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‘Scheikunst’ bij promotie aan TU/e
TTiijjddeennss  hhaaaarr  oonnddeerrzzooeekk  mmeett  ddee  eelleekkttrroonneenn--
mmiiccrroossccoooopp  vviieell  hheett  sscchheeiikkuunnddiigg  tteecchhnnoollooggee  NNiiccoollee
PPaappeenn--BBootttteerrhhuuiiss  oopp  hhooeevveeeell  ddee  mmiiccrroossccooppiisscchhee
ssttrruuccttuurreenn  ddiiee  zzee  bbeessttuuddeeeerrddee  lliijjkkeenn  oopp  ppllaaaattjjeess  uuiitt  ddee
‘‘ggrroottee’’  wweerreelldd..  ZZoo  hheeeefftt  ddee  rroottsskkuusstt  oopp  MMaaddeeiirraa  eerrgg
vveeeell  wweegg  vvaann  eeeenn  wweeggggeeëëttsstt  ssttuukk  ppoollyymmeeeerr..  PPaappeenn--
BBootttteerrhhuuiiss  ggiinngg  oopp  zzooeekk  nnaaaarr  aaffbbeeeellddiinnggeenn  ddiiee  ppaasstteenn
bbiijj  mmiiccrroossccooooppooppnnaammeenn  eenn  kklleeeeddddee  hhaaaarr  pprrooeeffsscchhrriifftt
aaaann  mmeett  ddee  bbiijjzzoonnddeerree  ffoottookkooppppeellss..  DDeezzee  wwoorrddeenn  ddoonn--
ddeerrddaagg  1111  sseepptteemmbbeerr  tteennttoooonnggeesstteelldd  ttiijjddeennss  ddee  bboorrrreell
nnaa  hhaaaarr  pprroommoottiieezziittttiinngg..

PPaappeenn--BBootttteerrhhuuiiss  ddeeeedd  oonnddeerrzzooeekk  nnaaaarr  hheett  ggeebbrruuiikk
vvaann  ppoollyymmeerreenn  iinn  nnaannootteecchhnnoollooggiiee..  ZZee  lliieett  oonnddeerr
aannddeerree  zziieenn  ddaatt  jjee  ppoollyymmeerreenn  pprriimmaa  kkuunntt  ggeebbrruuiikkeenn
vvoooorr  hheett  pprriinntteenn  vvaann  ggeelleeiiddeennddee  ssppoorreenn  oopp  ppllaassttiicc
eelleekkttrroonniiccaa..  OOookk  hheeeefftt  zzee  ppoollyymmeerreenn  oonnddeerrzzoocchhtt  ddiiee
uuiitt  zziicchhzzeellff  oopp  eeeenn  bbeeppaaaallddee  mmaanniieerr  oopp  eellkkaaaarr
ssttaappeelleenn..  DDeezzee  eeiiggeennsscchhaapp  kkaann  wwoorrddeenn  ggeebbrruuiikktt  oomm
mmeett  ddee  zziijjggrrooeeppeenn  vvaann  ddee  bboouuwwsstteenneenn  eeeenn  bbeeppaaaallddee
ssppeecciiaallee  ffuunnccttiiee  ttee  vveerrvvuulllleenn..  ZZee  mmaaaakkttee  hhiieerrbbiijj
ggeebbrruuiikk  vvaann  ddiivveerrssee  vvoorrmmeenn  vvaann  mmiiccrroossccooppiiee  oomm  ddee

ggeeffaabbrriicceeeerrddee  nnaannoossttrruuccttuurreenn  ttee  bbeekkiijjkkeenn..  
TTiijjddeennss  ddee  bboorrrreell  nnaa  hhaaaarr  pprroommoottiiee  ((ddoonnddeerrddaagg  1111  sseepp--
tteemmbbeerr,,  1166..0000  --  1177..0000  uuuurr))  wwoorrddeenn  ddee  ffoottoo’’ss  iinn  hheett
ggrroooott  tteennttoooonnggeesstteelldd  iinn  DDee  ZZwwaarrttee  DDooooss..  ““IIkk  wwiill  llaatteenn
zziieenn  ddaatt  mmiiccrroossccooppiiee  nniieett  aalllleeeenn  ffuunnccttiioonneeeell  iiss,,  mmaaaarr
ddaatt  jjee  eerr  ooookk  hheeeell  mmooooiiee  ddiinnggeenn  mmeeee  kkuunntt  llaatteenn  zziieenn””,,
zzeeggtt  PPaappeenn--BBootttteerrhhuuiiss..  
HHeett  iiss  ddee  bbeeddooeelliinngg  ddaatt  ddee  ffoottoo’’ss  eeeenn  pplleekkjjee  kkrriijjggeenn  iinn
hheett  sscchheeiikkuunnddeeggeebboouuww  HHeelliixx..

LLiinnkkssbboovveenn::  ddee  kkuussttlliijjnn  vvaann  MMaaddeeiirraa,,  ddaaaarrnnaaaasstt  ddee
rraanndd  vvaann  eeeenn  sstteemmppeell  vvoooorr  mmiiccrrooccoonnttaacctt  pprriinntteenn,,  ddiiee
ggeemmaaaakktt  iiss  ddoooorr  eeeenn  ppoollyymmeerree  ffiillmm  ttee  ssmmeelltteenn  ttuusssseenn
eeeenn  ggllaassppllaaaattjjee  eenn  eeeenn  ssiilliicciiuumm  wwaaffeerr  mmeett  lliijjnneenn--
ppaattrroooonn..  

LLiinnkkssoonnddeerr::  kkooeekkjjeess  mmeett  ddaaaarrnnaaaasstt  eeeenn  mmaall  vvoooorr  hheett
mmaakkeenn  vvaann  sstteemmppeellss  vvoooorr  mmiiccrrooccoonnttaaccttpprriinntteenn,,
ggeemmaaaakktt  ddoooorr  eeeenn  hhyyddrrooffoooobb  ppoollyymmeeeerr  ttee  ssmmeelltteenn
tteeggeenn  eeeenn  ssiilliicciiuumm  wwaaffeerr  mmeett  dduunnnnee  nnaaaallddeenn  eerroopp..  

Nanotechnoloog prof.dr. Bert Koopmans:

“Laten we de gevaren van nanodeeltjes niet hypen”
Minister Piet Hein Donner van
Sociale Zaken en
Werkgelegenheid wil een
advies van de SER over de
mogelijkheden om bloot-
stelling aan nanodeeltjes op de
werkvloer te voorkomen.
Prof.dr. Bert Koopmans van de
faculteit Technische Natuur-
kunde vindt die aandacht
terecht, maar hoopt dat het
onderwerp geen hype wordt in
de media.

Over de mogelijke risico’s van
werken met nanodeeltjes bestaat

nog veel onduidelijkheid. Mede
op grond daarvan wil minister
Donner dat het bedrijfsleven
voorzorgsmaatregelen neemt om
blootstelling van werknemers
aan deze minuscule deeltjes te
minimaliseren. Ook aan de TU/e
werken wetenschappers met
deze materie. Koopmans begrijpt
het wel dat er op politiek vlak
bezorgdheid bestaat over dit
onderwerp. De actie van minister
Donner vindt hij ook terecht.
Waar Koopmans echter bang
voor is, is dat de media met dit
onderwerp aan de haal gaan en er

meer van maken dan het daad-
werkelijk is.
Koopmans: “In wezen zijn die
deeltjes er altijd al geweest, alleen
zijn we steeds beter in staat om ze
te manipuleren en om er bij-
voorbeeld complexe moleculaire
systemen mee te bouwen. Over
mogelijke gevaren weten we nog
relatief weinig, maar belangrijk
is op welke wijze de deeltjes ver-
spreid worden. Ontstaan ze in
een vaste stof, dan is er weinig
aan de hand. Maar komen ze voor
in een oplossing of in poeder-
vorm dan moet er uiterst voor-

zichtig mee omgegaan worden.
Net zoals je met elke stof moet
doen waarvan de mogelijke
gevaren nog niet helemaal dui-
delijk zijn.” Waar het volgens
Koopmans op neerkomt “is het
gebruiken van je gezond
verstand, want niet alles is te
vangen in procedures.
Helderheid is belangrijk, maar
aandacht voor dit onderwerp
moet niet direct opgevat worden
als een teken dat er dus grote
gevaren aan verbonden zijn.”
Persoonlijk is Koopmans daar
zeker niet bang voor.

Ir. Trees Klaver, hoofd van de
dienst Arbeidsomstandigheden,
Milieu, Veiligheid en
Stralingsbescherming van de
TU/e, zegt het onderwerp op haar
agenda te hebben staan. “We
gaan bekijken hoe het ermee
staat aan de TU/e, en op grond
daarvan beslissen we of we er iets
mee moeten doen. Maar de uit-
voering van eventuele maat-
regelen ten behoeve van de vei-
ligheid ligt altijd bij de interne
veiligheidscoördinator van een
faculteit”, aldus Klaver./.

Vijftig miljoen
voor onderzoek
polymeren
De komende vier jaar steekt
het ministerie van
Economische Zaken vijftig
miljoen euro in het Polymeren
Innovatie Programma (PIP).
Een groot deel hiervan zal
besteed worden aan onder-
zoeksprojecten binnen de
TU/e, zo laat dr.ir. Jacques
Joosten, directeur van het
Dutch Polymer Institute (DPI),
weten. 

Het PIP moet ertoe leiden dat
binnen tien jaar de toegevoegde
waarde van polymeren aan de
chemische sector is opgelopen
tot 2,4 miljard euro. De che-
mische sector zelf wil in die
periode zijn toegevoegde waarde
verdubbelen van 12 naar 24
miljard.
Het Dutch Polymer Institute
(DPI), een publiek-private in-
stelling gevestigd in Kennispoort
op de TU/e-campus, ziet toe op de
verdeling van de EZ-bijdrage.
DPI-directeur Jacques Joosten
zegt dat zo’n 36 miljoen euro
bedoeld is voor onderzoek. De
resultaten daarvan moeten door
de industriële partners worden
omgezet in nieuwe producten en
processen. De resterende 14
miljoen is bedoeld om het
midden- en kleinbedrijf te
helpen met het tot waarde
brengen van de kennis die
voortkomt uit het onderzoek.
Speciaal hiervoor is in september
2007 het DPI Value Center van
start gegaan. Mkb’ers en starters
kunnen hier terecht voor onder-
steuning en advies op het gebied
van onder meer R&D, marketing,
productontwikkeling en finan-

ciering. Inmiddels hebben al
ruim vijftig opdrachtgevers de
weg ernaar toe gevonden, aldus
Joosten. 
Een groot deel van het onder-
zoeksgeld zal naar verwachting
worden ondergebracht bij onder-
zoeksprojecten die worden uit-
gevoerd aan de TU/e. Met name
bij de faculteiten Scheikundige
Technologie en Werktuigbouw-
kunde. Volgens Joosten is dat ook
goed verklaarbaar. “De TU/e
heeft op dit gebied enorm veel
expertise in huis en is elf jaar
geleden mede-oprichter geweest
van het DPI. Dat maakt de
Eindhovense universiteit tot een
natuurlijke partner.”

Duurzaamheid
Duurzaamheid is een belangrijk
item bij het onderzoek dat de
komende vier jaar gaat plaats-
vinden. Om een bijdrage te
leveren aan een duurzame che-
mische industrie wordt bekeken
hoe fossiele grondstoffen
kunnen worden vervangen door
hernieuwbare. Men wil sowieso
het gebruik van fossiele grond-
stoffen aanzienlijk verminderen,
door processen efficiënter te
maken, groene energie te ge-
bruiken en afval en emissies
terug te dringen. Voor wat betreft
het hergebruik van kunststoffen
staat men nog aan het begin van
de mogelijkheden. Maar het
streven is om ook te onderzoeken
hoe kunststofmateriaal is te her-
gebruiken voor duurzame toe-
passingen.

Lees verder op pagina 5
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De week van/Wouter
Wouter Dijk is student Biomedische

Technologie. Hij was betrokken bij de
organisatie van het Hajraa Beach Event.

DDiinnssddaagg::  Vandaag de laatste kleine dingen
regelen voor het Hajraa Beach Event.
Onder andere de waardecheque voor
Spieren voor Spieren maken en wedstrijd-
schema’s maken voor het interne toernooi.

WWooeennssddaagg:: ’s Ochtends om acht uur
present op het Stadhuisplein van
Eindhoven. Al snel arriveren de eerste vier
vrachtwagens met zand. Er moeten er nog
zestien komen, wat de hele dag duurt.
Ondertussen haal ik de banners van onze
sponsoren op en hang ik de grote Hajraa-
vlag op aan het stadhuis. ’s Avonds heb ik
een oefenwedstrijd met mijn team.

DDoonnddeerrddaagg:: Onze partners van de Horeca
en Pleasuregroup beginnen met het
opbouwen van de bar en de beachvolley-
balvelden. Ik houd me bezig met de aan-

kleding van het plein. ’s Avonds het
interne beachvolleybaltoernooi voor
Hajraa. We hebben alle studentenvereni-
gingen uitgenodigd een biertje op onze
kosten te komen drinken. Die opkomst
valt tegen, maar het toernooi is erg
geslaagd.

VVrriijjddaagg:: ’s Ochtends zijn er clinics voor
kinderen van omliggende basisscholen. 
Ze zijn allemaal heel erg enthousiast, wat
leuk is om te zien. ’s Avonds heb ik
gewoon training met mijn team, maar ga
daarna snel weer terug naar het
Stadhuisplein waar de eerste beachparty
van start is gegaan met Lucien Foort.

ZZaatteerrddaagg::  Vandaag heb ik eerst een voor-
bereidingstoernooi in Nijmegen voor het
komende volleybalseizoen. In de na-
middag ben ik weer op het Stadhuisplein
waar er nog gewacht wordt op oud-volley-
balinternational Ron Zwerver, die de
cheque voor Spieren voor Spieren in ont-

vangst komt nemen.
’s Avonds nog
even ‘ge-beacht’
met wat oud-
leden.

ZZoonnddaagg::
’s Ochtends
met de com-
missie de lege
bekertjes van het
terras geraapt. Vanaf 12.00 uur sta ik naar
het topbeachvolleybal te kijken. Ondanks
de buien staat er uiteindelijk toch nog wel
redelijk wat publiek onder de parasols te
kijken. Na het opruimen, wat een paar uur
duurt, met de commissie uit eten gegaan.

MMaaaannddaagg:: Om kwart voor acht sta ik weer
op het Stadhuisplein de vrachtwagens op
te wachten die het zand komen ophalen.
Dit loopt allemaal prima en om 16.00 uur
is het hele plein weer schoongeveegd. Het
Hajraa Beach Event zit er nu echt op!

