  eeeenn  ccaammeerraa  ttee  rreeggiiss--
ttrreerreenn..  VVeerrvvoollggeennss  hheebb  iikk  ssooffttwwaarree  oonntt--
wwiikkkkeelldd  ddiiee  aaaann  ddee  hhaanndd  vvaann  ddee  bbeeeellddeenn  kkoonn
bbeeppaalleenn,,  hhooee  ggrroooott  ddee  vveerrvvoorrmmiinngg  wwaass..””  
MMaaaarr  hheett  iinnggeewwiikkkkeellddssttee  kkwwaamm  ddaaaarrnnaa..  FFeerroonn
oonnttwwiikkkkeellddee  eeeenn  nnuummeerriieekk  mmooddeell  oomm  hheett
ggeeddrraagg  vvaann  ddee  ssttooff  ttee  kkuunnnneenn  bbeesscchhrriijjvveenn::
,,,,EEeenn  vvaann  ddee  llaassttiiggee  ddiinnggeenn  iiss  ddaatt  ssttooff  ddeeeellss
eellaassttiisscchh  iiss  eenn  ddeeeellss  iinn--eellaassttiisscchh..  VVeerrggeelliijjkk
hheett  mmeett  hheett  bbuuiiggeenn  vvaann  eeeenn  iijjzzeerrddrraaaaddjjee..  AAllss
jjee  ddaatt  lloossllaaaatt,,  vveeeerrtt  hhiijj  eeeenn  ssttuukkjjee  tteerruugg,,  mmaaaarr
nniieett  hheelleemmaaaall..  DDaatt  ggeeddrraagg  mmaaaakktt  hheett
mmooddeelllleerreenn  iinnggeewwiikkkkeelldd..””  NNaaaasstt  zziijjnn  ssttaaggee
rraaaakkttee  FFeerroonn  ooookk  oopp  eeeenn  aannddeerree  mmaanniieerr  bbiijj
PPhhiilliippss  bbeettrrookkkkeenn::  hhiijj  wweerrdd  vvoooorrzziitttteerr  vvaann
‘‘PPhhiilliippss  IInntteerrnn  CCoommmmiitttteeee’’  --  eeeenn  ccoommmmiissssiiee
ddiiee  ddee  rreellaattiiee  ttuusssseenn  hheett  bbeeddrriijjff  eenn  zziijjnn
ssttaaggiiaaiirreess  vveerrbbeetteerrtt..  ,,,,DDaaaarr  hheebb  iikk  eeeenn  aaaannttaall
mmooooiiee  ccoonnttaacctteenn  aaaann  oovveerrggeehhoouuddeenn..””  TToocchh
bbeesslloooott  hhiijj  oomm  nniieett  bbiijj  PPhhiilliippss  ttee  bblliijjvveenn..  HHiijj
wweerrkktt  nnuu  vvoooorr  TTMMCC  GGrroouupp,,  eeeenn  bbeeddrriijjff  ggeessppee--
cciiaalliisseeeerrdd  iinn  hheett  pprroojjeeccttmmaattiigg  iinnzzeetttteenn  vvaann
tteecchhnniiccii,,  wwaaaarrvvoooorr  hhiijj  eeeenn  ssttrruuccttuuuurr  vvoooorr
ssttuuddeenntteennwweerrvviinngg  ooppzzeett..  MMaaaarr  hhiijj  oovveerrwweeeeggtt
nnoogg  oomm  aaaann  HHaarrvvaarrdd  vveerrddeerr  ttee  ssttuuddeerreenn..  ,,,,IIkk
bbeenn  bbeesstt  wweell  aammbbiittiieeuuss..””

TTeekksstt::  AAnnoouucckk  VVrroouuwwee
FFoottoo::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee
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leverd te worden aan de grote buur-
landen. ‘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 kleder-
dracht zijn nooit weggeweest. De reis-
gidsen 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: bij-
voorbeeld daar waar Zwitserland in 1291
was ontstaan, daar waar Wilhelm Tell de
appel van zijn zoons hoofd af had ge-
schoten. “In de eerste boekjes wordt be-
schreven 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 be-
levenis.

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 gast-
arbeiders en dat Louis Favre vooral een
zakelijke ondernemer was, wordt ge-
negeerd.” 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 bediscus-
siëren, 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, identiteits-
onderzoek en technologie, meer notie
van elkaar te laten nemen.”/.

Een lithografiemachine in de half-
geleiderindustrie 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 be-
werking is, ofwel hoeveel productie-
plaatsen er in een machine bezet zijn,
om bijvoorbeeld de gemiddelde door-
looptijd te voorspellen. “De industrie
zit op dit soort modellen te wachten”,
vertelt de promovendus bij de Systems
Engineering groep van de faculteit
Werktuigbouwkunde.

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 werkelijk-
heid 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 moge-
lijk productie-details die de bewerkings-
tijd beïnvloeden samen te pakken in een
geaggregeerde procestijdverdeling. Deze
effectieve procestijd (EPT) verdeling
wordt rechtstreeks bepaald uit aankomst-
en vertrekmomenten gemeten op de

fabrieksvloer en gebruikt in het geaggre-
geerde 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-para-
meters geven snel een indruk waar
problemen in een fabriek liggen. “Is de
gemiddelde effectieve procestijd bij-
voorbeeld hoog, dan ligt daar een bottle-
neck. Is de spreiding heel groot, dan weet
je dat er een probleem bij die machine zit.
Je kunt met die getallen en met het EPT-
model het gedrag van de productielijn
gaan optimaliseren.”

Automobielindustrie
De EPT-methode is onder meer getest in
twee industriële praktijkgevallen, onder
meer bij een productielijn in de auto-
mobielindustrie 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 beslis-
kunde groep. Veeger heeft het model bij-
voorbeeld 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,