Zijn moeder vond de plaatselijke
voetbalvereniging van het
Limburse Munstergeleen maar
niks en raadde zoon Erwin op
achtjarige leeftijd aan te gaan
handballen. Het werd zijn passie
en hij was nog goed ook. Op zijn
tiende ging hij naar Sittardia,
een van de topclubs van
Nederland en in seizoen
2004/2005 speelde hij bij die

club in de eredivisie. Daarna
stopte hij. “Ik zat in mijn derde
jaar Bouwtechnische Bedrijfs-
kunde aan de Hogeschool in
Heerlen en dacht erover om te
gaan afstuderen in het buiten-
land. Daarna wilde ik naar de
universiteit. Wanneer ik op dat
niveau was blijven spelen, dan
moest ik twintig uur per week
trainen en dat kon ik met geen
mogelijkheid met wat dan ook
combineren. Ik wilde een
diploma, om later zeker te zijn
van een baan, maar soms heb ik
best spijt dat ik niet wat langer
ben doorgegaan bij Sittardia. Ik
was graag een keer Nederlands
kampioen geworden.”
Momenteel speelt hij twee keer
per week bij amateur handbal-
vereniging White Demons in
Tilburg. “Ik heb geen idee hoe ze
aan mijn nummer zijn
gekomen, maar ze hebben me
tot twee keer toe gevraagd om bij
hen te komen spelen.
Uiteindelijk heb ik ja gezegd,
want ik vind het een heerlijk

spelletje. Het is wel even
wennen, van een prestatie-
gericht topsportklimaat naar een
gezelligheidsvereniging waar
men na afloop met zijn allen in
de kantine doorzakt en waar je
ook contributie moet betalen.
Gelukkig betalen zij gedeeltelijk
mijn reiskosten, want ik heb
geen studiefinanciering meer.”
Om toch zijn studie te kunnen
bekostigen, laadt en lost
Muijtjens vliegtuigen op
Eindhoven Airport en vervoert
hij op vrijdagnacht buitenlandse
kranten tussen Heerlen,
Brussel, Amsterdam en Parijs.
Daarnaast zit hij in de reiscom-
missie van studievereniging
SerVicE. “Als ik iets leuk vind,
dan duik ik er vol in en ik vind
nu eenmaal heel veel dingen
leuk. Dat ik nooit een vrije avond
heb, neem ik voor lief. Het werk
op het vliegveld is zwaar, maar er
werken veel studiegenoten en
we hebben erg veel lol en 
’s nachts autorijden vind ik
heerlijk. En toen ik vorig jaar

met de faculteit een reis heb
gemaakt naar Hong Kong, wist
ik dat ik ook voor anderen zoiets
onvergetelijks, voor weinig geld,
wilde gaan organiseren.
Wanneer ik aan de andere kant
iets niet leuk vind, dan kan ik
mezelf er maar moeilijk toe
zetten. Zo ben ik al aan mijn
derde poging bezig om mijn
Wiskunde te halen. Uit het
schakeltraject nog steeds. Dat
vak ligt me niet, maar het is het
allerlaatste struikelblok om af te
studeren. Misschien had ik
achteraf beter Vastgoed aan de
Erasmus Universiteit te
Rotterdam kunnen gaan
studeren, maar ik wilde het
technische met het economische
combineren, dus dan is dit
logischer.” 
Sittardia is inmiddels opgehou-
den te bestaan en momenteel
worden de drie topclubs uit
Sittard (Sittardia), Geleen (V&L)
en Beek (BFC) samengevoegd
tot één topteam en een talenten-
team tot 23 jaar. “Ik volg die ont-

wikkelingen op de voet, want er
zit een hoop handbaltalent in die
regio. Ik had graag het business-
plan geschreven, maar helaas
bezit ik niet de juiste connecties.
Of ik daar na mijn studie weer
ga spelen? Ik denk het niet. Ik
wil naar het buitenland of naar
de Randstad om te werken in het
vastgoed. Handballen zal ik er
waarschijnlijk altijd wel bij
blijven doen, maar de ambitie
om er mijn brood mee te ver-
dienen, heb ik niet meer. Ik mis
het talent om moeilijke ballen
gemakkelijk te kunnen spelen
en ook mijn onzekerheid speelt
een rol. Ik heb trainers gehad die
mij over die drempel hebben
kunnen trekken en dan presteer-
de ik ongekend goed, maar er is
meer voor nodig om mee te
draaien aan de top. Ik combineer
sport met denkwerk en daar ben
ik gelukkig mee.”/.

Rachèl Sloven
Foto: Bart van Overbeeke

Erwin Muijtjens (26) zou zo
kiezen voor een professionele

carrière als handballer,
wanneer het hem werd aan-
geboden.  Hij is tweedejaars
van de masteropleiding Real

Estate Management &
Development. “Maar als ik

realistisch ben, ga ik voor een
maatschappelijke loopbaan. Ik
mag dan misschien een ijzeren

doorzettingsvermogen
hebben, echt talent heb ik

niet.”

“Ik combineer sport met denkwerk”

Erwin Muijtjens



‘Zienswijze’ vertraagt bouw spaceboxen
De oplevering van 102 nieuwe
spaceboxen, die gebouwd
worden achter Potentiaal naast
al bestaande units, kent een
vertraging van twee maanden.
Vestide, het huisvestings-
bedrijf voor studenten en
onderdeel van Woonbedrijf,
moest de bouw noodgedwon-
gen staken toen er bezwaar
werd aangetekend. De officiële
bouwvergunning wordt pas
morgen, vrijdag 12 september,
door de gemeente afgegeven.

Waarom ging Vestide al aan de
slag met de bouw van nieuwe
spaceboxen voordat de bouwver-
gunning was afgegeven? Volgens
Harold Evers, districtmanager
van Vestide, werd hiertoe
besloten omdat de urgentie voor
een snelle oplevering zeer groot
was. “De spaceboxen zijn voorna-
melijk bedoeld voor de huis-
vesting van buitenlandse studen-
ten die dit studiejaar aan de slag
gaan, en daarom werd in samen-
spraak met de TU/e besloten er
alvast mee van start te gaan. In
oktober zouden ze opgeleverd
moeten worden. Dat wordt nu
begin december”, zegt Evers.  De
studenten die in de spaceboxen
hadden moeten trekken, zijn tot
de oplevering gehuisvest op
recreatiepark ‘t Wolfsven in
Mierlo. 
“Omdat de spaceboxen geplaatst

worden naast al bestaande units,
rekenden wij er niet op dat er
bezwaar tegen gemaakt zou
worden”, zegt Evers.
Het bezwaar, dat bij navraag bij
de gemeente wordt omschreven
als een ‘zienswijze’, werd inge-
diend door een oud-medewerker
van de TU/e. De spaceboxen
zouden een ernstige aantasting
van de groene zone zijn en ook
twijfelde de bezwaarmaker aan
de tijdelijke aard van het
bouwsel. Desgevraagd laat Evers
weten dat de units die er nu sinds
2005 staan, in het eerste kwartaal
van 2010 afgebroken worden.
“Dat is een harde restrictie die

geldt wanneer je ze plaatst. Daar
valt niet aan te ontkomen”, aldus
de Vestide-manager. Het bezwaar
is inmiddels ontvankelijk ver-
klaard door de gemeente, omdat
er geen bomen gekapt worden en
omdat de huisvesting tijdelijk
van aard is. 
Universiteitssecretaris ir. Harry
Roumen zegt dat de TU/e zich de
afgelopen periode extra heeft
ingespannen om de bouwver-
gunning zo snel mogelijk rond te
krijgen. “Maar het blijft na-
tuurlijk een zaak van het bedrijf
dat de spaceboxen plaatst om dat
tijdig op orde te hebben”, aldus
Roumen./.

TTUU//ee--ssttuuddeenntteenn  vvaann  UUnniivveerrssiittyy
RRaacciinngg  EEiinnddhhoovveenn  eenn  OOllyymmppiisscchh
zzwweemmkkaammppiiooeenn  MMaaaarrtteenn  vvaann  ddeerr
WWeeiijjddeenn  hhiieellppeenn  mmaaaannddaagg  88  sseepp--
tteemmbbeerr  ddee  EEiinnddhhoovveennssee  bbuurrggee--
mmeeeesstteerr  RRoobb  vvaann  GGiijjzzeell  bbiijj  ddee
ffoorrmmeellee  ooppeenniinngg  vvaann  hheett
BBrraaiinnppoorrtt--kkaannttoooorr  iinn  DDeenn  HHaaaagg..
HHeett  kkaannttoooorr  iiss  aall  ssiinnddss  jjaannuuaarrii  vvaann
ddiitt  jjaaaarr  iinn  bbeeddrriijjff  iinn  hheett  ggeebboouuww
vvaann  VVNNOO--NNCCWW..  VVaann  GGiijjzzeell  wwiill  mmeett
hheett  ooppzzeetttteenn  vvaann  ddiitt  kkaannttoooorr
eerrvvoooorr  zzoorrggeenn  ddaatt  hheett  ccoonnttaacctt  vvaann
ddee  EEiinnddhhoovveennssee  bbeessttuuuurrddeerrss  mmeett
DDeenn  HHaaaagg  vveerraannddeerrtt  vvaann  ‘‘lloobbbbyy’’  iinn
‘‘rreellaattiiee’’..  ““DDee  mmeeddeewweerrkkeerrss  ddaaaarr
zziijjnn  eeeenn  HHaaaaggssee  ‘‘sstteeppppiinngg  ssttoonnee’’
vvoooorr  hheett  bbeeddrriijjffsslleevveenn  hhiieerr..  ZZee

mmooeetteenn  vvoooorr  oonnss  ddee  HHaaaaggssee
wweerreelldd  iinn  kkaaaarrtt  bbrreennggeenn””,,  zzoo
vveerrkkllaaaarrddee  ddee  PPvvddAA’’eerr  iinn  hheett
EEiinnddhhoovveennss  DDaaggbbllaadd..
IInn  MMaattrriixx,,  hheett  aalluummnniibbllaadd  vvaann  ddee
TTUU//ee,,  vveerrsscchhiijjnntt  eeiinndd  ddeezzee  mmaaaanndd
eeeenn  iinntteerrvviieeww  mmeett  VVaann  GGiijjzzeell..
HHiieerriinn  zzeeggtt  hhiijj  oonnddeerr  mmeeeerr  ddaatt
EEiinnddhhoovveenn  zzeellff  aaaannttrreekkkkeelliijjkkeerr
ggeemmaaaakktt  mmooeett  wwoorrddeenn  vvoooorr  nnaa--
ttiioonnaallee  eenn  iinntteerrnnaattiioonnaallee  kkeennnniiss--
wweerrkkeerrss..  ““DDee  sstteeddeelliijjkkee  aalllluurree
mmooeett  bbeetteerr,,  ddee  vvoooorrzziieenniinnggeenn
mmooggeenn  oopp  eeeenn  hhooggeerr  nniivveeaauu..””  AAllss
ccoonnccuurrrreenntteenn  iinn  ddee  ssllaagg  oomm  ddee
kkeennnniisswweerrkkeerr  nnooeemmtt  hhiijj  oonnddeerr
mmeeeerr  MMüünncchheenn  eenn  HHeellssiinnsskkii..
FFoottoo::  PPhhiill  NNiijjhhuuiiss

‘Vliegende start’ voor
Haags Brainport-kantoor

Nieuws /3
Cursor 11 september 2008

Ach en Wee

Superversneller CERN van start
Op woensdag 10 september
was het dan eindelijk zover: de
Large Hadron Collider (LHC) -de
ringvormige versneller van
CERN in Genève die protonen
tot ongeëvenaarde energieën
moet opzwepen- werd officieel
opgestart. De hoop is dat de
brokstukken uit de botsingen
tussen de versnelde protonen
antwoord zullen geven op een
aantal fundamentele vragen uit
de fysica. 

Zo moet LHC ons uiteindelijk
meer leren over de aard van de
mysterieuze donkere materie

waar het overgrote deel van het
heelal uit opgebouwd lijkt, en op
kortere termijn hopen ze in
Zwitserland het te kwantum-
deeltje te vinden waar alle
materie zijn massa aan ontleent:
het Higgs-deeltje.
In het verleden zijn er ook TU/e-
onderzoekers betrokken geweest
bij de voorbereidingen voor LHC.
Informaticus prof.dr. Peter
Hilbers was promotor van enkele
promovendi die gewerkt hebben
aan het in goede banen leiden van
de enorme stroom meetgegevens
die vrijkomen bij de botsingen.
“De detectoren produceren een

enorme hoeveelheid informatie.
Om de datastroom te kunnen ver-
werken, heb je meerdere pro-
cessoren nodig, die parallel
werken. Dat is ons specialisme.”
Versnellerfysicus dr.ir. Jom
Luiten meldt dat er bij
Technische Natuurkunde geen
directe banden zijn met LHC,
maar hij volgt de ontwikkelingen
in Genève wel op de voet. Onder
meer via de live-stream op
http://webcast.cern.ch. Al
konden ze woensdagochtend bij
CERN de enorme datastroom
veroorzaakt door nieuwsgierige
bezoekers even niet aan./.

De fundering van de nieuw te plaatsen spaceboxen achter Potentiaal. 
Foto: Bart van Overbeeke

TU/e-alumna in running 
voor ontwerpprijs Shanghai

Bouwkunde-alumna Saskia
Kieboom (29) reist volgende
maand af naar Shanghai. Ze
hoopt daar de Cidect Award 
-een ontwerpprijs- te 
ontvangen. Daarvoor moet
haar ontwerp hoger aange-
slagen worden dan dat van 
haar twee overgebleven con-
currenten, die ook in China
aanwezig zullen zijn.

Kieboom rondde afgelopen
winter haar studie Structural
Design aan de TU/e af en dingt
mee naar de prijs met haar afstu-

deerproject: een Afrikaans
dierenverblijf voor Diergaarde
Blijdorp in Rotterdam. 
Het bouwwerk biedt onderdak
aan onder meer giraffes, gazel-
les, trekvogels en een restaurant.
Het dak, waarvan een deel open
kan, is opgebouwd uit grote over-
spanningen van stalen buizen
(Cidect, de naamgever van de
award, is een organisatie van
fabrikanten van holle buizen).
Volgens Kieboom is de uitno-
diging om naar China te komen
eigenlijk al de voornaamste prijs:
“Het gaat vooral om de erken-

ning, er is geen geldbedrag aan
de prijs verbonden.” Ook zal het
ontwerp waarschijnlijk nooit zijn
te bezichtigen in Blijdorp, zegt
Kieboom. “Het is te duur om het
daadwerkelijk te bouwen.” Ze
vindt dat geen probleem. “Het is
niet de bedoeling dat je bij je af-
studeeropdracht rekening houdt
met de financiën. Dan word je
beperkt in je creativiteit, en leer je
minder. Rekening houden met
wat het kost om iets te bouwen,
moet je later al vaak genoeg.”/.

De Bruijn erelid Vereniging voor Logica
Prof.dr. Dick de Bruijn, emeritus hoogleraar Wiskunde aan de TU/e, is
vrijdag 5 september tijdens een symposium in De Zwarte Doos
benoemd tot erelid van de Vereniging voor Logica (VVL). De negentig-
jarige wetenschapper kreeg dit eerbetoon voor zijn bijdragen aan de
wiskunde en informatica. De Bruijn was van 1960 tot 1984 werkzaam
aan de TU/e. Op 9 juli is hij negentig jaar geworden en om dat te vieren
werd een symposium gehouden over zijn bijdragen aan de wiskunde
en informatica.

Het ontwerp van Kieboom voor een Afrikaans dierenverblijf in Diergaarde Blijdorp.
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Delta - Technische Universiteit Delft

Games bedreiging voor studie
‘‘WWoorrlldd  ooff  WWaarrccrraafftt’’,,  ‘‘CCaallll  ooff  DDuuttyy’’  ooff  ‘‘DDooffuuss’’..
CCoommppuutteerrggaammeess  zziijjnn  ppooppuullaaiirr  oonnddeerr  TTUU--ssttuuddeenntteenn..  SSoommss
zzeellffss  zzoo  ggeelliieeffdd  ddaatt  ddee  ggaammee  vvoooorr  ddee  ssttuuddiiee  ggaaaatt..  GGaammeenn
lliijjkktt  eeeenn  vvaann  ddee  rreeddeenneenn  vvaann  ddee  hhooggee  uuiittvvaall  oonnddeerr  ssttuuddeenn--
tteenn..  EEéénn  oopp  ddee  ddrriiee  bbèèttaassttuuddeenntteenn  mmaaaakktt  zziijjnn  ssttuuddiiee  nniieett
aaff..  IInn  DDeellfftt  hhaaaakktt  zzeellffss  bbiijjnnaa  ddee  hheellfftt  vvoooorrttiijjddiigg  aaff..  VVoorriigg
jjaaaarr  hhiieelldd  ddee  aaffddeelliinngg  oonnddeerrwwiijjss  &&  ssttuuddeenntteennzzaakkeenn  oonnddeerr
bbaacchheelloorrssttuuddeenntteenn  eeeenn  oonnddeerrzzooeekk  nnaaaarr  ssttuuddiieevveerrttrraaggeennddee
ffaaccttoorreenn,,  ddiiee  vvaaaakk  lleeiiddeenn  ttoott  uuiittvvaall..  VVaann  ddee  bbiijjnnaa  dduuiizzeenndd
ddeeeellnneemmeerrss  ggaaff  bbiijjnnaa  iieeddeerreeeenn  ((9944  pprroocceenntt))  aaaann  ddaatt
ssoocciiaallee  aaccttiivviitteeiitteenn  eeeenn  rrooll  ssppeeeellddeenn..  OOnnggeevveeeerr  ttaacchhttiigg
ssttuuddeenntteenn  zzeeiiddeenn  vveeeell  ttiijjdd  kkwwiijjtt  ttee  zziijjnn  aaaann  ggaammeenn..  EEeenn  vvaann
hheenn::  ““GGaammeenn  iiss  eeeenn  mmaanniieerr  oomm  ttee  oonnttssnnaappppeenn  aaaann  jjee  pprroo--
bblleemmeenn..  HHeett  iiss  eeeenn  iiddeeaallee  uuiittllaaaattkklleepp,,  oommddaatt  jjee  eevveenn
hheelleemmaaaall  wweegg  bbeenntt  vvaann  aalllleess  eenn  iieeddeerreeeenn..  SSttuuddeenntteenn  ddiiee
oopphhoouuddeenn  mmeett  ssttuuddeerreenn  eenn  ddiiee  vveeeell  ggaammeenn,,  hheebbbbeenn  vvaaaakk
aannddeerree  pprroobblleemmeenn..  NNuu  kkrriijjggtt  hheett  ggaammeenn  ddee  sscchhuulldd,,  vvrrooeeggeerr
wwaass  ddaatt  zzuuiippeenn  bbiijj  jjee  vveerreenniiggiinngg..””

UK - Rijksuniversiteit Groningen

Student als machinist
DDee  GGrroonniinnggssee  ssttuuddeenntt  FFrraannss  RRuutttteenn  hheeeefftt  eeeenn  ooppmmeerrkkeelliijjkkee
bbiijjbbaaaann..  HHiijj  iiss  mmaacchhiinniisstt  oopp  eeeenn  ggooeeddeerreennttrreeiinn..  GGeemmiiddddeelldd
ddrraaaaiitt  hhiijj  ddrriiee  ooff  vviieerr  kkeeeerr  ppeerr  wweeeekk  eeeenn  ddiieennsstt  vvoooorr  zziijjnn
wweerrkkggeevveerr  AACCTTSS..  TTwweeeehhoonnddeerrdd  mmeetteerr  llaannggee  ttrreeiinneenn  ssttuuuurrtt
hhiijj  oovveerr  hheett  ssppoooorr  mmeett  zziijjnn  ddiieesseellllooccoommoottiieeff..  SSaaaaii  iiss  hheett
nnooooiitt..  DDee  zzoommeerr  iiss  zziijjnn  ffaavvoorriieettee  ppeerriiooddee..  VVaann  bboovveennaaff  zziijjnn
lloocc  hheeeefftt  RRuutttteenn  eeeenn  ggooeedd  uuiittzziicchhtt..  OOookk  iinn  hheett  ddeeccoolllleettéé
vvaann  ddee  vvrroouuwweelliijjkkee  ttrreeiinnrreeiizziiggeerr  ddiiee  ssttaaaatt  ttee  wwaacchhtteenn  oopp
hheett  ppeerrrroonn..  ““VVrraacchhttwwaaggeenncchhaauuffffeeuurrss  hheebbbbeenn  ddee  nnaaaamm
vviieezzee  mmaannnneettjjeess  ttee  zziijjnn..  NNoouu,,  mmaacchhiinniisstteenn  zziijjnn  eerrggeerr  hhoooorr..
NNeeeemm  ssttaattiioonn  ZZwwoollllee..  DDaaaarr  mmaagg  jjee  mmeett  vveeeerrttiigg  kkiilloommeetteerr
ppeerr  uuuurr  ddoooorrhheeeenn..  IIkk  rriijj  eerr  aallttiijjdd  ttwwiinnttiigg,,  ddaann  zziiee  jjee  vveeeell
mmeeeerr..””

Observant - Universiteit Maastricht

Ambitieus Maastricht
zoekt het in India
DDee  ooppeenniinngg  vvaann  hheett  aaccaaddeemmiisscchhee  jjaaaarr  ssttoonndd  iinn  MMaaaassttrriicchhtt
hheelleemmaaaall  iinn  hheett  tteekkeenn  vvaann  ddee  nniieeuuwwee  ssaammeennwweerrkkiinngg  mmeett
IInnddiiaa..  DDee  UUnniivveerrssiitteeiitt  MMaaaassttrriicchhtt  ((UUMM))  ooppeenntt  eeeenn  eeiiggeenn
kkaannttoooorr  iinn  BBaannggaalloorree  eenn  hhaaaalltt  IInnddiiaassee  mmaasstteerrssttuuddeenntteenn  eenn
pprroommoovveennddii  bbiinnnneenn..  DDee  bbooooddsscchhaapp  vvaann  JJoo  RRiittzzeenn,,  vvoooorr--
zziitttteerr  vvaann  hheett  CCoolllleeggee  vvaann  BBeessttuuuurr,,  wwaass  dduuiiddeelliijjkk..  HHaaaall
ssttuuddeenntteenn  vvaann  bbuuiitteenn  EEuurrooppaa  nnaaaarr  MMaaaassttrriicchhtt  vvoooorr  eeeenn
mmaasstteerroopplleeiiddiinngg  ooff  pprroommoottiieettrraajjeecctt,,  mmaaaarr  llaaaatt  zzee  nnaa  hheett
aaffssttuuddeerreenn  wweeeerr  iinn  eeiiggeenn  llaanndd  aaaann  hheett  wweerrkk  ggaaaann..  DDuuss
ggeeeenn  bbrraaiinnddrraaiinn  vvaann  ttaalleenntteenn  uuiitt  eeccoonnoommiisscchh  ooppkkoommeennddee
llaannddeenn  aallss  IInnddiiaa  eenn  CChhiinnaa,,  mmaaaarr  bbrraaiinncciirrccuullaattiioonn..  WWaaaarroomm
ddee  UUMM  oopp  eeiiggeenn  hhoouuttjjee  ooppeerreeeerrtt  eenn  nniieett  ssaammeennwweerrkktt  mmeett
aannddeerree  NNeeddeerrllaannddssee  uunniivveerrssiitteeiitteenn??  ““TTjjaa,,  ddiiee  aannddeerreenn
hheebbbbeenn  mmiinnddeerr  hhooggee  aammbbiittiieess  ddaann  wwiijj””,,  mmeeeenntt  eeeenn  vvaann  ddee
MMaaaassttrriicchhttssee  kkwwaarrttiieerrmmaakkeerrss  ddiiee  IInnddiiaa  bbeezzoocchhtt..

Ad Valvas - Vrije Universiteit

Ontsnappen uit het kantoor
CCuullttuuuurrhhiissttoorriiccuuss  RReemmccoo  EEnnsseell  sscchhrreeeeff  eeeenn  bbooeekk  oovveerr  hheett
kkaannttoooorrlleevveenn..  ““OOnnttssnnaappppiinnggssffaannttaassiieeëënn  zziijjnn  kkaannttoooorr--
mmeennsseenn  eeiiggeenn””,,  zzeeggtt  hhiijj..  ““VVeeeell  mmeennsseenn  hheebbbbeenn  hheett  ggeevvooeell
ddaatt  zzee  oopp  hheett  kkaannttoooorr  bbuuiitteenn  hheett  eecchhttee  lleevveenn  ssttaaaann..  IIkk  vviinndd
hheett  aallttiijjdd  ooppvvaalllleenndd  hhooeevveeeell  bbeellaannggsstteelllliinngg  mmeennsseenn
hheebbbbeenn  vvoooorr  eeeenn  ccoolllleeggaa  ddiiee  eeeenn  ccaammppiinngg  iinn  FFrraannkkrriijjkk  iiss
bbeeggoonnnneenn..  VVeeeell  mmeennsseenn  hhoouuddeenn  hhuunn  kkaannttoooorrbbeessttaaaann  vvooll
ddoooorrddaatt  zzee  iinn  hhuunn  aacchhtteerrhhooooffdd  hheett  iiddeeee  hheebbbbeenn::  oopp  eeeenn
ddaagg  oonnttssnnaapp  iikk..””  GGeevvrraaaaggdd  nnaaaarr  zziijjnn  eeiiggeenn  lleevveenn  oopp
kkaannttoooorr::  ““IIkk  wweerrkk  nnuu  aaaann  ddee  RRaaddbboouudd  UUnniivveerrssiitteeiitt  iinn  eeeenn
kkaannttoooorrggeebboouuww  wwaaaarr  hheett  lliicchhtt  uuiittggaaaatt  aallss  jjee  llaannggeerr  ddaann
ttiieenn  mmiinnuutteenn  ssttiillzziitt..  DDaatt  ggeebbeeuurrtt  mmiijj  rreeggeellmmaattiigg  oommddaatt  jjee
aallss  wweetteennsscchhaappppeerr  nnoouu  eeeennmmaaaall  vveeeell  zziitt  ttee  lleezzeenn..  DDaatt  iiss
eeeenn  vveerrvveelleennddee  ccoonnffrroonnttaattiiee  mmeett  jjee  eeiiggeenn  kkaannttoooorr--
bbeessttaaaann..””

Dr.ir. Krzysztof Ptasinski, universitair hoofddocent energie-efficiency en biomassatechnologie

“Liever kernenergie dan kolenvergassing”
Nieuwe kerncentrales zijn voor de energievoorziening
van ons land onvermijdelijk, althans volgens kop-
stukken van het CDA. Ruud Lubbers daarentegen pleit
voor meer aandacht voor ‘schone’ energiewinning uit
fossiele brandstoffen, zoals steenkolenvergassing.
Welke methode van energiewinning verdient de
voorkeur?

“Kernenergie heeft mijn lichte voorkeur”, zegt dr.ir.
Krzysztof Ptasinski weifelend. “Niet omdat kernenergie
beter is. Het is eerder minder erg.”
Ptasinski is universitair hoofddocent bij de faculteit
Scheikundige Technologie. Hij doet onder andere
onderzoek naar duurzame energiesystemen en de
omzetting van biomassa in energie. “De meeste elektri-
citeitscentrales halen energie uit steenkool door ver-
branding met voldoende zuurstof. Daarbij komt onder
andere koolstofdioxide en water vrij. Kolenvergassing is
een soort gecontroleerde verbranding, waarbij veel
minder zuurstof wordt gebruikt. Dit gebeurt door
zuurstof, stoom of lucht toe te voegen aan de steenkool
bij een temperatuur van boven de duizend graden. Het
mengsel van koolstofmonoxide en waterstof dat hierbij
vrijkomt, is syngas. De omzetting van syngas in elektri-
citeit middels een gasturbine kan voor een groter ren-
dement zorgen dan verbranding van steenkool. 
Het hoofdprobleem van zowel steenkool als syngas is dat
bij de verbranding altijd koolstofdioxide vrij komt. We
beschikken op dit moment niet over een goede methode
om de koolstofdioxide af te vangen. En als je het al
afvangt, wat doe je er dan mee? De ondergrondse opslag
van koolstofdioxide bevindt zich in een experimenteel
stadium en is heel controversieel. Ieder jaar accumuleer
je enorme hoeveelheden CO2. Stel dat je een lekkage
krijgt. Dat is een groot risico.”
“De elektriciteitscentrale in Buggenum, vlakbij Weert, is
door Shell ontwikkeld voor steenkolenvergassing. De
technologie is echter heel modern en daardoor te duur.
De winstmarge in de energiemarkt is nu eenmaal erg

klein. Nuon heeft de centrale overgenomen en experi-
menteert er nu met de vergassing van biomassa. De
TU/e is bij veel onderzoeken hiernaar betrokken. Bij bio-
massavergassing komt ook koolstofdioxide vrij, maar
omdat de gewassen waaruit biomassa wordt gewonnen
dit gas opnemen, is het netto-effect neutraal.”
“Het voordeel van steenkool is natuurlijk dat er enorme
reserves van zijn. Er is voldoende steenkool voor de
komende vierhonderd jaar, terwijl olie en gas wereldwijd
over twintig tot veertig jaar op zijn. Het grote voordeel
van kernenergie is dat er geen koolstofdioxide bij
vrijkomt. Natuurlijk is er het veiligheidsprobleem, de
vrees voor een herhaling van de ramp in Tsjernobyl.
Bovendien zit je met de opslag van radioactief kernafval.
Mijn eigen voorkeur gaat uit naar duurzame energie uit
wind, water biomassa en zonlicht. Daarin zit de
toekomst. Het zal nog veel kosten voordat we hiermee
efficiënt genoeg energie kunnen produceren, maar als
maatschappij moet je, vind ik, investeren in duur-
zaamheid.”
“Als ik dan toch moet kiezen tussen kernenergie en
steenkoolvergassing, heeft kernenergie mijn lichte
voorkeur. Voor het koolstofdioxideprobleem zie ik niet
zo snel echt een oplossing. De beveiligingskwestie bij
kernenergie is wat eenvoudiger op te lossen.”/.

Dr.ir. Krzysztof Ptasinski. Foto: Bart van Overbeeke

OOeerreenndd  HHaarrdd  mmeett  BBSSAA!!
‘Aan ‘t gevaor hadden zie nog
nooit gedacht. Zie waren koning
op de weg en dachten alles mag
.....’

Beste TU/e-stemmer en toe-
komstige TU/e-student,

De universiteitsraad (UR) heeft
op 30 juni jl. in grote meer-
derheid niet ingestemd met het
invoeren van het bindend
studieadvies, het BSA. De inhou-
delijke onderbouwing hiervoor,
die helaas niet in de media ver-
scheen (het Eindhovens Dagblad,
de openingsrede academisch jaar
en Cursor 1), willen we u niet
onthouden.
De UR is het mét de rector eens
dat:
-studenten geen jaren dienen te
verspillen en beter zo snel
mogelijk naar een plek verwezen
worden waar ze tot hun recht
komen en kunnen scoren met
hun talent;
-het ook in het belang van
docenten en de andere studenten
is, dat de TU/e energie steekt in
studenten die wél op de goede
plek zitten;
-kansloze studenten niet horen
mee te liften met goed scorende
studenten.
Deze doelstellingen worden ook
door de UR onderschreven en
waren dus geen reden om niet in
te stemmen.