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 ont-
worpen. Kock: “Ik ga kijken naar de pro-
cestijd van bestelling tot aflevering van
zo’n pomp. Ik hoop dat ik het EPT-model
hier ook kan gebruiken. Ik zie wel moge-
lijkheden.”/.
IIrr..AAdd  KKoocckk  ((11998800,,  GGeelleeeenn))  hhaaaallddee  zziijjnn  MMSScc..  iinn
wweerrkkttuuiiggbboouuwwkkuunnddee  aaaann  ddee  TTUU//ee  iinn  22000033,,
vvoooorr  zziijjnn  ssccrriippttiiee  wweerrdd  ddee  CCoorruuss  JJoonngg  TTaalleenntt
pprriijjss  vvoooorr  ddee  wweerrkkttuuiiggbboouuwwkkuunnddee  eenn  ddee  mmaa--
tteerriiaaaallkkuunnddee  22000044  ttooeeggeekkeenndd..  IInn  22000044
ssttaarrttttee  hhiijj  zziijjnn  PPhhDD..  bbiijj  ddee  oonnddeerrzzooeekkssggrrooeepp
SSyysstteemmss  EEnnggiinneeeerriinngg  iinn  hheett  EEPPTT  pprroojjeecctt
oonnddeerr  bbeeggeelleeiiddiinngg  vvaann  pprrooff..  ddrr..  iirr..  KKooooss
RRooooddaa,,  pprrooff..  ddrr..  iirr..  OOnnnnoo  BBooxxmmaa  eenn  ccoo--
pprroommoottoorr  ddrr..iirr..  PPaassccaall  EEttmmaann..  MMaaaannddaagg  3300
jjuunnii  vveerrddeeddiiggtt  hhiijj  zziijjnn  pprrooeeffsscchhrriifftt  ““EEffffeeccttiivvee
PPrroocceessss  TTiimmeess  ffoorr  AAggggrreeggaattee  MMooddeelliinngg  ooff
MMaannuuffaaccttuurriinngg  SSyysstteemmss””oomm  1166..0000  iinn
CCoolllleeggeezzaaaall  55  iinn  hheett  aauuddiittoorriiuumm..  
MMeeeerr  iinnffoorrmmaattiiee  vviiaa::  wwwwww..aassmmll..ccoomm

identiteit 

File in de fabriek

DDeettaaiill  WWaaffeerr  TTaabbllee  vvaann  AASSMMLL..  EEeenn  lliitthhoo--
mmaacchhiinnee  wweerrkktt  eeffffiicciiëënntteerr  aallss  eerr  mmeeeerrddeerree
wwaaffeerrss  tteeggeelliijjkkeerrttiijjdd  vveerrwweerrkktt  wwoorrddeenn..  
FFoottoo::  AASSMMLL
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Van de oprichting van de TU/e 
tot de Demos Duckrace 

Geschiedenis van Eindhoven studentenstad in beeld gebracht

De bouw van de eerste studentenflat. De
oprichting van studentenverenigingen.
Het eerste buitentoernooi van studenten-
volleybalvereniging 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 uni-
versiteit 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.

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 studenten-
vakbond. 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 samen-
gewerkt. Ze hebben buiten hun eigen
gebied gedacht. Ik vind het leuk dat ze de
eerste afgestudeerde vrouw hebben opge-
spoord.” 
De initiatiefneemsters waren zelf af en
toe verbaasd over bepaalde ont-
wikkelingen 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./.

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. 

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

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

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

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

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

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



BBijna vijfhonderd teams uit binnen- en
buitenland namen het op de TU/e-
campus tegen elkaar op. Het traditionele
zoenoffer aan de zusters Clarissen in de
vorm van een volvette kaas had dit jaar
helaas niet het gewenste, weerbesten-
digende 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 onervaren-
heid 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 toe-
gevoegd 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 toernooi-
weekend. 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 op-
geslagen. 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 erken-
ning 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 vrijdag-
middag drie uur had het de hele dag

geregend of er een nieuwe zondvloed aan-
staande was. Toen lieten de zusters
Clarissen hun ware kracht zien: de zon
brak door en hield het vol tot zondag-
middag. 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 toe-
stromen. 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./.

Achtergrond /9
Cursor 19 juni 2008

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. 
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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 heb-
ben afgerond. Zij verkrijgen hiermee de
graad van PDEng (Professional Doctorate
in Engineering). Kandidaten van de vol-
gende opleidingen krijgen hun diploma:
Architectural Design Management
Systems (ADMS), Logistics Management
Systems (LMS) en Process and Product
Design (PPD).
Iedereen is welkom om deze diploma-
uitreiking bij te wonen. Aanvang 15.00
uur in de Tureluur, vloer 12 in het
Hoofdgebouw.

Promoties
Mw. drs. J.A. Schueler verdedigt op dins-
dag 24 juni haar proefschrift en stellin-
gen tegen de bedenkingen van een com-
missie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in
zaal 4 van het Auditorium. De titel van
het proefschrift luidt ‘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 dins-
dag 24 juni zijn proefschrift en stellin-

gen tegen de bedenkingen van een com-
missie. 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 stel-
lingen 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 facul-
teit Biomedische Technologie. De promo-
tor is prof.dr. E.W. Meijer.

Vredescentrum
Symposium Hulp-organisaties
Het Vredescentrum houdt dinsdag 24
juni vanaf 13.30 uur een symposium over
hulp aan crisis-gebieden. Deze bijeen-
komst is in de Dorgelozaal van de
Traverse en heeft als volledige titel:
‘Vredesmissies en particuliere hulp-orga-
nisaties (NGO’s)’ met als ondertitel ‘een
moeizame samenwerking’. 
Bij hulp aan crisisgebieden komt de mili-
taire hulp soms in conflict met de hu-
manitaire, 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 spre-
kers zullen vanuit hun eigen ervaringen
de zaak belichten. Zo zal lt.kol.Wilfred
Rietdijk ‘vanuit militair perspectief’ spre-
ken, terwijl Annick van Lookeren
Campagne als buitenland-coördinator
voor Oxfam Novib zal spreken. Als mid-
dagvoorzitter zal optreden conflict-des-
kundige prof.dr. Georg Frerks, verbon-
den 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 herhaalde-
lijk 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 ont-
spannen houding aan te nemen. De oefe-
ningen die in de themales worden aange-
reikt zijn kort, eenvoudig en efficiënt, en
hebben een hoog rendement. Net als de
gewone lessen zijn de themalessen vrij

toegankelijk voor studenten en medewer-
kers 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 sport-
centrum.

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

Algemeen

Mensen
Diversen

Vacatures

UUnniivveerrssiitteeiittssbbeerriicchhtteenn  mmooggeenn
mmaaxxiimmaaaall  115500  wwoooorrddeenn  llaanngg  zziijjnn  eenn
mmooeetteenn  oopp  ddee  wwooeennssddaagg  éééénn  wweeeekk

vvoooorr  ppllaaaattssiinngg  bbiinnnneenn  zziijjnn..  ZZee
kkuunnnneenn  wwoorrddeenn  ggeemmaaiilldd  nnaaaarr  

uunniivveerrssiitteeiittssbbeerriicchhtteenn@@ttuuee..nnll..  

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. 