De UR heeft
echter ‘nee’
tegen het
BSA gezegd
omdat:
-het CvB
‘nut en
noodzaak’
van het BSA
onvoldoende heeft aangetoond;
een evaluatie van de huidige
trajecten om studenten met een
D-advies te motiveren ‘tot niet-
herinschrijving’ heeft niet plaats-
gevonden;
-het CvB de BSA-commissie als
opdracht gaf uit te zoeken hoe
een BSA per 1 september 2009
in te voeren, alvorens na te gaan
óf BSA wel een mogelijke
oplossing was voor het probleem; 
-de UR bovendien gevraagd werd
‘ja’ te zeggen tegen een zeer vaag
omschreven plan van aanpak. De
UR geeft ook in deze geen carte
blanche.
De UR heeft intensief overleg
gevoerd met de andere universi-
teiten (UL, EUR en UU) waar
BSA al ingevoerd is. Deze alge-
mene universiteiten zijn qua
omvang fors groter dan de TU/e.
Hun docenten klagen nu steen

en been over de
tijdrovende beroepsproce-
dures die in nagenoeg alle
gevallen gewonnen
worden door de proce-
derende student.
Tenslotte, het doet ook de
UR buitengewoon deugd
dat de rector weet te

melden dat het ‘een klein
wonder’ is dat zijn achterban 
(i.c. CvB, FB’s en alle opleidings-
directeuren) eensgezind is over
invoering van het BSA. Echter, de
achterban van de UR beslaat zo’n
vijftig procent van de TU/e-
populatie!
U bent van harte welkom op de
publieke tribune tijdens de UR-
vergadering op maandag 22
september a.s. aanvang 16.00
uur in de Dorgelozaal van Traverse.

Universiteitsraad TU/e

IInntteerriimm  tteennttaammeennwweeeekk
Afgelopen augustus zat voor het
eerst sinds jaren de interim ten-
tamenweek weer vóór de intro-
ductie. Gelukkig ben ik zelf het
stadium van tentamens doen
inmiddels gepasseerd, maar dat
wil niet zeggen dat ik geen mede-

lijden had met de mensen die wel
middenin de zomer(vakantie)
moesten zwoegen. Ik geef het je
te doen, na vier weken welver-
diende vakantie gelijk weer dat
tentamen doen dat je net niet
gehaald had (waarbij dan nog
niet eens de tijd om te leren is
meegenomen). 
Na wat ik heb opgevangen van
zowel studenten als docenten
zou het mij niets verbazen als 
er deze interim minder aanmel-
dingen waren, een lager
opkomstpercentage en -ook niet
onbelangrijk- minder studenten
die het tentamen uiteindelijk
gehaald hebben. Is dit wat we
willen opofferen om een select
clubje studenten een week lang
te laten zuipen tijdens de intro-
ductie voor studentenvereni-
gingen? Dat kan toch nooit de
bedoeling zijn? Want ook voor
iedereen die gezellig aan de
gewone introductie meedoet, is
het nog altijd beter om de
interim tentamenweek ná de
Intro te laten plaatsvinden; een
langere zomervakantie en één tot
twee weken langer om te leren.
Dus gun elke student het recht
op een fatsoenlijke zomervakan-
tie en een eerlijke kans om
zijn/haar tentamen te halen. Is
dit nu geen simpel, maar grondig
onderzoekje waard?

Edwin Hubers,
student Technology and Policy

En ik vind...



Archiefmateriaal auto’s naar Helmond
HHeett  NNeeddeerrllaannddss  CCeennttrruumm  vvoooorr
AAuuttoohhiissttoorriisscchhee  DDooccuummeennttaattiiee  ((NNCCAADD))
vveerrhhuuiisstt  ddeezzee  wweeeekk  vvaann  ddee  TTUU//ee  nnaaaarr
HHeellmmoonndd..  HHeett  NNCCAADD  zziitt  ssiinnddss  22000033  iinn
hheett  IIPPOO--ggeebboouuww  mmaaaarr  mmooeett  ddaaaarr  wweegg
oommddaatt  ddee  ffaaccuulltteeiitt  TTeecchhnnoollooggiiee
MMaannaaggeemmeenntt  ddee  rruuiimmttee  nnooddiigg  hheeeefftt..
HHeett  NNCCAADD  kkwwaamm  iinn  22000033  oovveerr  vvaann  ddee
hhttss  aauuttootteecchhnniieekk  AArrnnhheemm..  IInn  vviijjff  jjaaaarr
ttiijjdd  iiss  hheett  aarrcchhiieeff  zzeevveenn  kkeeeerr  ggrrootteerr
ggeewwoorrddeenn..  EErr  zziijjnn  nnuu  ttwwiinnttiigg  vvrraacchhtt--
wwaaggeennrriitttteenn  nnooddiigg  oomm  ttwweeeedduuiizzeenndd
mmeetteerr  aaaann  bbooeekkeenn,,  ttiijjddsscchhrriifftteenn,,
ppoosstteerrss  eenn  aannddeerr  aarrcchhiieeffmmaatteerriiaaaall
oovveerr  ttee  bbrreennggeenn  nnaaaarr  PPDDEE  AAuuttoommoottiivvee
aaaann  ddee  SStteeeennoovveennwweegg  iinn  HHeellmmoonndd..
HHeett  NNCCAADD  wwiillddee  zziicchh  nniieett  bbiijj  ddee  uunniivveerr--
ssiitteeiittssbbiibblliiootthheeeekk  vvooeeggeenn,,  zzeeggtt
JJeerrooeenn  KKlliittssiiee..  VVoollggeennss  ddee  mmaannaaggeerr
vvaann  hheett  ddooccuummeennttaattiieecceennttrruumm  zzoouu
ddaaaarrmmeeee  ddee  zzeellffssttaannddiigghheeiidd  iinn  hheett
ggeeddiinngg  kkoommeenn..
OOpp  uuiittnnooddiiggiinngg  vvaann  ddee  ggeemmeeeennttee
HHeellmmoonndd  vveerrttrreekkkkeenn  ddee  ttwwiinnttiigg  vvrriijj--
wwiilllliiggeerrss  vvaann  hheett  NNCCAADD  ddaaaarroomm  nnaaaarr
ddee  vvoooorrmmaalliiggee  vveessttiiggiinngg  vvaann  VVoollvvoo..
OOpp  ddee  eeeerrssttee  vveerrddiieeppiinngg  vvaann  hheett
ggeebboouuww  kkoommtt  eeeenn  lleeeesszzaaaall  vvaann
hhoonnddeerrdd  vviieerrkkaannttee  mmeetteerr..  AAcchhtteerriinn  hheett
ppaanndd  kkoommeenn  ddee  aarrcchhiieeffkkaasstteenn  ttee
ssttaaaann..
KKlliittssiiee  zziieett  vvoooorraall  nniieeuuwwee  kkaannsseenn..
““WWee  zziitttteenn  iinn  ddee  jjuuiissttee  oommggeevviinngg,,
ddiicchhttbbiijj  TTNNOO  eenn  hheett  DDuuiittssee  TTUUVV..  DDee
ggeemmeeeennttee  HHeellmmoonndd  vveessttiiggtt  oopp  hheett
tteerrrreeiinn  eeeenn  AAuuttoommoottiivvee  CCaammppuuss  wwaaaarr
iinn  22001155  mmeeeerr  ddaann  ttwweeeedduuiizzeenndd
mmeennsseenn  zzuulllleenn  wweerrkkeenn  iinn  ddee  aauuttoo--
bbrraanncchhee..””
DDoooorr  ddee  vveerrhhuuiizziinngg  wwoorrddtt  hheett  aarrcchhiieeff
bbeetteerr  ttooeeggaannkkeelliijjkk,,  ddeennkktt  KKlliittssiiee..  JJaaaarrlliijjkkss  rraaaaddpplleeggeenn
cciirrccaa  vviijjffhhoonnddeerrdd  bbeezzooeekkeerrss  uuiitt  hheeeell  NNeeddeerrllaanndd  ddee

ssttuukkkkeenn  vvaann  hheett  NNCCAADD..
FFoottoo::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee
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Proef openstelling 
De Hal in weekend
In de periode van 13 september
tot en met 5 oktober zal de
centrale bibliotheek in De Hal
ook op zaterdag en op zondag
geopend zijn van 9.00 tot 22.30
uur, net als de ICTheek op de
eerste verdieping.

Na afloop van deze proefperiode
wordt bezien of de locaties in de
weekenden permanent worden
geopend. Volgens Leo Delescen,
hoofd publieksdiensten biblio-
theek, hebben de rector en STU
aangegeven dat er onder studen-
ten behoefte is aan een weekend-
openstelling.
De bibliotheek fungeert tijdens
de proef alleen als studieplek, er

zal geen dienstverlening aan de
balie plaatsvinden. Dat betekent
dat de collectie wel kan worden
geraadpleegd, maar niet wordt
uitgeleend. De balie zal -net als 
’s avonds door de week- worden
bemand door student-assis-
tenten. Het is nog niet duidelijk
hoeveel gebruik er moet worden
gemaakt van de weekendopen-
stelling om deze te continueren.
Delescen: “We hebben iedereen
zo goed mogelijk geïnformeerd.
Alle studenten hebben een mail
gekregen. Het is nu afwachten
hoeveel mensen van de open-
stelling gebruik zullen
maken.”/.

(Advertentie)

Zwakke universitaire student
moddert langer door dan hbo’er
De grootste groep studie-
stakers aan de universiteit
houdt er pas na het zesde jaar
mee op. In het hbo vliegen ze er
in het eerste jaar al uit. Dat
blijkt uit onderzoek van
ResearchNed naar de achter-
gronden van studie-uitval in
het hoger onderwijs.

De onderzoekers bekeken de
groep studenten die tussen
oktober 2004 en oktober 2005

ophielden met hun opleiding, 
die zich sindsdien nergens meer
inschreven en ook geen bachelor-
diploma hebben.
Veertig procent van de univer-
sitaire studiestakers houdt er pas
na zes jaar mee op, terwijl slechts
een kwart dat al in het eerste jaar
doet. In het hbo gaat het er anders
aan toe. Daar komt vijfenveertig
procent van de uitvallers niet
verder dan het eerste studiejaar.
Vrijwel alle hogescholen han-

teerden in het peiljaar een
bindend studieadvies.
Gebrek aan motivatie is de meest
genoemde reden: meer dan de
helft van de afhakers had daar last
van. Ruim één op de drie zegt
onvoldoende begeleiding te
hebben gekregen en bijna even-
veel afhakers zeggen dat ze de
verkeerde studiekeuze hebben
gemaakt. Toch gaven persoon-
lijke omstandigheden meestal de
doorslag. (HOP)/.

Cambridge voor het klootjesvolk
Cambridge, de Britse topuni-
versiteit, probeert zichzelf via
tv-soaps als Eastenders en
Coronation Street van haar
elitaire imago te ontdoen. Ook
het populaire autoprogramma
TopGear is benaderd.

Cambridge ligt onder vuur
omdat veel studenten nog steeds
afkomstig zijn van dure privé-
scholen. Door genoemd te
worden in populaire tv-series, wil
de universiteit laten zien dat zij
voor iedereen toegankelijk is.
“We zoeken programma’s waar
mensen elke dag naar kijken. Je
kunt niet alleen maar van
kranten afhankelijk zijn”, aldus
een Cambridge-woordvoerder
tegen persbureau Reuters.
Overigens hebben de benaderde
tv-programma’s tot dusver geen
interesse in het plan.

Het is bovendien de vraag of ver-
melding in een soap voldoende is
om de kloof tussen arme en rijke
studenten te dichten. De na-
tionale Britse studentenbond
NUS roept op tot een publiek
debat over de toegankelijkheid
van het onderwijs. Beurzen
komen nu niet terecht bij de
meest behoeftige studenten.
Bovendien dreigt het collegegeld
te worden verhoogd naar zeven-
duizend pond, 8.600 euro.
Britse universiteiten voelen
bovendien de hete adem van
commerciële universiteiten in
hun nek. Die presenteren zich
flitsend, maar het onderwijs is
van lager niveau. Vorig jaar kreeg
de eerste commerciële onder-
wijsinstelling in Groot-
Brittannië het recht om diplo-
ma’s te verstrekken. (HOP)/.

“Steeds vaker belangstelling voor DPI” 
Vervolg van voorpagina

Volgens DPI-directeur Joosten
lukt het DPI steeds beter om een
betrouwbare ‘brand’ te worden
voor bedrijven en kennisinstel-
lingen, zowel nationaal als inter-
nationaal. Op de site van DPI zijn
een kleine veertig bedrijven en
zo’n vijftig kennisinstellingen te
vinden die inmiddels partner

zijn. “Ook bedrijven en instel-
lingen uit het Midden-Oosten en
China tonen steeds vaker belang-
stelling voor ons.”
De voortgang van PIP zal eens in
de twee jaar geëvalueerd worden
door EZ. Joosten verwacht dat het
ministerie er ook na 2012 geld in
blijft steken. “We weten eigenlijk

elk jaar wel of er voor de komende
vier jaar geld beschikbaar is. Dat
moet ook wel, want dat is ook de
periode waarin een promo-
vendus zijn onderzoek uitvoert.
We denken nu voor de periode
2012-2016 zestig miljoen nodig
te hebben, en ik verwacht dat dat
geld er ook zal komen.”/.

Bedrijfsplan TU/e-team wint eerste prijs
De studenten Philip Ross en Philip Mendels van
Industrial Design zijn vorige week in de prijzen
gevallen tijdens een workshop op de TU Delft. Hun
plan ‘Interactive Lighting Design’ werd door een
vakjury gekozen tot beste bedrijfsidee. De studen-
ten, in de wandelgangen Philip2 genoemd, presen-
teerden hun voorstel hoe ze een LED-lamp op de
markt willen brengen. De lamp is door Ross ont-
wikkeld tijdens zijn promotieonderzoek. Ir. Bart de
Jong, coördinator Starters van het TU/e Innovation
Lab: “Ross was door het Lab uitgenodigd om deel te
nemen, omdat hij volgens ons beschikt over onder-
nemerszin. De eerste dag met lezingen was voor

hem overweldigend. De tweede dag is hij vanuit
niets gestart met het vormen van een bedrijfsplan.
Enkele bedrijfsexperts en de teamcoach hebben
daarbij geholpen. Op basis van brainstormen over
markt en klanten, product en productie, business-
model en financiën is gewerkt aan een presentatie
die uiteindelijk klonk als een klok.” Vier TU/e
teams deden mee aan de workshop ‘Oriëntatie op
ondernemerschap’ die is voor bedoeld voor de drie
TU’s en de Universiteit Wageningen. De TU/e won
tot nu toe zes van de acht keer, maar het is volgens
De Jong de eerste keer dat Industrial Design scoort. 