Wanted: future masters of criminal investigation

www.kombijdepolitie.nl/mci<< WAAKZAAM EN DIENSTBAAR >>

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. 

(Advertentie)



“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 uni-
versity. 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 dif-
ferent. 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 super-
visor 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 re-
search 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 interna-
tionally.”

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 inte-
resting. They are useful in
planning the kind of infra-
structure and transport facilities
that are needed,” she explains.
“This is a very multidisciplinary
field. It’s about economic de-
cisions, 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 part-
time 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 in-
stitute offering German. That has
been a help in learning Dutch.”

Ronald has interesting ways of

getting information. For example,
while she reads Dutch news-
papers, she also listens to
podcasts from an Australian mul-
ticultural radio/TV network which
broadcasts in 68 languages in-
cluding 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 es-
sentially agreed with. (We’re
working on this but cannot imme-
diately claim more pages or get
English summaries of Dutch ar-
ticles - 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 dif-
ferent or the same. Trivial things
that no one cares about often in-
terest 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 dif-
ferent. 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 every-
thing in Holland looks in the sun.
I really enjoyed the Keukenhof on
a sunny spring day.”/.

See also
www.expatnumbat.wordpress.com 
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Column
AA  ccoouuppllee  ooff  wweeeekkss  aaggoo,,  II
mmaaddee  aa  ggrraavvee  mmiissttaakkee  --  II  iinn--
aaddvveerrtteennttllyy  aaccqquuiirreedd
eennoouugghh  ccrreeddiittss  ttoo  ggrraadduuaattee..
NNooww  mmyy  pprreesseennccee  wwaass  nnoo
lloonnggeerr  aacccceeppttaabbllee  oonn
ccaammppuuss  aanndd  II  hhaadd  ttoo  ffaaccee
tthhee  bbiitttteerr  rreeaalliittyy  ooff  tthhee
wwoorrlldd  oouuttssiiddee..
AAss  aa  rreessuulltt  ooff  tthhiiss  ttaaccttiiccaall
bblluunnddeerr,,  II  nnooww  ffiinndd  mmyysseellff
iinn  aa  qquuaaiinntt  ffiisshhiinngg  vviillllaaggee
llooccaatteedd  jjuusstt  oonn  tthhee  eeddggee  ooff
cciivviilliizzaattiioonn..  IInn  TTeerrnneeuuzzeenn
((wwhhiicchh  iiss  DDuuttcchh  ffoorr
““PPrraaccttiiccaallllyy  BBeellggiiuumm!!””)),,  II’’mm
nnooww  ppeerrffoorrmmiinngg  tthhee  dduuttiieess
ooff  aann  iinntteerrnn..  TThhiiss  iiss  tthhee  ffiirrsstt
ttiimmee  II’’mm  wwoorrkkiinngg  aatt  aa
cchheemmiiccaall  ppllaanntt,,  wwhhiicchh  iiss
qquuiittee  eexxcciittiinngg  aanndd  ddiiffffeerreenntt
ffrroomm  ccaammppuuss  lliiffee..  WWeellll,,  tthhaatt
iiss  iiff  yyoouu  ccaallll  wwoorrkkiinngg  5500mm
aawwaayy  ffrroomm  ggiiggaannttiicc  ttaannkkss  ooff
ppootteennttiiaallllyy  ffllaammmmaabbllee  cchhee--
mmiiccaallss  eexxcciittiinngg..  IInn  tthhee  ffiirrsstt
wweeeekk  iittsseellff  II  eexxppeerriieenncceedd  aann
eemmeerrggeennccyy  aallaarrmm,,  aa  nneeaarr--
mmiissss  cchheemmiiccaall  ssppiillll  aanndd  aa
ssuurrpprriissee  ggoovveerrnnmmeenntt  iinn--
ssppeeccttiioonn..  II  ssppeenntt  tthhee  rreesstt  ooff
mmyy  wweeeekk  ddrriinnkkiinngg  ccooffffeeee,,
wweeaarriinngg  mmyy  hheellmmeett  aanndd
hhiiddiinngg  uunnddeerr  mmyy  ffiirreepprrooooff
ddeesskk..  SSoo  ffaarr,,  ssoo  ggoooodd..  IIff  II
mmaannaaggee  ttoo  ccoommpplleettee  tthhrreeee
mmoonntthhss  oonnssiittee,,  pprreeffeerraabbllyy
wwiitthhoouutt  bblloowwiinngg  aannyytthhiinngg
uupp,,  II’’llll  ccaallll  iitt  aa  ssuucccceessss..
TThhiiss  iinntteerrnnsshhiipp  aallssoo  mmaarrkkss
tthhee  eenndd  ooff  mmyy  TTUU//ee  cchhaapptteerr..
II’’mm  nnoott  ddooiinngg  aa  PPhhDD,,  uunnlliikkee
mmaannyy  ooff  mmyy  ffrriieennddss  wwhhoo
jjuummppeedd  aatt  tthhee  cchhaannccee  ttoo
ssppeenndd  ffoouurr  mmoorree  ccaarreeffrreeee
yyeeaarrss  oonn  ccaammppuuss..  NNoo,,
iinnsstteeaadd  II’’vvee  oopptteedd  ttoo
vveennttuurree  oouutt,,  kknnoowwiinngg  tthhaatt  iiff
II  sseett  mmyy  aaiimm  hhiigghh  eennoouugghh
aanndd  wwoorrkk  hhaarrdd,,  II  ccoouulldd  eenndd
uupp  wwoorrkkiinngg  ffoorr  aa  hhuuggee  iimm--
ppeerrssoonnaall  ccoorrppoorraattiioonn  rruunn
bbyy  rroobboottss..  JJuusstt  lliikkee  aallll  tthhee
ootthheerr  ggrroowwnn--uuppss..  
SSoo,,  tthhiiss  wwiillll  bbee  mmyy  llaasstt
ccoolluummnn  ffoorr  tthhee  CCuurrssoorr..  II’’vvee
ssppeenntt  nneeaarrllyy  ttwwoo  yyeeaarrss  iinn
EEiinnddhhoovveenn..  AAnndd  iinn  tthheessee
ttwwoo  yyeeaarrss,,  II’’vvee  mmeett  ssoommee
aammaazziinngg  ppeeooppllee  aanndd  hhaadd
ssoommee  ggrreeaatt  ttiimmeess..  II  ccaammee  ttoo
tthhee  NNeetthheerrllaannddss  pprreettttyy
mmuucchh  bblliinnddffoollddeedd..  IInn  mmaannyy
wwaayyss,,  iitt  wwaass  aa  lleeaapp  ooff  ffaaiitthh..
BBuutt  II’’mm  ggllaadd  II  ddiidd  iitt..  LLiivviinngg
oonn  mmyy  oowwnn,,  iinn  aa  ffoorreeiiggnn
llaanndd  aammoonngg  aa  ddiivveerrssee  ggrroouupp
ooff  ppeeooppllee  wwaass  aa  cchhaalllleennggee  II
eennjjooyyeedd..  EEiinnddhhoovveenn  aanndd  iittss
eexxppeerriieenncceess,,  oonn  aanndd  ooffff
ccaammppuuss,,  hhaavvee  ggoonnee  aa  lloonngg
wwaayy  iinn  ddeeffiinniinngg  wwhhoo  II  aamm
ttooddaayy..  MMuummbbaaii  iiss  wwhheerree  II
ggrreeww  uupp,,  bbuutt  EEiinnddhhoovveenn  iiss
wwhheerree  II  ffoouunndd  mmyysseellff..  AAnndd
tthhaatt  II  sshhaallll  nneevveerr  ffoorrggeett..  

TToott  zziieennss  iieeddeerreeeenn  eenn
bbeeddaannkktt  vvoooorr  lleezziinngg!!

pp..ss..::  YYoouu  ccaann  ccaattcchh  mmoorree  ooff
mmee  aatt  mmyy  bblloogg::  aaxxss--
hhuuzzaaiiffaa..bbllooggssppoott..ccoomm,,
wwhheerree  II  sshhaallll  ccoonnttiinnuuee  ttoo
ddooccuummeenntt  mmyy  eexxppeerriieenncceess
iinn  tthhee  NNeetthheerrllaannddss  aanndd
bbeeyyoonndd..  

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

Nicole Ronald:
“I’d rather help than be helped”

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 enter-

taining 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.

Photo: Bart van Overbeeke
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Heb je interesse in filosofie
en de rol van technologie 

in de samenleving?

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.n l

Master of Science programme 

Philosophy of Science, Technology and Society

De Nierstichting is jarig.
Kadotip: word donateur.

Kijk op www.nierstichting.nl of bel 035 697 80 55.

Giro 555
Den Haag 

S A M E N W E R K E N D E

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

Tienduizenden mensen gedood, 
honderdduizenden dakloos. Help nu! 

(gratis advertentie)

Help
slachtoffers 

cycloon Birma!
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/Mississippi
Delta Brothers
OOookk  aall  kkoommeenn  ddee  ddrriiee  mmaannnneenn  vvaann
ddeezzee  bbaanndd  zzeellff  uuiitt  ddee  ddeellttaa  vvaann  hheett
BBrraabbaannttssee  rriivviieerrttjjee  ddee  RRuunn,,  hhuunn
mmuuzziieekk  vviinnddtt  hhaaaarr  oooorrsspprroonngg  oopp  ddee
ooeevveerrss  vvaann  ddee  MMiissssiissssiippppii..  DDee
bbrrooeerrss  NNiieekk  eenn  CCooooss  vvaann  ddee
KKlluunnddeerrtt  eenn  PPaattrriicckk  PPoopp  mmaakkeenn
AAmmeerriiccaannaa  mmuuzziieekk  iinn  ddee  bbrreeddee  zziinn
ddeess  wwoooorrddss..  ZZee  pprroobbeerreenn  ddee  ssoouunndd
eenn  ddee  ssppoonnttaanniitteeiitt  vvaann  ddee  vvrrooeeggeerr
zzoo  bbeeffaaaammddee  ‘‘MMeemmpphhiiss  SSoouunndd’’  ttee
bbeennaaddeerreenn  eenn  llaatteenn  zziicchh  iinnssppiirreerreenn
ddoooorr  aarrttiieesstteenn  aallss  JJ..JJ..  CCaallee,,  EErriicc
CCllaappttoonn  eenn  SStteevviiee  RRaayy..  IInn  ffeebbrruuaarrii
22000088  hheebbbbeenn  zziijj  hhuunn  eeeerrssttee  ccdd  uuiitt--
ggeebbrraacchhtt..
CCaafféé  KKrraaaaiijj  &&  BBaallddeerr,,  2200  jjuunnii,,  vvaannaaff
2211..3300  uuuurr,,  ttooeeggaanngg  ggrraattiiss..

/Fontys danst
het jaar uit
DDeerrddeejjaaaarrssssttuuddeenntteenn  vvaann  ddee  FFoonnttyyss
DDaannssaaccaaddeemmiiee  ggeevveenn  eeeenn  aavvoonndd--
vvuulllleennddee  vvoooorrsstteelllliinngg  oomm  hhuunn
ssttuuddiieejjaaaarr  aaff  ttee  sslluuiitteenn..  OOnnddeerrddeelleenn
vvaann  hheett  pprrooggrraammmmaa  zziijjnn::  ‘‘BBeeiinngg
((tt))hheerree’’  vvaann  cchhoorreeooggrraaffee  NNeeeell
VVeerrddoooorrnn,,  ‘‘TTwweennttyy  SSeeccoonnddss’’
((cchhoorreeooggrraaffiiee  vvaann  ddee  IIssrraaëëlliisscchhee  UUrrii
IIvvggii))  eenn  ‘‘RRaattrraaccee’’  vvaann  DDaanniieell
RReennnneerr..  ZZee  wwoorrddeenn  uuiittggeevvooeerrdd  ddoooorr
ssttuuddeenntteenn  vvaann  rreessppeeccttiieevveelliijjkk  ddee
aaffssttuuddeeeerrrriicchhttiinnggeenn  MMooddeerrnnee  ddaannss,,
DDaannsstthheeaatteerr  eenn  JJaazzzz//UUrrbbaann..
DDaannsstthheeaatteerrssttuuddeenntteenn  pprreesseenntteerreenn
ooookk  wweerrkk  ddaatt  zziijj  aaffggeellooppeenn  wweekkeenn
mmeett  ddee  GGrriieekkssee  cchhoorreeooggrraaffee  EEmmiilliiaa
BBoouurriittii  mmaaaakktteenn..
PPllaazzaa  FFuuttuurraa,,  1199  jjuunnii,,  2200..3300  uuuurr,,
eennttrreeee  88,,5500  eeuurroo..