Gay sporttoernooi op TU/e-campus
‘Smash & Splash’ is het grootste gay sporttoernooi van Zuid-Nederland
en is dit jaar van 24 tot en met 26 oktober op het terrein van de TU/e.
Ongeveer 250 internationale sporters spelen die dagen badminton,
tennis, squash en volleybal. Ook zijn er workshops conditietraining,
techniek, hardlopen, zwemmen, dansen en zelfverdediging. De orga-
nisatie is in handen van Gay Sportclub Kouros Eindhoven in samen-
werking met het Sportcentrum van de TU/e. 
Via de website www.kouroseindhoven.nl is het mogelijk in te schrijven.
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Detecteren van
epilepsieaanvallen

redt levens 

Het is geen toeval dat Tamara Nijsen zich
de afgelopen jaren heeft gewijd aan
onderzoek naar epilepsie. Toen bleek dat
een van haar mogelijke afstudeer-
opdrachten bestond uit onderzoek naar
epilepsiepatiënten, lag de keuze voor de
hand: “Mijn broer heeft epilepsie, dus ik
had wel iets met dat onderwerp”, zegt ze.
De afstudeeropdracht bij epilepsie-
centrum Kempenhaeghe mondde uit in
een promotieonderzoek bij datzelfde
instituut.
Kempenhaeghe ligt vlak buiten Heeze,
ten zuidoosten van Eindhoven. Enkele
honderden mensen die lijden aan zeer
zware vormen van epilepsie verblijven
hier permanent. Daarnaast is het
centrum verantwoordelijk voor de zorg
voor nog eens tienduizenden patiënten

die lijden aan minder ernstige vormen
van deze neurologische aandoening. Veel
van de patiënten op de afdeling lang-
verblijf zijn ook verstandelijk gehandi-
capt, en ze worden in de gaten gehouden
met camera’s en microfoons. Toch komt
het soms voor dat patiënten ’s nachts
door hartfalen of verstikking overlijden
tijdens een epileptische aanval. Sinds
enige jaren werkt Kempenhaeghe daarom
nauw samen met de TU/e om deze aan-
vallen beter te leren detecteren, zodat het
verzorgend personeel tijdig kan ingrij-
pen.

Enkels en polsen
Tijdens testsessies wordt met elektrodes
de hersenactiviteit (EEG) en het hartritme
(ECG) van de patiënt gemeten. Daarnaast

Medische informatica/Tom Jeltes
Epilepsie is na migraine de meest voorkomende

neurologische aandoening. Van de meer dan honderdduizend
epilepsiepatiënten in Nederland is een kwart

onbehandelbaar. De zwaarste gevallen -die vaak ook nog
verstandelijk gehandicapt zijn- staan onder voortdurend

medisch toezicht. Biomedisch technologe Tamara Nijsen (29)
promoveert op 11 september bij Elektrotechniek op een
methode waarmee dat toezicht kan worden verbeterd.

Regels en normen bij artefacten in kaart gebracht
“We beseffen het vaak niet, maar álles
wat je om je heen ziet, kent meerdere
redenen waarom het eruit ziet zoáls het
eruit ziet”, stelt dr.ir. Krist Vaesen.
“Aan alle producten worden meerdere
eisen gesteld: het moet bijvoorbeeld
goed functioneren, goedkoop, origi-
neel, gebruiksvriendelijk, duurzaam
zijn of aansluiten bij bepaalde trends.”
Vaesen promoveerde op dinsdag 9 sep-
tember met zijn proefschrift ‘A philo-
sophical essay on artifacts and norms’
waarin hij een inventarisatie maakt en
ordening aanbrengt in de eisen die bij
het ontwerpen van een product een rol
spelen.

Vaesen (1976, Herk-de-Stad, België) stu-
deerde bio-engineering -met specialisatie
Bodemkunde- aan de universiteit in
Leuven. In 1998 studeerde hij cum laude
af en deed twee jaar onderzoek naar de
gezondheid van bossen, gebaseerd op
satellietbeelden. Hij werkte vooral aan
algoritmes om op basis van deze beelden
betere analyses te kunnen maken.
Vaesen: “Ik bleef echter zitten met een
aantal, meer existentiële, vragen waarop
de wetenschap geen antwoord kon geven.
Dus begon ik in mijn vrije tijd aan een
studie filosofie aan de universiteit
Leuven. Eigenlijk zocht ik absolute
zekerheden. Maar die bestaan niet en zijn
ook niet wenselijk, zo heb ik wel uit de
filosofie geleerd. Dat gaf zekerheid en
rust.” Vaesen studeerde in 2003 af,
wederom cum laude. In hetzelfde jaar
begon hij aan zijn promotie aan de TU/e
bij de sectie Filosofie en Ethiek van de

Techniek van de faculteit Technologie
Management.
De belangrijkste doelstelling van het
proefschrift was om een inventarisatie te
maken van de regels en eisen die een rol
spelen bij het ontwerpen van artefacten
(eindproducten) en hoofdcategorieën te
onderscheiden. Een nevendoel was om
relaties aan te geven. Het belang van het
proefschrift ligt dan ook voornamelijk in
het ordenen zelf; de categorisatie moet
een logisch en overzichtelijk model op-
leveren.
Vaesen las alle vakliteratuur, maar de
oogst daarvan viel enigszins tegen.
Vaesen: “Dat is niet zo raar, techniek-
filosofie is immers nog een vrij jonge tak
van wetenschap. De literatuur leverde
vooral veel lijstjes op, die niet geordend
waren. Daarmee kun je geen verbanden
leggen.”
Dat het onderscheiden van de categorieën
niet zo eenvoudig was, demonstreert
Vaesen aan de hand van een lamp: “Die
moet onder andere voldoen aan een hele
reeks technische voorwaarden: 220 volt,
in een standaardfitting passen en veilig
zijn. De ontwerper moet ook rekening
houden met de verwachtingen en eisen
van de klant, dat een lamp mooi en
duurzaam is bijvoorbeeld, en dat op een
kosteneffectieve manier. Want je kunt wel
een gloeidraad van goud maken die beter
is, maar die is niet betaalbaar. Dan zijn er
nog bedrijfsspecifieke eisen, bijvoorbeeld
omdat een bedrijf zich volledig op de
jeugd richt of gespecialiseerd is in recy-
cleerbare producten. Bovendien zijn er
ook nog impliciete regels. Zo zijn de

meeste lampen niet bedoeld voor in de
open lucht, tenzij er speciale aanpas-
singen zijn. ISO-regels zijn verplicht en
gelden wereldwijd, andere regels gelden
alleen in een bepaald land, gebied of
bedrijf. Met andere woorden: eisen en
regels hebben niet allemaal hetzelfde
gewicht, er zijn gradaties. 
Vaesen: “Het doel was om álle regels en
eisen te vinden. Ik heb heel veel gelezen
en aan collega’s gevraagd of ik alles af-
gedekt had. Maar je weet nooit zeker of je
compleet bent, want zo’n bewering kun je
niet testen of bewijzen. Je kunt hoogstens

het bewijs leveren dat ze niet compleet is,
door een tegenvoorbeeld vinden.”

Hiërarchie
Gaandeweg het onderzoek maakte
Vaesen een onderscheid in drie cate-
gorieën -het artefact, de ontwerper en de
gebruiker- die elk een eigen set van regels
en eisen hebben, expliciet en impliciet,
verplicht en niet verplicht. Vaesen:
“Onderling kennen deze categorieën
geen hiërarchie, die is er wel binnen de
categorieën zelf. Vergelijk het met auto’s.
Daar heb je onder meer veiligheidseisen

Tamara Nijsen. Foto: Bart van Overbeeke

Dr.ir. Krist Vaesen. Foto: Bart van Overbeeke
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““IIkk  wwiillddee  wweetteenn  ooff  ssoocciiaaaall  oonnddeerrnneemmeenn  wweell
eecchhtt  mmooggeelliijjkk  iiss..  MMaaaarr  aallss  jjee  ddaatt  aaaann  ttiieenn
mmeennsseenn  vvrraaaaggtt,,  kkrriijjgg  jjee  ttiieenn  vveerrsscchhiilllleennddee
aannttwwoooorrddeenn..””  SSttuuddeenntt  TTeecchhnnoollooggyy  &&  PPoolliiccyy
MMaarrtteenn  WWiittkkaammpp  bbeesslloooott  hheett  ggrroonnddiigg  uuiitt  ttee
zzooeekkeenn  eenn  vvaann  hheett  oonnddeerrwweerrpp  zziijjnn  aaffssttuuddeeeerr--
pprroojjeecctt  ttee  mmaakkeenn..  ““SSoocciiaaaall  oonnddeerrnneemmeenn
hhaannggtt  iinn  ttuusssseenn  hheett  kkllaassssiieekkee  oonnddeerrnneemmeenn,,
wwaaaarrbbiijj  hheett  oomm  wwiinnsstt  ddrraaaaiitt,,  eenn  hheett  mmaaaatt--
sscchhaappppeelliijjkk  mmiiddddeennvveelldd,,  ddaatt  ssoocciiaallee  ddooeelleenn
nnaassttrreeeefftt..  HHeett  iiss  hheett  oopplloosssseenn  vvaann  ssoocciiaallee
pprroobblleemmeenn  mmeett  eeeenn  zzaakkeelliijjkkee  aaaannppaakk..  DDee
bbeeddrriijjvveenn  ddrraaaaiieenn  zzoovveeeell  mmooggeelliijjkk  oopp  eeiiggeenn
iinnkkoommeenn..””  EEeenn  bbeekkeenndd  vvoooorrbbeeeelldd  iiss  ddee
GGrraammeeeenn  BBaannkk,,  ddiiee  mmiiccrrookkrreeddiieetteenn  vveerrssttrreekktt
iinn  oonnttwwiikkkkeelliinnggssllaannddeenn..
IInn  NNeeddeerrllaanndd  iiss  ssoocciiaaaall  oonnddeerrnneemmeenn  nnoogg  nniieett
zzoo  ggrroooott..  WWiittkkaammpp::  ““HHeett  zziijjnn  vvoooorraall  eeeennmmaannss--
zzaakkeenn  eenn  kklleeiinnee  bbeeddrriijjvveenn,,  zzooaallss  BBaanndd  oopp
SSppaannnniinngg..  BBeeddrriijjvveenn  bbeettaalleenn  zzee  oomm  ddee
bbaannddeennssppaannnniinngg  vvaann  hheett  wwaaggeennppaarrkk  oopp  ppeeiill
ttee  hhoouuddeenn..  MMiilliieeuuwwiinnsstt  eenn  eeccoonnoommiisscchhee  wwiinnsstt
ggaaaann  ddaaaarr  ggooeedd  ssaammeenn..””
WWiittkkaammpp  oonnddeerrzzoocchhtt  hhooee  hheett  ssoocciiaaaall  oonnddeerr--
nneemmeenn  iinn  NNeeddeerrllaanndd  kkaann  ggrrooeeiieenn  zzoonnddeerr  zziijjnn
kkeerrnnwwaaaarrddeenn  ttee  vveerrlliieezzeenn..  ““JJee  zziieett  bbiijj  BBeenn  &&
JJeerrrryy’’ss--iijjss  ddaatt  hheett  mmooeeiilliijjkk  iiss  vvaannuuiitt  eeeenn  kklleeiinnee
nniicchhee  ddoooorr  ttee  ggrrooeeiieenn  nnaaaarr  eeeenn  ggrrootteerree  mmaarrkktt,,
zzoonnddeerr  ccoonncceessssiieess  ttee  ddooeenn..  DDee  iinnggrreeddiiëënntteenn
mmooeesstteenn  bbiioollooggiisscchh  eenn  llookkaaaall  ggeepprroodduucceeeerrdd
zziijjnn..  DDaatt  llaaaattssttee  wwaass  nniieett  vvooll  ttee  hhoouuddeenn  ttooeenn
UUnniilleevveerr  zzee  oovveerrnnaamm..””
WWiittkkaammpp  bbeezzoocchhtt  bbeeddrriijjvveenn  eenn  hhuunn  iinnvveesstteeeerr--
ddeerrss..  HHiijj  kkwwaamm  ttoott  ddee  ccoonncclluussiiee  ddaatt  hheett  vveelldd

mmooeett  pprrooffeessssiioonnaalliisseerreenn::  ““DDee  ttiijjdd  vvaann  ddee
ccoowwbbooyyss  iiss  vvoooorrbbiijj,,  hheett  iiss  ttiijjdd  oomm  ddiipplloommaaaatt
ttee  wwoorrddeenn..””  HHiijj  lleeggtt  uuiitt  wweellkkee  pprroobblleemmeenn
kkuunnnneenn  oonnttssttaaaann  aallss  ddee  oonnddeerrnneemmiinnggeenn
ggrrooeeiieenn..  ““EErr  oonnttssttaaaatt  ssppaannnniinngg  ttuusssseenn  hheett
mmaaaattsscchhaappppeelliijjkk  mmiiddddeennvveelldd  eenn  ddee  ssoocciiaallee
oonnddeerrnneemmeerrss..  ZZee  ppaakkkkeenn  ddeezzeellffddee  ssoocciiaallee
pprroobblleemmeenn  aaaann..  GGooeeddee  ddooeelleenn  eenn  vveerreenniiggiinn--
ggeenn  lleevveenn  vvaann  ddoonnaattiieess  eenn  ssuubbssiiddiieess..  MMaaaarr
wwaaaarroomm  zzoouuddeenn  mmeennsseenn  nnoogg  ddoonneerreenn,,  aallss  eeeenn
bbeeddrriijjff  ddaattzzeellffddee  pprroobblleeeemm  zzoonnddeerr  eexxttrraa
sstteeuunn  kkaann  aaaannppaakkkkeenn??””  NNuu  iiss  ddiiee  ccoonnccuurrrreenn--
ttiiee  ddoooorr  ddee  sscchhaaaall  vvaann  hheett  ssoocciiaallee  oonnddeerr--
nneemmeenn  nnoogg  ggeeeenn  pprroobblleeeemm,,  mmaaaarr  ddaatt  zzoouu  wweell
kkuunnnneenn  kkoommeenn..  WWiittkkaammpp  aaddvviisseeeerrtt  ooookk  ddaatt
ssoocciiaallee  oonnddeerrnneemmiinnggeenn  eeeenn  eeiiggeenn  rreecchhttssvvoorrmm
kkrriijjggeenn..  ““IInn  BBeellggiiëë  eenn  hheett  VVeerreenniiggdd  KKoonniinnkkrriijjkk
iiss  ddiiee  eerr  aall..  EErr  kkoommtt  wweell  eeeenn  rreecchhttssvvoorrmm  ‘‘mmaaaatt--
sscchhaappppeelliijjkkee  oonnddeerrnneemmiinngg’’  aaaann,,  mmaaaarr  iinn  ddee
uuiittvvooeerriinngg  ssllaaaatt  NNeeddeerrllaanndd  ddee  ppllaannkk  ddaaaarr
hheellaaaass  mmiiss..””  WWiittkkaammpp  sscchhrreeeeff  ttwweeee  ppaappeerrss
wwaaaarriinn  hhiijj  zziijjnn  oonnddeerrzzooeekk  pprreesseenntteeeerrddee..  HHiijj
hhoooopptt  zzee  ttee  kkuunnnneenn  ppuubblliicceerreenn..  MMeennsseenn  ddiiee
mmeeeerr  wwiilllleenn  wweetteenn  oovveerr  ssoocciiaaaall  oonnddeerrnneemmeenn,,
rraaaaddtt  hhiijj  hheett  bbooeekk  HHooww  ttoo  CChhaannggee  tthhee  WWoorrlldd  --
SSoocciiaall  EEnnttrreeppeenneeuurrss  aanndd  tthhee  PPoowweerr  ooff  NNeeww
IIddeeaass  vvaann  DDaavviidd  BBoorrnnsstteeiinn  aaaann..  ““DDaatt  bbooeekk  wwaass
vvoooorr  mmiijj  ddee  ttrriiggggeerr..  DDaatt  wwaass  hheett  mmoommeenntt  ddaatt
iikk  wwiisstt  ddaatt  iikk  eerr  zzeellff  ooookk  iieettss  mmeeee  wwiillddee  ddooeenn..
IIkk  hheebb  aall  iiddeeeeëënn,,  iikk  hhoooopp  ddaatt  ddaatt  ggooeedd
uuiittppaakktt..””

TTeekksstt::  AAnnoouucckk  VVrroouuwwee
FFoottoommoonnttaaggee::  RRiieenn  MMeeuullmmaann

Onderzoek in het kort
VROM zoekt duurzame terrasverwarming
DDee  hheerrffsstt  iiss  bbeeggoonnnneenn  eenn  ddee  tteemmppeerraattuuuurr  ddaaaalltt..  VVoooorr  rrookkeerrss  iiss  iinn  ddee  kkrrooeegg  ggeeeenn  pplleekk  mmeeeerr,,
zzooddaatt  tteerrrraassvveerrwwaarrmmiinngg  eeeenn  ‘‘hhoott  iitteemm’’  iiss  ggeewwoorrddeenn..  MMaaaarr  eerrgg  mmiilliieeuuvvrriieennddeelliijjkk  iiss  eeeenn  tteerrrraass
oopp  kkaammeerrtteemmppeerraattuuuurr  nnaattuuuurrlliijjkk  nniieett..  DDaaaarroomm  rrooeepptt  hheett  mmiinniisstteerriiee  vvaann  VVRROOMM  oonnddeerrnneemmeennddee
ssttuuddeenntteenn  oopp  oomm  ccrreeaattiieevvee  eenn  dduuuurrzzaammee  iiddeeeeëënn  vvoooorr  tteerrrraassvveerrwwaarrmmiinngg  iinn  ttee  ssttuurreenn..  DDee
wwiinnnnaaaarr  kkrriijjggtt  ttiieenndduuiizzeenndd  eeuurroo  aallss  iimmppuullss  oomm  hheett  ccoonncceepptt  ssaammeenn  mmeett  hheett  bbeeddrriijjffsslleevveenn  ttee
oonnttwwiikkkkeelleenn..  DDee  pprriijjssvvrraaaagg  iiss  ddoooorr  mmiinniisstteerr  JJaaccqquueelliinnee  CCrraammeerr  uuiittggeesscchhrreevveenn  iinn  ssaammeenn--
wweerrkkiinngg  mmeett  hheett  dduuuurrzzaaaamm  ssttuuddeenntteennnneettwweerrkk  LLHHUUMMPP  eenn  EEnnvviiuu,,  eeeenn  iinntteerrnnaattiioonnaaaall  jjoonnggeerreenn--
nneettwweerrkk  vvoooorr  dduuuurrzzaammee  iinnnnoovvaattiiee..    VVoooorr  mmeeeerr  iinnffoorrmmaattiiee::  wwwwww..llhhuummpp..nnll//pprriijjssvvrraaaagg..

Slaaptherapie effectiever dan medicijnen
OOnnddeerrzzooeekkeerrss  vvaann  hheett  NNeeddeerrllaannddss  IInnssttiittuuuutt  vvoooorr  NNeeuurroowweetteennsscchhaappppeenn  hheebbbbeenn  vvoooorr  hheett  eeeerrsstt
aaaannggeettoooonndd  ddaatt  ssllaappeelloooosshheeiidd  ggeeppaaaarrdd  ggaaaatt  mmeett  vveerraannddeerriinnggeenn  iinn  ddee  hheerrsseenneenn..  HHeett  bblliijjkktt
ddaatt  ppaattiiëënntteenn  ddiiee  lliijjddeenn  aaaann  ssllaappeelloooosshheeiidd  vveerrmmiinnddeerrddee  aaccttiivviitteeiitt  vveerrttoonneenn  iinn  hheerrsseennggee--
bbiieeddeenn  ddiiee  bbeettrrookkkkeenn  zziijjnn  bbiijj  ccooggnniittiieeff  ffuunnccttiioonneerreenn..  VVeerrbbaazziinnggwweekkkkeenndd  ggeennooeegg  bblliijjkkeenn  ddee
ppaattiiëënntteenn  ttiijjddeennss  tteessttss  wweell  bbeetteerr  ttee  pprreesstteerreenn  ddaann  ggeezzoonnddee  pprrooeeffppeerrssoonneenn..  DDaatt  sscchhrriijjvveenn  ddee
oonnddeerrzzooeekkeerrss  ddeezzee  mmaaaanndd  iinn  hheett  ttiijjddsscchhrriifftt  SSlleeeepp..  EEeenn  tthheerraappiiee  ddiiee  nniieett  ggeebbaasseeeerrdd  wwaass  oopp
mmeeddiicciijjnneenn,,  mmaaaarr  oopp  eeeenn  ccoommbbiinnaattiiee  vvaann  lliicchhaaaammssbbeewweeggiinngg,,  lliicchhttbbeehhaannddeelliinngg,,  ccooggnniittiieevvee
ggeeddrraaggsstthheerraappiiee  eenn  mmaanniippuullaattiieess  mmeett  ddee  lliicchhaaaammsstteemmppeerraattuuuurr,,  bblleeeekk  hheett  ssllaaaappggeeddrraagg  vvaann
ddee  ppaattiiëënntteenn  ttee  bbeevvoorrddeerreenn  eenn  ddee  hheerrsseennaaccttiivviitteeiitt  ttee  nnoorrmmaalliisseerreenn..  DDee  ggeebbrruuiikkttee  ffuunnccttiioonneellee
hheerrsseennssccaannss  kkuunnnneenn  vvoollggeennss  ddee  oonnddeerrzzooeekkeerrss  nnuu  wwoorrddeenn  iinnggeezzeett  bbiijj  hheett  vvaassttsstteelllleenn  vvaann  ddee
iinnvvllooeedd  vvaann  ssllaappeelloooosshheeiidd  oopp  hheett  ddaaggeelliijjkkss  ffuunnccttiioonneerreenn  eenn  vvoooorr  hheett  oonnttwwiikkkkeelleenn  vvaann  eeeenn
ooppttiimmaallee  tthheerraappiiee  oomm  ddee  ssllaaaapp  ttee  vveerrbbeetteerreenn..

als gordels en duurzaamheideisen zoals
de maximale CO2-uitstoot. Die zijn
beiden even belangrijk, je kunt niet
zeggen dat veiligheid belangrijker is dan
duurzaamheid. Binnen die categorieën
zelf is wel een hiërarchie. Zo is dat met
mijn indeling ook; je kunt niet zeggen dat
de eisen van de gebruiker voor een eind-
product belangrijker zijn dan die van de
ontwerper. Daarbij geldt in het algemeen
dat expliciete regels boven de impliciete
regels staan.”
Een ander probleem dat Vaesen moest
oplossen, betrof een filosofische com-
ponent: de definitie van ‘norm’. In de
algemene filosofie zijn normen enkel van
toepassing op menselijke handelingen.
Ze reguleren dus menselijk gedrag en
hebben geen betrekking op objecten,
zoals artefacten. In de techniekfilosofie
wordt de term ook gebruikt, maar daar
botst de bestaande definitie met de inge-

nieurspraktijk en taalgebruik. Vaesen:
“Ontwerpers refereren vaak naar product-
normen, naar ‘regels’ over hoe artefacten
zich moeten gedragen of hoe ze er uit
moeten zien. Ik heb lang geworsteld hoe
ik de term ‘norm’ moest definiëren. Als ik
me aan de regels van de filosofie zou
houden, ben ik wel consistent, maar zou
ik het hele gedeelte over het artefact
moeten weglaten en dan ben ik onvol-
ledig. Als je het object wel opneemt in je
definitie, ga je tegen de bestaande filoso-
fische definitie in, maar ben ik consistent
met de praktijk. Ik heb ‘norm’ uiteinde-
lijk gedefinieerd als ‘een maatstaf
waartegen men niet alleen uitzet hoe
men moet handelen, maar ook hoe
dingen moeten zijn’. Zo heb ik de theorie
en de definitie verder toegespitst en uit-
gebreid.”/.

worden bewegingssensoren ingezet om
de beweging van armen en benen
gedurende langere tijd te volgen. Nijsen
heeft zich gericht op de informatie uit de
bewegingssensoren. De sensoren,
zogeheten accelerometers, geven een
signaal af dat overeenkomt met de ver-
snelling die de accelerometer ondergaat.
Ze worden met bandjes om de polsen en
enkels van de patiënt bevestigd, zodat
achteraf het bewegingspatroon van de
patiënt als een fluctuerende lijn in de
computer kan worden uitgelezen.
Het basisprincipe achter het apparaatje is
relatief eenvoudig: de sensor kan schema-
tisch worden voorgesteld als een conden-
satorplaatje dat is bevestigd aan een
veertje. Door de schijnkracht die door een
versnelde beweging wordt opgewekt, rekt
de veer uit, of wordt hij juist samen-
gedrukt. Daardoor verandert de afstand
tussen de condensator en de rest van het
systeem, en die verandering wordt auto-
matisch omgezet in een elektrische
spanning. Door twee bestaande twee-
dimensionale sensoren loodrecht op
elkaar te monteren, werd een driedimen-
sionale versie gebouwd. 

Schudden en trillen
Veel epileptische aanvallen gaan gepaard
met heftig schudden en trillen van het
lichaam, wat een signaal oplevert dat door
een expert kan worden onderscheiden
van normale bewegingspatronen. Tijdens
de meetsessies werd telkens een groep
verstandelijk gehandicapte patiënten uit-
gerust met bewegingssensoren. Uit de
eerste analyse kwamen al meteen nieuwe
feiten naar voren, zegt Nijsen. “Het bleek
dat veel aanvallen die ‘s nachts plaats-
vinden niet worden opgemerkt, terwijl
die toch gevaarlijk kunnen zijn voor de
patiënt.”
Analyse van de signalen met het oog is
een tijdrovende bezigheid, waarbij alle
verzamelde data zorgvuldig moeten
worden bestudeerd. Bovendien is het van
weinig nut als een aanval vraagt om acuut

medisch ingrijpen, bijvoorbeeld via een
injectie. Het is gelukkig mogelijk om
deze klus door speciale software te laten
uitvoeren. Nijsen heeft software ont-
wikkeld die uit de ellenlange signalen de
karakteristieke patronen van verschil-
lende soorten epileptische aanvallen
herkent. Ze was wereldwijd de eerste die
hiermee aan de slag ging. “Dat was lastig,
omdat er weinig vergelijkingsmateriaal
was, maar natuurlijk ook heel spannend”,
zegt de promovenda.

Tachtig procent
Nijsen legt uit hoe de software werkt: “Ik
heb een algoritme gebruikt dat kijkt naar
de ‘jerk’ en de variantie van het signaal.”
De ‘jerk’ beschrijft hoe snel de versnel-
ling verandert, en de variantie is een maat
voor de spreiding in het signaal. Komen
deze beide waarden boven een bepaalde
drempel, dan gebruikt de software twee
andere algoritmen, gebaseerd op typische
bewegingspatronen van epileptische aan-
vallen, om te kijken of er ook echt sprake
is van een aanval, en niet van een ander-
soortige beweging. “We hebben de
analyses van mijn programma gelegd
naast die van de experts van
Kempenhaeghe. Voor het type aanval
waarbij de patiënt enige tijd blijft trillen,
bleek de overlap honderd procent. En van
de aanvallen waarbij patiënten verstijven,
of slechts heel subtiel trillen, herkent
mijn software tachtig procent.” 
Dat was goed genoeg om de mensen van
Kempenhaeghe te doen besluiten Nijsens
software ook in de praktijk te gaan toe-
passen. Ze hoopt dat de techniek in de
toekomst goed genoeg zal werken om
continu het bewegingspatroon van de
epilepsiepatiënt in de gaten te houden.
“Het apparaatje zou je als een soort
horloge moeten dragen. Het verstuurt
dan automatisch een alarmsignaal
wanneer een epileptische aanval begint.”
En dat zou levens kunnen redden./.

Techniekfilosofie
TTeecchhnniieekkffiilloossooffiiee  iiss  eeeenn  rreellaattiieeff  jjoonngg  vvaakk;;  hheett  eeeerrssttee  eecchhttee  tteecchhnniieekkffiilloossooffiisscchhee  bbooeekk  ddaatteeeerrtt
vvaann  11887777..  EErr  zziijjnn  gglloobbaaaall  ttwweeee  ssttrroommiinnggeenn..  DDee  ccoonnttiinneennttaallee  ssttrroommiinngg  rriicchhtt  zziicchh  oopp  vvrraaggeenn  aallss
‘‘wwaatt  ddooeett  tteecchhnniieekk  mmeett  ddee  mmeennss,,  wwaatt  iiss  zziijjnn  iinnvvllooeedd  oopp  ddee  mmaaaattsscchhaappppiijj??’’..  DDee  aannaallyyttiisscchhee
ssttrroommiinngg  ccoonncceennttrreeeerrtt  zziicchh  oopp  bbeeggrriippssvveerrhheellddeerriinngg,,  oopp  ddee  vvrraaaagg  wwaatt  wwee  eeiiggeennlliijjkk  bbeeddooeelleenn
aallss  wwee  hheett  hheebbbbeenn  oovveerr  ‘‘tteecchhnniieekk’’  ooff  ‘‘tteecchhnniisscchhee  kkeennnniiss’’..  VVoooorraall  iinn  NNeeddeerrllaanndd  wwoorrddtt  ddee
llaaaattssttee  ttwwiinnttiigg  jjaaaarr  vveeeell  oonnddeerrzzooeekk  ggeeddaaaann  oopp  hheett  ggeebbiieedd  vvaann  ddee  aannaallyyttiisscchhee  tteecchhnniieekkffii--
lloossooffiiee..  TTeecchhnniieekkffiilloossooffiiee  iiss  ggeeeenn  oonnddeerrddeeeell  vvaann  wweetteennsscchhaappssffiilloossooffiiee,,  mmaaaarr  ssttaaaatt  eerrnnaaaasstt,,
wwaaaarrbbiijj  ddee  rraannddeenn  vvaann  ddeezzee  ssuubbddiisscciipplliinneess  vvaann  ddee  ffiilloossooffiiee  eellkkaaaarr  rraakkeenn..  VVaaeesseenn::  ““HHeett
ggrroooottssttee  vveerrsscchhiill  iiss  hheett  oonnddeerrwweerrpp::  wweetteennsscchhaappssffiilloossooffiiee  hhoouuddtt  zziicchh  nniieett  bbeezziigg  mmeett  ccoonnccrreettee
zzaakkeenn  aallss  aarrtteeffaacctteenn..  BBiinnnneenn  ddee  tteecchhnniieekkffiilloossooffiiee  iiss  hheett  bbeeggrriipp  ‘‘tteecchhnniieekk’’  eeeenn  bbeellaannggrriijjkk
oonnddeerrwweerrpp,,  eeeenn  vveerrsscchhiijjnnsseell  ddaatt  wwee  nnoogg  sstteeeeddss  nniieett  hheelleemmaaaall  bbeeggrriijjppeenn  eenn  wwaaaarr  wwee  eeiiggeennlliijjkk
nnoogg  sstteeeeddss  nniieett  ggeennooeegg  ggrriipp  oopp  hheebbbbeenn..  ZZoo  iiss  hheett  nniieett  ttooeevvaalllliigg  ddaatt  pprroodduucctteenn  eerr  nnuu  aannddeerrss
uuiittzziieenn  ddaann  ttiieenn  jjaaaarr  ggeelleeddeenn..  DDee  vvrraaaagg  iiss  wwaaaarr  ddaatt  ddoooorr  kkoommtt..  EEnn  wweellkkee  eeiisseenn  ssppeelleenn  ddaaaarr  eeeenn
rrooll  bbiijj??  HHeett  oovveerrzziicchhtt  vvaann  mmiijjnn  ssttuuddiiee,,  mmeett  ddee  ttaaxxoonnoommiiee  ((ccaatteeggoorriissaattiiee,,  rreedd..))  lleevveerrtt  ddaaaarr  wweeeerr
eeeenn  bbiijjddrraaggee  aaaann..””