/Paul Joses bij
De Groot
‘‘EEiinnddhhoovveenn  OOnn  AA  SSuunnddaayy
AAfftteerrnnoooonn’’  iiss  eeeenn  pprraacchhttiigg  nnuummmmeerr
oopp  ddee  llaaaattssttee  ccdd  ‘‘RRooaaddssttoorriieess’’  vvaann
ddee  SScchhoottssee  ssiinnggeerr--ssoonnggwwrriitteerr  PPaauull
JJoosseess..  AAllss  vvaassttee  ggaasstt  vvaann  KKaaffffeeee  DDee
GGrroooott  iiss  hhiijj  ooookk  ddiitt  jjaaaarr  pprreesseenntt  oopp
eeeenn  zzoonnddaaggmmiiddddaagg,,  ssaammeenn  mmeett  zziijjnn
ggiittaarriisstt  SStteepphhaann  KKiieeßßlliinngg..  PPaauull
JJoosseess  kkoommtt  uuiitt  ddee  oommggeevviinngg  vvaann
GGllaassggooww,,  mmaaaarr  wwoooonntt  aall  jjaarreenn  iinn
DDuuiittssllaanndd..  HHiijj  sscchhrriijjfftt  pprraacchhttiiggee
ssoonnggss  iinn  hheett  ffoollkk--  eenn  ffoollkkrroocckkggeennrree
eenn  dduuss  iiss  hheett  nniieett  mmeeeerr  ddaann  llooggiisscchh
ddaatt  hhiijj  iinn  22000011  hheett  ppuubblliieekk  oopp  hheett
FFoollkkwwooooddss  FFeessttiivvaall  ttoott  ggrroooott
eenntthhoouussiiaassmmee  wwiisstt  ttee  vveerrlleeiiddeenn..
SSiinnddssddiieenn  hheebbbbeenn  PPaauull  JJoosseess  eenn
EEiinnddhhoovveenn  eeeenn  zzwwaakk  vvoooorr  eellkkaaaarr..
RRooaaddssttoorriieess  iiss  zziijjnn  zzeessddee  ccdd  eenn
kkrreeeegg  lloovveennddee  rreecceennssiieess..
KKaaffffeeee  DDee  GGrroooott,,  zzoonnddaagg  2222  jjuunnii,,
aaaannvvaanngg  1177..0000  uuuurr  ttooeeggaanngg  ggrraattiiss..

/Lieneke Dijk-
zeul leest voor
IInn  hheett  kkaaddeerr  vvaann  ddee  MMaaaanndd  vvaann  hheett
SSppaannnneennddee  BBooeekk  oonnttvvaannggtt
BBiibblliiootthheeeekk  EEiinnddhhoovveenn  LLiieenneekkee
DDiijjkkzzeeuull  iinn  hhaaaarr  LLiitteerraaiirr  ccaafféé..  DDee
tthhrriilllleerrsscchhrriijjffsstteerr  wwoorrddtt  ggeeïïnn--
tteerrvviieewwdd  ddoooorr  MMaarrlleennee  LLuunntteerr  eenn
lleeeesstt  vvoooorr  uuiitt  eeiiggeenn  wweerrkk..
IInn  22000066  vveerrsscchheeeenn  DDiijjkkzzeeuullss  eeeerrssttee
ppssyycchhoollooggiisscchhee  tthhrriilllleerr  vvoooorr  vvooll--
wwaasssseenneenn  ‘‘DDee  ssttiillllee  zzoonnddee’’  bbiijj
UUiittggeevveerriijj  AAmmbboo||AAnntthhooss..  HHaaaarr
ttwweeeeddee  tthhrriilllleerr  mmeett  ddee  ssyymmppaatthhiieekkee
iinnssppeecctteeuurr  PPaauull  VVeeggtteerr,,  ‘‘KKoouuddee
lleennttee’’,,  vveerrsscchheeeenn  iinn  nnoovveemmbbeerr
22000077..  BBiibblliiootthheeeekk  CCeennttrraaaall,,  1199  jjuunnii,,
aaaannvvaanngg  2200..0000  uuuurr  eennttrreeee  1100  eeuurroo
vvoooorr  lleeddeenn,,  1122,,5500  vvoooorr  nniieett--lleeddeenn..

‘Zingen maakt je hoofd even leeg ’
Het TU/e medewerkerskoor
CantaTU, onder muzikale
leiding van dirigent Ruud
Huijbregts, geeft een mid-
zomerlunchconcert 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 begon-
nen. 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 professio-
nele 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 en-
thousiast over hun ‘topdirigent’
en vindt zingen het mooiste wat
er is. “Ik doe het met een
instrument dat ik altijd bij me

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 Personeels-
vereniging 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 be-
stempelt als ‘even je hoofd leeg
maken’. “We hebben ook
Engelse madrigalen in het re-
pertoire. Dat zijn wereldlijke
liederen uit de renaissance tijd.
Voor dit midzomerconcert
maken we een uitstapje naar de
ragtime-stijl van Scott Joplin.” 

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

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 infor-
matie : Martin Boschman,
m.c.boschman@tue.nl, telefoon
5210./.
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 bos-
paadjes of zo snel mogelijk
door de bocht in een wed-
strijd, voor elke actie worden
speciale fietsen ontworpen. 
Er zijn 18 miljoen fietsen
in Nederland en er
gebeurt van alles op
designgebied rondom rij-
wielen. Maar nergens is
een evenement dat vol-
doende 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 bagage-
drager. Uitgeklapt is het
een alleraardigst

kasteeltje
voor op de
camping.

Het Designhuis, geopend in
oktober 2007, is de eerste per-
manente expositielocatie in

Nederland die gefocust is op
design. Ze wil interactie creëren
tussen maakindustrie, educatie,

maatschappij en
design. “De

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 kanton-
gerechtgebouw 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 blaas-
instrumenten. Daar komt

heel wat fietsacrobatiek
bij kijken. 
Andere publieks-
trekkers 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 onder-
deel van het evene-

ment ‘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

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

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 ont-
breekt. Deze ‘structuren’
zijn tijdelijk en hebben
twee functies, namelijk
het bieden van natuur-
lijke 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 onder-
zoekswerk, 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 kwar-
tiertje varen en je bent
midden in de bossen van
de natuurlijk gevormde
haven van Sydney, waar je
mooie wandelingen kunt
maken en een indruk-
wekkend 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 interna-
tionale 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 ge-
vaarlijk 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 moge-
lijkheid heeft om een
periode naar het bui-
tenland te gaan dit dan
ook van harte aanbevelen. 

Het blijft mooi, dat bij-
zondere Sydney,

Stefan Sturm
Student Werktuig-
bouwkunde

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.