++ JJee  bbeenntt  oopp  jjeezzeellff  aaaannggeewweezzeenn  eenn  
lleeeerrtt  eeeenn  hhoooopp..  OOpp  hhuuiisshhoouuddeelliijjkk  vvllaakk,,
mmaaaarr  ooookk  ssoocciiaaaall..
++ JJee  bbeenntt  wwaatt  llaannggeerr  oopp  éééénn  pplleekk
eenn  bbeenntt  jjee  nniieett  aaaann  hheett  hhaaaasstteenn
oomm  oopp  ttiijjdd  tthhuuiiss  ooff  oopp  ddee
uunniivveerrssiitteeiitt  ttee  zziijjnn..
++ JJee  hhooeefftt  ggeeeenn  rreekkeenniinngg  ttee
hhoouuddeenn  mmeett  rreeiissttiijjddeenn..
++ DDee  ttiijjdd  ddiiee  jjee  nnoorrmmaaaall
ggeesspprrookkeenn  kkwwiijjtt  bbeenntt  aaaann  hheett
rreeiizzeenn,,  kkuunn  jjee  nnuu  aannddeerrss  bbeesstteeddeenn..  

++ JJee  hhooeefftt  nniieett  eeeenn  hheeeell  hhuuiisshhoouuddeenn  
iinn  jjee  eeeennttjjee  ttee  rruunnnneenn..
++ JJee  kkuunntt  wwaatt  mmaakkkkeelliijjkkeerr  eenn
ssnneelllleerr  jjee  eeii  kkwwiijjtt  bbiijj  bbeekkeennddee
ppeerrssoonneenn..
++ JJee  hhoouuddtt  mmaakkkkeelliijjkkeerr
ccoonnttaacctt  hhoouuddeenn  mmeett  vvrriieennddeenn
tthhuuiiss..
++ RReeiizzeenn  mmeett  hheett  ooppeennbbaaaarr
vveerrvvooeerr  kkaann  ooookk  lleeuukk  zziijjnn..  JJee
zziieett  eenn  hhoooorrtt  vvaann  aalllleess..
BBoovveennddiieenn  kkuunn  jjee  iinn  ddiiee  ttiijjdd  bbiijj--
vvoooorrbbeeeelldd  jjee  hhuuiisswweerrkk  mmaakkeenn..
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Thuis wonen… 
Op kamers of niet

Het begin van een nieuw studie
verhoogde vraag naar kamers. 

blijven ze in de vertrouwde oude
ze de sprong om op kamers te g

over hun

Vraag naar kamers stabiliseert
VVeessttiiddee,,  ssttuuddeenntteennhhuuiissvveesstteerr  iinn  EEiinnddhhoovveenn,,  hheeeefftt  22..770000  wwoooonneeeennhheeddeenn,,  wwaaaarrvvaann  eerr  ttwweeee--
dduuiizzeenndd  vvoooorr  ‘‘rreegguulliieerree’’  ssttuuddeenntteenn  zziijjnn  bbeeddooeelldd..  DDee  oovveerriiggee  eeeennhheeddeenn  zziijjnn  vvoooorr  ‘‘sshhoorrtt
ssttaayyeerrss’’;;  ssttuuddeenntteenn  ooff  mmeeddeewweerrkkeerrss  ddiiee  ttiijjddeelliijjkk  eeeenn  kkaammeerr  nnooddiigg  hheebbbbeenn..  IInn  ddee  ppeerriiooddee
22000033--22000077  hheeeefftt  VVeessttiiddee  dduuiizzeenndd  wwoooonneeeennhheeddeenn  ttooeeggeevvooeeggdd..  DDee  kkoommeennddee  jjaarreenn  zzuulllleenn  eerr
nnaauuwweelliijjkkss  nniieeuuwwee  eeeennhheeddeenn  kkoommeenn,,  oommddaatt  ddiiee  nnooooddzzaaaakk  eerr  vvoollggeennss  VVeessttiiddee  nniieett  iiss..

VVoollggeennss  VVeessttiiddee  vveerrsscchhuuiifftt  ddee  wwoooonnwweennss  vvaann
ssttuuddeenntteenn..  UUiitt  eeeenn  rreecceenntt  nniieeuuwwssbbeerriicchhtt  vvaann
ddee  hhuuiissvveesstteerr  bblliijjkktt  ddaatt  ssttuuddeenntteenn  sstteeeeddss
vvaakkeerr  oomm  zzeellffssttaannddiiggee  wwoooonnrruuiimmttee  vvrraaggeenn..
ZZoo’’nn  ddeerrttiigg  pprroocceenntt  vvaann  ddee  rruuiimm  22..770000
eeeennhheeddeenn  ddiiee  VVeessttiiddee  vveerrhhuuuurrtt,,  zzoouu  eeiiggeenn
vvoooorrzziieenniinnggeenn  aallss  bbaaddkkaammeerr,,  kkeeuukkeenn  eenn  ttooiilleett
hheebbbbeenn..  SSttuuddeenntteenn  ddiiee  eeeenn  wwoonniinngg  vviiaa  VVeessttiiddee
zzooeekkeenn,,  mmooeetteenn  mmoommeenntteeeell  rreekkeenniinngg  hhoouuddeenn
mmeett  eeeenn  wwaacchhttttiijjdd  vvaann  zzeess  ttoott  aacchhtt  mmaaaannddeenn
vvoooorr  eeeenn  ssttuuddeenntteennkkaammeerr  eenn  vvaann  ttwweeeeëënnhhaallff
jjaaaarr  vvoooorr  zzeellffssttaannddiiggee  wwoooonnrruuiimmttee..  

Voor- en nadelen va

“Ik wil de wc niet met
tien mensen delen”

Ze nam het tijdens haar tweede studie-
jaar even in overweging, maar Lonneke
Bakx (21) was er snel uit: ze hoeft niet
zo nodig op kamers. Inmiddels reist de
vierdejaars studente Technische
Bedrijfskunde al meer dan drie jaar op
en neer van Oirschot naar Eindhoven.

Het reizen bevalt Bakx prima. Een enkele
reis kost een uur reizen met bus en trein,
maar, zo klinkt het nuchter, “zo ver weg is
het niet.” Het trekt haar totaal niet om op
kamers te gaan. “Ik heb geen zin om in
zo’n hok te zitten. Al die taken die je moet
verdelen en waar dan weinig van terecht
komt. Misschien ben ik wel kieskeurig,
maar ik wil de wc niet met tien mensen
delen.”
Mogelijk is het deels ook gemakzucht,
overpeinst ze. “Ik heb alles tot mijn
beschikking. Ik zet thuis wel eens een
wasje aan of ruim de vaatwasser uit. Maar
het is niet zo dat ik heel het huishouden
doe. Dat moet uiteraard wel als je op
kamers zit. Bovendien is thuis wonen
goedkoper. Ik kan het geld later beter
gebruiken voor een mooi appartement.”
Lonneke heeft niet het idee dat ze iets
mist van het Eindhovense studenten-
leven. “Ik zie het echt niet als een beper-
king. Ik kan gewoon stappen. Ik neem de
laatste trein naar huis of ik blijf bij

iemand pitten. Soms carpoolen we en is
iemand de Bob. Ik kan zelfs af en toe ons
pap bellen om me op te halen. Moet ik het
wel op tijd aankondigen. Ik vind het leuk
om me in Eindhoven niet alleen op de
studie te storten, er is meer. Maar ik hoef
niet bij ieder feestje te zijn.” In de ‘grote
stad’ wonen vindt Lonneke sowieso maar
niks. “Al die sirenes en toeterende auto’s.
Een buitenwijk is oké, maar het liefst
woon ik in een groter dorp.” 
Ze vindt het totaal geen probleem om bij
haar ouders te wonen, integendeel. “Ik
heb het goed thuis. Waarom zou ik
weggaan? Ik kan altijd mijn ei kwijt. Als
ik iets grappigs heb meegemaakt, kan ik
dat snel aan iemand vertellen. Ik kan
mijn ouders raadplegen als ik ergens mee
zit. Als ik vervelend word, roepen ze wel:
‘ga toch op kamers’!” 

Tip van Lonneke: “Ben je eerstejaars, kijk
dan eerst rustig of je bij de juiste studie zit.
Als je meteen op kamers gaat en je studie valt
tegen, dan is dat rot. Beantwoordt de studie
aan je verwachtingen en ben je het heen en
weer reizen moe, dan lijkt het me logisch om
op kamers te gaan. Ook is het handig als je
zin hebt om bij zoveel mogelijk feesten te
zijn. Ben je het reizen niet beu en heb je het
goed naar je zin, blijf dan lekker thuis
wonen.”

“Zie ik de Dom, dan ben ik thuis”
Zijn hart heeft altijd bij de Randstad
gelegen. Gordon Tiemstra (20), derde-
jaars student Industrial Design, geniet
dagelijks als hij vanuit de trein de con-
touren van Utrecht ziet opdoemen. “Als
ik de Dom zie, ben ik weer thuis.”
Tussen de Eindhovenaren voelt de
student, die bij zijn ouders in
Nieuwegein woont, zich minder
vertrouwd. “Het is toch een andere
cultuur. Ik zie hier veel dezelfde types
rond lopen - vooral mannen. Ik ben niet
negatief over Eindhoven, maar voel me
meer op mijn gemak in Utrecht en
omgeving.”

Tiemstra vindt het heerlijk om in de trein
te stappen. “Je ontmoet iedere keer
nieuwe mensen. Je ziet van alles.
Bovendien kan ik mijn huiswerk doen,
zodat ik ’s avonds meer tijd heb voor
leuke dingen. En ach, als de trein ver-
traging heeft, wacht ik rustig.” Tiemstra
vindt dat hij zijn tijd efficiënter benut dan
studenten op kamers. “Anderen kijken
drie uur televisie, waar ik studeer of mijn
vriendin bezoek.” Nog een voordeel: door
in Nieuwegein te blijven wonen, kan hij
zijn vriendin vaker zien. 
Aan het studentenleven mist hij bar

weinig. “Ik kan goed met iedereen
overweg, maar ben geen type dat elke
avond een biertje met zijn studiegenoten
drinkt. Ik kan er niet goed tegen als
medestudenten op vrijdagochtend brak
een presentatie houden. Zelf wil ik dan
helder zijn. Ik vind veel studentenhuizen
onhygiënisch. Om rust in mijn drukke
hoofd te houden, heb ik structuur in mijn
omgeving nodig. Dat gaat moeilijk met

dertig fietsen
op de gang.”
Nog een reden
om niet op
kamers te gaan:
“Ik spaar
schoenen en
heb thuis zo’n
honderd paar
staan. Ik zou
niet weten waar
ik die moet
laten als ik op
kamers woon.”
Bij zijn ouders
wonen is geen
probleem. “We
laten elkaar
behoorlijk vrij.”
Toch is het niet

ondenkbaar dat Gordon over een paar
maanden op kamers gaat. “Maar dan wel
in Utrecht, niet in Eindhoven.”

Tip van Gordon: “Doe wat je zelf wilt en laat
je niet beïnvloeden. Ga niet op kamers omdat
je vrienden het doen. Zorg er wel voor dat je
genoeg contacten legt, daar heb je altijd wat
aan.”

Voor- en nadelen

Aantallen in- en 
uitwonende studenten
VVoollggeennss  cciijjffeerrss  vvaann  ddee  IIBB--ggrrooeepp  ssttoonnddeenn  11..993377
TTUU//ee--ssttuuddeenntteenn  iinn  jjaannuuaarrii  22000077  aallss  iinnwwoonneenndd
ggeennootteeeerrdd..  DDaatt  wwiill  zzeeggggeenn  ddaatt  zzee  bbiijj  hhuunn
oouuddeerrss  ssttaaaann  iinnggeesscchhrreevveenn..  SSttuuddeenntteenn  mmeett
eeeenn  uuiittwwoonneennddee  bbeeuurrss  ((ddeeggeenneenn  ddiiee  nniieett  mmeeeerr
bbiijj  hhuunn  oouuddeerrss  ssttaaaann  iinnggeesscchhrreevveenn))  wwaarreenn  eerr
oopp  ddiiee  ppeeiillddaattuumm  33..994444..  TTeerr  vveerrggeelliijjkkiinngg;;  ddee
uunniivveerrssiitteeiitt  vvaann  DDeellfftt  hheeeefftt  22..555577  iinnwwoonneennddee
ssttuuddeenntteenn  eenn  88..225555  uuiittwwoonneenndd  iinnggee--
sscchhrreevveenneenn..  
CCiijjffeerrss  vvaann  22000088  zziijjnn  nnoogg  nniieett  bbeekkeenndd..  

Foto: Bart van Overbeeke

Foto: Maarten van den Haak



++    JJee  kkuunntt  wwaatt  mmaakkkkeelliijjkkeerr  ttoott  llaaaatt
ssttaappppeenn..

--    JJee  mmooeett  hheett  hhuuiisshhoouuddeenn  ddooeenn..
--    JJee  zziieett  jjee  vvrriieennddeenn  eenn  ffaammiilliiee
tthhuuiiss  wwaaaarrsscchhiijjnnlliijjkk  mmiinnddeerr
ffrreeqquueenntt..

--    JJee  bbeenntt  wwaaaarrsscchhiijjnnlliijjkk  dduuuurrddeerr  uuiitt
ddaann  tthhuuiiss..

--    JJee  hheebbtt  nniieett  aallttiijjdd  iieemmaanndd  ddiirreecctt  
iinn  ddee  bbuuuurrtt  aaaann  wwiiee  jjee  jjee  vveerrhhaaaall

kkwwiijjtt  kkuunntt..

++ WWaaaarrsscchhiijjnnlliijjkk  bbeenn  jjee  ggooeeddkkooppeerr  uuiitt
ddaann  oopp  kkaammeerrss  ((aaffhhaannkkeelliijjkk  vvaann  wwaatt  jjee
oouuddeerrss  vvoooorr  bbiijjddrraaggee  vvaann  jjee  vvrraaggeenn))..
++ JJee  hheebbtt  nnaaaarr  vveerrwwaacchhttiinngg  mmeeeerr  rruuiimmttee

ddaann  oopp  kkaammeerrss..
--  JJee  zzuulltt  jjee  aaaann  ddee  rreeggeellss  vvaann  jjee
oouuddeerrss  mmooeetteenn  aaaannppaasssseenn..
--  HHeett  iiss  wwaatt  mmooeeiilliijjkkeerr  oomm  jjee  vvoooorr

hhoonnddeerrdd  pprroocceenntt  iinn  hheett  ssttuuddeenntteennlleevveenn
ttee  ssttoorrtteenn..  AAccttiivviitteeiitteenn  ’’ss  aavvoonnddss

kkuunnnneenn  llaassttiigg  zziijjnn..
--  JJee  hheebbtt  wwaaaarrsscchhiijjnnlliijjkk  mmeeeerr  rreeiissttiijjdd

ddaann  jjee  zzoouu  hheebbbbeenn  aallss  jjee  oopp  kkaammeerrss  zziitt..
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of op kamers?
t?/Judith van Gaal
ejaar betekent als vanouds een
Studenten staan voor de keus:
rlijke omgeving wonen of wagen
gaan? Vier studenten vertellen 

n keuzes.