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

Treuzelende ouderejaars
studenten hoeven niet weg
Universiteiten en hoge-
scholen krijgen niet de
mogelijkheid om zwakke
en treuzelende oudere-
jaars studenten de deur
te wijzen. Plasterks plan
voor een bindend studie-
advies (BSA) in latere
studiejaren is van de
baan. Dat staat in een
OCW-voortgangsrepor-
tage over het hoger-
onderwijsbeleid 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 stu-
diejaar nuttig. Nieuwe stu-
denten 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 voor-
ganger Mark Rutte (VVD)
om treuzelende studenten

een verhoogd collegegeld-
tarief in rekening te
brengen. Met het oude-
rejaars-BSA wilde hij
ervoor zorgen dat hoge-
scholen en universiteiten
een stok achter de deur
hadden om zulke stu-
denten tot afstuderen te
dwingen.
De studentenbonden ont-
staken 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 de-
finitief naar de prullenbak
verwezen. (HOP)/.

Zomerconcert met voetbal na
Het Eindhovens Studenten
Muziekgezelschap
Quadrivium houdt zater-
dagavond 21 juni haar jaar-
lijkse zomerconcert.
Bezoekers zijn vanaf
20.00 uur welkom in het
Auditorium. Een blokflui-
tensemble, 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

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 wed-
strijd zien. De entree is
gratis voor studenten en
vijf euro voor anderen. /.

Nayade ontvangt 700 deelnemers
op waterpolohappening

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

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

ganisator Debbie Pfaff.
“Het gaat om de on-
geremde 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, Ier-
land, Duitsland en België. 
Dit jaar is de 46ste editie
van het Nayadetoernooi.
Sinds het niet meer in de
Tongelreep wordt gehou-
den maar in recreatieplas
de IJzeren Man, is het
aantal deelnemende teams
enorm gegroeid. De ze-
ventig teams zijn verdeeld
over zes klassen, “van amper
zwemvaardig tot spelend
in de hoofdklasse van de
KNZB”, zegt Pfaff. /.

Nayade Waterpolotoernooi IJzeren Man Eindhoven 2005: Bart van Overbeeke

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_chal-
lenged Award. De prijzen
werden vorige week uit-
gereikt in het Designhuis
in Eindhoven. De wed-
strijd is een initiatief van
onder meer Brainport, de

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 hier-
achter is dat wandelroutes
worden uitgestippeld via
speciale lichtjes in lan-
taarnpalen. Daar zouden

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. /.

Rechtgezet

Huursubsidie voor studentenkamer?
Minister Vogelaar van
VROM laat nakijken of de
huursubsidie voor ‘onzelf-
standige’ kamerbewoning
opnieuw kan worden in-
gevoerd. De subsidie werd
in 1997 afgeschaft uit be-
zuinigingsoverwegingen,
maar het is allerminst
zeker dat het de overheid
ook geld heeft opgeleverd.
Vogelaar laat nu onder-
zoeken of herinvoering
van de huursubsidie voor
onzelfstandige woningen
haalbaar is.

Sinds de afschaffing van
de subsidie worden door
de studentenhuisvesters
vooral zelfstandige wo-
ningen 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 rechtsonge-
lijkheid: “Op kamers die
we voor 1997 lieten
bouwen kan wel huur-
subsidie worden aange-
vraagd, en op kamers die
later zijn opgeleverd niet.
Met de herinvoering van
de huursubsidie voor on-
zelfstandige woningen
kan de overheid jaarlijks
een half miljoen besparen
omdat studenten minder
duur gaan wonen.”/.
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VVoollggeennss  QQuuiinntt  iiss  ddiitt  oovveerr--
dduuiiddeelliijjkk  eeeenn  vvrroouuwweennkkaammeerr..
DDiitt  kkuunnnneenn  wwee  oonnddeerr  aannddeerree
zziieenn  aaaann  ddee  kkaannddeellaaaarrss  eenn  ddee
YYeess  mmaannnneennkkaalleennddeerr  oopp  ddee
cclloossee--uupp  ffoottoo  eenn  aaaann  ddee  ffeell
ggeekklleeuurrddee  sscchhooeenneenn  nnaaaasstt
ddee  bbaannkk..  DDeezzee  ppeerrssoooonn  hheeeefftt
aall  vveeeell  ssppuulllleenn  bbiijj  eellkkaaaarr  ggee--
ssppaaaarrdd,,  mmaaaarr  zzee  wwoooonntt  nnoogg
nniieett  zzoo  llaanngg  iinn  ddeezzee  kkaammeerr
oommddaatt  ddiiee  vvoooorr  zziijjnn  ggeevvooeell
nnoogg  nniieett  hheelleemmaaaall  iiss  iinn--
ggeerriicchhtt..  HHiijj  ddeennkktt  ddaatt  zzee
ddeerrddeejjaaaarrss  ssttuuddeenntt  iiss..  ZZee
ssttuuddeeeerrtt  wwaaaarrsscchhiijjnnlliijjkk
IInndduussttrriiaall  DDeessiiggnn,,  ddaatt  lleeeesstt
QQuuiinntt  aaff  aaaann  ddee  aattttrriibbuutteenn  oopp
hhaaaarr  kkaammeerr..    HHiijj  vviinnddtt  hheett
llaassttiigg  oomm  iieettss  oovveerr  hhaaaarr
hhoobbbbyy’’ss  ttee  zzeeggggeenn..  ZZee  ssppeeeelltt
iinn  iieeddeerr  ggeevvaall  ppiiaannoo  eenn
ggiittaaaarr..  ZZee  iiss  nniieett  aaccttiieeff  iinn  hheett
vveerreenniiggiinnggsslleevveenn,,  wwaanntt  ddaann
zzoouuddeenn  wwee  ddaaaarrvvaann  wweell  wwaatt
aattttrriibbuutteenn  tteerruuggzziieenn  iinn  ddee

kkaammeerr..  HHiijj  vviinnddtt  ddee  iinnrriicchhttiinngg
vvaann  ddee  kkaammeerr  mmiinniimmaalliissttiisscchh
vvoooorr  eeeenn  vvrroouuww  eenn  vveerrmmooeeddtt
ddaaaarroomm  ddaatt  zzee  ooookk  eeeenn  bbiijjnnaa
lleeggee  kkooeellkkaasstt  hheeeefftt;;  zzee  hheeeefftt
wweell  eeeenn  fflleessjjee  wwaatteerr  iinn  ddee
kkooeellkkaasstt  lliiggggeenn..  EEnn  mmiiss--
sscchhiieenn  ddrriinnkktt  zzee  wweell  eeeennss
rroosséé  mmeett  vvrriieennddiinnnneenn..  

SSvveenn  ddeennkktt  ooookk  vvaannwweeggee  ddee
YYeess  kkaalleennddeerr,,  ddee  kkaannddeellaaaarrss
eenn  ddee  sscchhooeenneenn  ddaatt  ddeezzee
kkaammeerr  ddoooorr  eeeenn  vvrroouuww
bbeewwoooonndd  wwoorrddtt..  BBoovveennddiieenn
wwiijjsstt  ooookk  hheett  bbllooeemmeettjjeess--
ddeekkbbeedd  dduuiiddeelliijjkk  oopp  eeeenn
vvrroouuww..  UUiitt  hheett  aaaannttaall  bbooeekkeenn
bboovveenn  ddee  ttvv,,  wwaaaarrvvaann  hhiijj
vveerrmmooeeddtt  ddaatt  hheett  ssttuuddiiee--
bbooeekkeenn  zziijjnn,,  lleeiiddtt  hhiijj  aaff  ddaatt
zzee  vviieerrddee--  ooff  vviijjffddeejjaaaarrss
ssttuuddeenntt  iiss..  WWaatt  bbeettrreefftt  hhaaaarr
ssttuuddiiee  ggookktt  hhiijj  iinn  eeeerrssttee  iinn--
ssttaannttiiee  oopp  BBiioommeeddiisscchhee
TTeecchhnnoollooggiiee,,  mmaaaarr  llaatteerr  sstteelltt

hhiijj  zziijjnn  oooorrddeeeell  bbiijj..  DDee  aappaarrttee
kkrroooonnlluucchhtteerr,,  hheett  llaammppjjee
bboovveenn  ddee  bbaannkk  eenn  vveerr--
sscchhiilllleennddee  aannddeerree  aattttrriibbuutteenn
ddooeenn  hheemm  vveerrmmooeeddeenn  ddaatt  zzee
IInndduussttrriiaall  DDeessiiggnn  ssttuuddeeeerrtt..
WWaatt  bbeettrreefftt  hhoobbbbyy’’ss  sslluuiitt
SSvveenn  zziicchh  ooookk  aaaann  bbiijj  QQuuiinntt;;
zzee  hhoouuddtt  vvaann  mmuuzziieekk  mmaakkeenn
eenn  ssppeeeelltt  kkeeyybbooaarrdd..  VVeerrddeerr
ddeennkktt  hhiijj  ddaatt  zzee  ’’ss  aavvoonnddss
vvaaaakk  mmeett  vvrriieennddiinnnneenn  aaff--
sspprreeeekktt..  IInn  hhaaaarr  kkooeellkkaasstt
vviinnddeenn  wwee  ssttaannddaaaarrdd  oonnttbbiijjtt--
ssppuulllleenn  zzooaallss  bbrroooodd,,  bbootteerr  eenn
ssaapp  eenn  vveerrddeerr  hheeeefftt  zzee  ooookk
wwaatt  wwiijjnn  ooff  sstteerrkkee  ddrraannkk  iinn
hhuuiiss  vvoooorr  wwaannnneeeerr  hhaaaarr
vvrriieennddiinnnneenn  bbiijj  hhaaaarr
llaannggsskkoommeenn..  

IInnggee  TThhoommaasssseenn  iiss  ddeerrddee--
jjaaaarrss  ssttuuddeenntt  IInndduussttrriiaall
DDeessiiggnn  eenn  ddiitt  jjaaaarr
sseeccrreettaarriiss  eenn  ccoommmmiissssaarriiss
iinntteerrnnee  bbeettrreekkkkiinnggeenn  iinn  hheett
bbeessttuuuurr  vvaann  LLuucciidd..    ZZee
hhoouuddtt  vvaann  mmuuzziieekk  mmaakkeenn,,
vvoooorrnnaammeelliijjkk  vvaann  zziinnggeenn..
DDaaaarrbbiijj  bbeeggeelleeiiddtt  zzee
zziicchhzzeellff  oopp  ggiittaaaarr  eenn  zzee  iiss
zziicchhzzeellff  aaaann  hheett  lleerreenn  oomm
kkeeyybbooaarrdd  ttee  ssppeelleenn..  VVeerrddeerr
ggaaaatt  zzee  vvaaaakk  mmeett  vvrriieennddeenn
lleeuukkee  ddiinnggeenn  ddooeenn  zzooaallss
ppoooolleenn  ooff  nnaaaarr  ddee  kkrrooeegg..
HHaaaarr  eeiiggeenn  rreekkjjee  iinn  ddee  ggee--
ddeeeellddee  kkooeellkkaasstt  wwoorrddtt
sslleecchhttss  ggeebbrruuiikktt  oomm  eeeenn
fflleess  wwaatteerr  ttee  kkooeelleenn..  ZZee  iiss
ddaann  ooookk  nniieett  vvaaaakk  tthhuuiiss  eenn
oonnttbbiijjtt  mmeeeessttaall  oopp  ddee  TTUU//ee..  

Het sleutelgat

YYoouu  TTaarrzzaann..  MMee  JJaannee????

““DDeennkk  jjee  nnoouu  ooookk  aaaann  mmiijj
aallss  jjee  zzoo  bbeezziigg  bbeenntt  oopp  ddaatt
aappppaarraaaatt??  IIkk  bbeeddooeell::  aallss  jjee
mmiijj  aaaannsscchhoouuwwtt  tteerrwwiijjll  iikk
aaaann  hheett  hhaarrddllooppeenn  bbeenn,,
vviinndd  jjee  mmee  ddaann  ggeeeenn
TTaarrzzaann??””  BBeedduuuussdd  kkiijjkk  iikk
ooppzziijj,,  rreecchhtt  iinn  ttwweeee  oolliijjkkee
bbrruuiinnee  ooggeenn  ddiiee  ssmmaacchhtteenn
oomm  eeeenn  aannttwwoooorrdd..  VVlluugg
ddrraaaaii  iikk  wweeeerr  tteerruugg  eenn  kkiijjkk
iinn  ddee  ssppiieeggeellss  ddiiee  tteeggeenn--
oovveerr  mmee  ssttaaaann..  OOpp  ddee
ccrroossssttrraaiinneerr  bbeewweeeegg  iikk  oopp
hheett  ssnneellllee  rriittmmee  vvaann  ddee
mmuuzziieekk  ddaatt  uuiitt  eeeenn  oouuddee
rraaddiioo  sscchhaalltt..  ZZwweeeett
ddrruuppppeelltt  llaannggss  mmiijjnn
ggeezziicchhtt  eenn  lliicchhaaaamm  mmiijjnn
ssppoorrttsscchhooeenneenn  iinn..  MMiijjnn
hhaaaarr  iiss  oonnggeekkaammdd  eenn
bbiijjeeeennggeebboonnddeenn  iinn  eeeenn
sslloorrddiiggee  kknnoott..  ““WWeell,,
eeeerrlliijjkk  ggeezzeeggdd  iiss  ddaatt  nnoogg
ggeeeenn  mmoommeenntt  bbiijj  mmee
ooppggeekkoommeenn””,,  wweeeett  iikk  uuiitt--
eeiinnddeelliijjkk  uuiitt  ttee  bbrreennggeenn..  

““HHeebb  jjiijj  eeeenn  vvrriieenndd  ddaann??!!??””
VVrraaaaggtt  hhiijj  aallssooff  hhiijj  mmee
hheelleemmaaaall  ddoooorrhheeeefftt..  IIkk
sscchhuudd  mmiijjnn  hhooooffdd  vvaann
‘‘nneeee’’..  ““ZZoonnddee..  EEcchhtt  zzoonnddee..
JJee  bbeenntt  zzoo’’nn  mmooooii  mmeeiissjjee!!””
ZZeeggtt  hhiijj  vveerroonnggeelliijjkktt..  MMiijjnn
rreecchhtteerr  hhaanndd  vveeeeggtt  eennkkeellee
sslliieerrtteenn  hhaaaarr,,  nnaatt  vvaann  hheett
zzwweeeett,,  uuiitt  mmiijjnn  ggeezziicchhtt..
““HHeett  iiss  wweell  lleekkkkeerr  rruussttiigg,,
hhoooorr””,,  aannttwwoooorrdd  iikk  mmeett
mmiijjnn  mmooooiissttee  gglliimmllaacchh..
ZZiijjnn  llaacchh  bbuullddeerrtt  ddoooorr  ddee
rruuiimmttee..  ““AAnnddeerrss  wweeeett  iikk
nnoogg  wweell  iieemmaanndd  vvoooorr  jjee””,,
zzeeggtt  hhiijj  mmeett  eeeenn  kknniippoooogg..
““NNeeee,,  ddaannkk  jjee  wweell..””
AAnnttwwoooorrdd  iikk  kkoorrtt..  KKwwaarrtt
oovveerr  aacchhtt  ’’ss  oocchhtteennddss  iiss
mmee  ttoocchh  eecchhtt  iieettss  ttee  vvrrooeegg
oomm  vveerrssiieerrdd  ttee  wwoorrddeenn..  

““JJiijj  bbeenntt  eecchhtt  iijjsskkoouudd
ggeewwoooonn..  EEeenn  wwaarree
iijjsskkoonniinnggiinn!!  MMaaaarr……  ddaatt
mmaagg  iikk  wweell  vvaann  eeeenn  mmeeiissjjee..
LLeekkkkeerr  ppiittttiigg!!  WWaanntt  iikk  wweeeett
wweell,,  aacchhtteerr  ddiiee  ppiitt  iiss  hheett
lleekkkkeerr  ssaappppiigg  eenn  zzaacchhtt..””
GGlluunnddeerreenndd  kkiijjkktt  hhiijj  mmee
aaaann..  IIkk  ggiieerr  hheett  uuiitt..  MMiijjnn
ooggeenn  rroolllleenn  iinn  hhuunn  kkaasssseenn..
““WWaatt  zzeegg  jjee  nnoouu!!??!!””  VVrraaaagg
iikk  oonntthhuuttsstt..  ““WWeeeess  mmaaaarr
nniieett  bbaanngg..  IIkk  zzaall  eerr  nniieett
ddoooorrhheeeenn  pprriikkkkeenn  hhoooorr””,,
sstteelltt  hhiijj  mmee  ggeerruusstt..  EEeenn
ppaakk  vvaann  mmiijjnn  ppiitt……  

MMeerreell  PPiitt  iiss  ssttuuddeennttee
BBoouuwwkkuunnddee

Tekst: Monique Hendriks
Foto’s: Bart van Overbeeke

Wie woont er in deze kamer? Deze vraag stelt Cursor wekelijks
aan een aantal willekeurige studenten op de campus. Deze
week een analyse van 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. 

TU/e derde bij The battle of the universities
De TU/e heeft woensdag-
avond 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 Tech-
nische Natuurkunde uit
Eindhoven en hun bege-
leider prof.dr.ir. Gerrit
Kroesen presenteerden het
plan ‘Elektrische doorslag:
bliksems!’. Het is gebaseerd
op het promotiewerk van
Erik Wagenaars. Hij onder-
zocht 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 commu-
nicatieplan 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 mo-
gelijkheden van plasma’s.
Dat gaat gebeuren aan de
hand van demonstraties,

colleges voor scholieren en
een bedrijvenmarkt.
De jury roemde de brede
toepassingsmogelijkheden
van plasma’s en het
enthousiasme van de pre-
senterende student Rogier
van den Bos. Verder bleek
de zaal zeer onder de
indruk van de drie demon-
straties 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 ver-
nieuwend is. Dat drie-
duizend 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 jury-
lid. 
Van de veertien presen-
taties kwam Groningen
met het beste plan. Het
winnende voorstel ‘Ontdek
het onzichtbare heelal’, is
gebaseerd op een onder-
zoek dat met een infrarood-
satelliet melkwegstelsels
bestudeert.
De Academische Jaarprijs
moet wetenschappers en
studenten stimuleren de

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

TU/e-student Rogier van den Bos
tijdens zijn presentatie in de
schouwburg te Leiden. 
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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 onder-
door 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 woon-
plaats 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 grin-
nikende 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 voor-
stellen, maar de sterren bleken zonnen
te zijn; daar zijn er vele miljarden van
en het is er slecht toeven. Voor weten-
schappers 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!

WWiiee:: Tyas Franssen / 20 / eerstejaars 
Bouwkunde

WWaannnneeeerr:: sinds medio maart
WWaatt:: Foggy Forrest’
WWaaaarroomm:: “Ik had eerst altijd iets architec-
tonisch als achtergrond. Hiervoor bijvoorbeeld
het Guggenheimmuseum te Bilbao. Ik wilde
daarna een totaal andere richting, iets na-
tuurlijks, 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 be-
staande 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.”

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

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