Eindhoven studentenstad
DDee  ggeemmeeeennttee  eenn  ddee  oonnddeerrwwiijjssiinnsstteelllliinnggeenn
wwiilllleenn  ddaatt  EEiinnddhhoovveenn  zzoo  ssnneell  mmooggeelliijjkk  eeeenn
ddyynnaammiisscchhee  ssttuuddeenntteennssttaadd  wwoorrddtt..  BBeeiiddeenn
hheebbbbeenn  hhiieerroovveerr  eeeenn  nnoottaa  ggeesscchhrreevveenn..  MMeeeerr
ssttuuddeenntteenn  zzoouuddeenn  zziicchh  iinn  ddee  ssttaadd  mmooeetteenn
vveessttiiggeenn..  IInn  ddee  TTUU//ee--nnoottaa  iiss  sspprraakkee  vvaann  ddee
aammbbiittiiee  oomm  oovveerr  ttwwaaaallff  jjaaaarr  vviijjffttiieenndduuiizzeenndd
ssttuuddeenntteenn  bbiinnnneenn  ddee  ggeemmeeeenntteeggrreennzzeenn  ttee
hheebbbbeenn..  NNuu  iiss  ddaatt  oonnggeevveeeerr  ddee  hheellfftt..  DDee
ggeemmeeeennttee  ssttrreeeefftt  oonnddeerr  mmeeeerr  nnaaaarr  eeeenn  bbeetteerree
zziicchhttbbaaaarrhheeiidd  vvaann  ssttuuddeenntteenn..  EEeenn  rraaaaddss--
vvoooorrsstteell  oomm  oouuddeerreejjaaaarrss  aallss  bbuuddddyy’’ss  aaaann  ttee
wwiijjzzeenn  ddiiee  eeeerrsstteejjaaaarrss  wweeggwwiijjss  mmooeetteenn  mmaakkeenn
eenn  ddee  vvoooorrddeelleenn  vvaann  oopp  kkaammeerrss  ggaaaann  mmooeetteenn
ttoonneenn,,  iiss  vvoooorrllooppiigg  aaffggeewweezzeenn..  HHeett  zzoouu  ttee
bbeettuutttteelleenndd  zziijjnn..  DDee  ppoolliittiiccii  vviinnddeenn  bboovveennddiieenn
ddaatt  bbeessttaaaannddee  iinniittiiaattiieevveenn  mmooeetteenn  wwoorrddeenn  uuiitt--
ggeebboouuwwdd,,  vvoooorrddaatt  nniieeuuwwee  ppllaannnneenn  wwoorrddeenn
ggeellaanncceeeerrdd..

an op kamers wonen

n van thuis wonen
“Ik hecht nu veel meer waarde aan groente en fruit”

Mike Wilmer (20), derdejaars Elektro-
techniek, heeft sinds april 2007 weer
rust in zijn leven. Daarvoor was hij
dagelijks tweeënhalfuur kwijt aan het
op en neer reizen van Velden -een
dorpje bij Venlo- naar Eindhoven.

“Ik vond de overgang van thuis wonen
naar op kamers gaan heerlijk. Als je reist,
moet je vroeg opstaan en mis je de
kritieke uurtjes aan slaap. Je avond is zo
om, omdat je laat thuis bent. En steeds
die stress om de trein te halen. Eerst
werkte en sportte ik in Velden, nu doe ik
dat in Eindhoven.” In de vechtkunst
aikido kan hij zijn energie goed kwijt. “Je
leert daarmee op jezelf en anderen ver-
trouwen. Het helpt mij ook om fris tegen
een probleem aan te kijken.”
Van studenten wordt vaak gezegd dat hun
eetstijl te wensen overlaat, eenmaal onder
moeders vleugels vandaan. Wilmer is
daarop een uitzondering. “In het begin at
ik vrij ongezond, maar na een paar weken
was ik dat echt beu. Ik hecht nu veel meer
waarde aan groente en fruit.” Nog een
voordeel van het op kamers gaan: “Ik ben
actiever geworden aan de universiteit. Ik
heb meer sociale contacten kunnen op-
bouwen en onderhouden. Het is nu ook
extra fijn om thuis bij mijn ouders te
zijn.”

Meer vrijheid en zelfstandigheid, dat zijn
grote pluspunten voor Wilmer. “Je kunt
zelf bepalen hoe laat je ergens heen gaat.
Je bent niet meer gebonden aan trein-
tijden.” Eindhoven bevalt hem prima.
“Het is goed dat de gemeente en de uni-
versiteit zich bezighouden met
Eindhoven studentenstad. Het is alleen
maar in het voordeel van studenten als er
van alles gebeurt. Ik ben muzieklief-
hebber en er zijn genoeg festiviteiten en

optredens. In Venlo heb je minder initia-
tieven.” Wilmer ziet weinig nadelen aan
het op kamers gaan. “Ik vind het alleen
irritant om de keuken te poetsen.”

Tip van Mike: “Kijk de situatie eerst even
aan, voordat je beslist. Het is een persoonlijke
keuze. Ik kan het wel aanraden om op
kamers te gaan. Je wordt er een stuk zelf-
standiger van.”

“Ik ben stukken 
zelfstandiger geworden”

“Ik wilde meer vrijheid. Thuis botste het
soms en dat wekte irritatie op aan beide
kanten. Als ik mijn familie nu bezoek, is
het juist leuk. Je hebt die dagelijkse
frustraties niet meer.” Steven Boesveld
(23), tweedejaars student Technische
Innovatiewetenschappen, woont sinds
augustus 2007 in een studentenhuis.

Boesveld komt oorspronkelijk uit Aalten,
een plaatsje bij Doetinchem in de
Achterhoek. Qua reistijd naar Eindhoven
niet goed te doen. Waarom zo ver weg
studeren? “Ik wilde een technische studie
doen. Deze universiteit sprak me het
meest aan, onder meer vanwege het
studieprogramma met een verplicht
buitenlands semester. Bovendien was ik
in veel steden al eens geweest, zo leer je
een nieuwe omgeving kennen.” Hoewel
Eindhoven Boesveld bevalt, mag er van
hem best wat meer gebeuren op
studentengebied. “In andere studenten-
steden vind je restaurants met studenten-
hapjes. Hier nauwelijks. De stapavonden
hebben hier weinig om het lijf.”
Boesveld vindt het vooral goed voor zijn
persoonlijke ontwikkeling dat hij op
kamers is gegaan. “Je bent op jezelf aan-

gewezen. Je hebt er wat durf voor nodig.
In het begin was het ook wel eens
moeilijk. Je kunt ervoor kiezen om op je
kamertje te blijven zitten of om erop uit
te gaan. Ik heb dat laatste gedaan.
Inmiddels heb ik via het sporten en de
universiteit vrienden gemaakt.” Hij heeft
veel meer rust sinds hij op kamers zit. “Ik
ga niet meer ieder weekend naar huis.
Dan loop ik naar de markt of ik doe niks.”
Toch ziet hij nog wel een paar nadelen
aan het op kamers wonen. “Ik vind het
jammer dat ik mijn vrienden in Aalten
minder zie. Het huishouden neemt tijd
in beslag. Het kost een hoop geld, dus
vaak moet je erbij gaan werken. In een
studentenhuis kun je een hoop lawaai
hebben, ook ’s nachts.”
Al met al staat hij voor tweehonderd
procent achter zijn beslissing. “Ik ben
stukken zelfstandiger geworden. Je wordt
er sociaal sterker van en in het huis-
houden word je beter. Ik heb onlangs
voor het eerst zelf de ramen gelapt.”

Tip van Steven: “Ik merk dat vooral
eerstejaars zich bij kijkavonden anders
voordoen dan ze zijn. Blijf alsjeblieft jezelf,
dat is het beste.”

Op kamers, wat kost dat?
UUiitt  rreecceenntt  oonnddeerrzzooeekk  vvaann  KKaammeerrnneett  bblliijjkktt  ddaatt  eeeenn  kkaammeerr  hhuurreenn  iinn  EEiinnddhhoovveenn  iinn  eeeenn  jjaaaarr  ttiijjdd
ttiieenn  pprroocceenntt  dduuuurrddeerr  iiss  ggeewwoorrddeenn..  IInn  22000077  mmooeesstt  eeeenn  kkaammeerr  iinn  EEiinnddhhoovveenn  ggeemmiiddddeelldd  224499
eeuurroo  ppeerr  mmaaaanndd  ooppbbrreennggeenn..  NNaa  eeeenn  mmeettiinngg  ddoooorr  KKaammeerrnneett..nnll  iinn  jjuunnii  22000088  bblleekkeenn  ddee  pprriijjzzeenn
mmeett  1100,,44  pprroocceenntt  oommhhoooogg  ggeesscchhootteenn  ttoott  227755  eeuurroo  ppeerr  mmaaaanndd..  WWoooonnrruuiimmttee  iinn  EEiinnddhhoovveenn  iiss
nnoogg  wweell  aallttiijjdd  rreellaattiieeff  ggooeeddkkoooopp..  AAmmsstteerrddaamm  bblliijjfftt  ddee  aabbssoolluuttee  kkooppllooppeerr  mmeett  eeeenn  ggeemmiiddddeellddee

hhuuuurrpprriijjss  vvaann  442211  eeuurroo  ppeerr  mmaaaanndd..  GGeevvoollggdd
ddoooorr  RRootttteerrddaamm  ((336655  ppeerr  mmaaaanndd))  eenn  UUttrreecchhtt
((335522  eeuurroo  ppeerr  mmaaaanndd))..
VVeessttiiddee,,  ssttuuddeenntteennhhuuiissvveesstteerr  iinn  EEiinnddhhoovveenn,,
vvrraaaaggtt  ggeemmiiddddeelldd  118844  eeuurroo  vvoooorr  eeeenn  kkaammeerr  mmeett
ggeeddeeeellddee  vvoooorrzziieenniinnggeenn..  DDiitt  bbeeddrraagg  iiss
eexxcclluussiieeff  sseerrvviicceekkoosstteenn  eenn  ggaass,,  wwaatteerr  lliicchhtt..  DDee
ggeemmiiddddeellddee  hhuuuurrpprriijjss  vvoooorr  eeeenn  kkaammeerr  mmeett
eeiiggeenn  vvoooorrzziieenniinnggeenn  iiss  227700  eeuurroo  ((kkaallee  hhuuuurr))..

Foto: Bart van Overbeeke
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Voor de tweede maal op rij is het
Eindhovense ict-bedrijf ISAAC genomi-
neerd voor de verkiezing van de vijftig
snelstgroeiende technologiebedrijven in
Nederland, de Technology Fast 50. Vorig
jaar eindigde het bedrijf op de 27ste
plaats. Die plaats is te danken aan de 824
procent omzetgroei die ISAAC de af-
gelopen vijf jaar realiseerde.
ISAAC staat voor Internet Strategy And
Automation Company. Het bedrijf reali-
seert, beheert en ontwikkelt software en
websites voor detailhandel, financiële
dienstverleners en semi-overheid. Het is
in 1999 opgericht door drie TU/e’ers die
een jaar later afstudeerden bij Bedrijfs-
kundige Informatica en Technische
Informatica. Een van hen is Mark
Hoogendoorn. “Wij hebben destijds
gebruik gemaakt van de TOP-regeling,
het stimuleringsprogramma voor starters
van een technologiebedrijf. Er waren een
stuk of tien onderdelen waarbij hulp werd
geboden, maar voor mij was alleen de
huurregeling interessant.” Mede-ISAAC-
oprichter Harm van Beek heeft daarnaast
ook begeleiding van een coach en een
lening ontvangen. 
Een aspirant-ondernemer met een inno-
vatief idee kan via TOP onderdak op de
campus krijgen, een lening van twaalf-
duizend euro en beschikking over
mentoren en faciliteiten van de univer-
siteit. Voor de renteloze lening van de
Rabobank, alleen verkrijgbaar voor afge-
studeerden, staat de TU/e garant. Met
duizend euro in de maand kan een starter
zich helemaal richten op zijn bedrijf en
hoeft hij niet bij te verdienen om zijn
dagelijkse boodschappen te kunnen
betalen, zo is het idee.
Hoogendoorn en kompanen Max
Hufkens en Harm van Beek volgden de
ondernemerscolleges van professor Leo
Verhoef. De hoogleraar Ondernemer-
schap in kleine en middelgrote organi-
saties liet de studenten onder andere een
businessplan schrijven. Daarop kregen
Hoogendoorn, Hufkens en Van Beek voor

ISAAC onder gunstige voorwaarden een
plek in het Multimediapaviljoen (MMP).
“Het gebouw was gevuld met kleine
ondernemingen en het voordeel was dat
je elkaar dagelijks ontmoette en elkaar op
ideeën kon brengen”, zegt Hoogendoorn. 
De huidige 33 werknemers (en de gewen-
ste 17 extra personeelsleden in 2009) van
ISAAC pasten niet meer in hun ‘baby-
kamer’ in het MMP. Het bedrijf verliet in
2006 de campus voor een groot pand
tegenover het Parktheater aan de
Elzentlaan. ISAAC wil zichtbaar zijn voor
zijn klanten en de blauwe gevelvullende
letters moeten daarbij helpen. Het is
Hoogendoorns hoop dat Eindhovenaren
over een tijdje schouwburgbezoekers de
weg wijzen met de woorden: “dat ligt
tegenover ISAAC.” 

Nadeel
Voor ISAAC zit er ook een nadeel aan de
nieuwe huisvesting; er is geen aanloop
van TU/e-studenten. “We kunnen TU/e-
studenten een goede plek bieden om
stage te lopen of af te studeren. We
spreken dezelfde taal en in tijden van een
krappe arbeidsmarkt is ieder contact met
mogelijke werknemers meegenomen.”
Daarom is Hoogendoorn plannen aan het
bedenken om de banden met de TU/e aan

te halen. “Ik denk aan gastcolleges over
het starten van een eigen bedrijf en aan
prestigieuze afstudeerprojecten voor in-
formaticastudenten. Dan maken ze
kennis met het echte Java-program-
meren.” Ook stagiairs van de TU/e zijn
welkom bij ISAAC.
Hoogendoorn zal komende maand stu-
denten een aanbod doen: kom minimaal
twaalf uur bij ons werken en ontvang
naast je loon certificaten die niet
misstaan op je cv. “Al onze werknemers
mogen tien procent van hun werktijd
besteden aan studie”, zegt de oprichter,
die in zijn hiërarchieloze bedrijf geen
directiekamer heeft, geen pakken draagt
en zich net als ieder ander op vrijdag-
middag in de computerspelletjeshoek
stort met een biertje en een pizza op
schoot. “Een ander idee om contact met
de TU/e te krijgen, is misschien het in-
stellen van een scriptieprijs”, bedenkt
Hoogendoorn nog.

Silver Arrows
Het MMP is ook de geboortegrond van
Silver Arrows. Dit internetbedrijf, op-
gericht door TU/e’er Philip van Uden, zit
inmiddels op Flight Forum, dichtbij
vliegveld Welschap. Van Udens inno-
vatieve idee om alle Limburgse toeris-

tische informatie op multimediazuilen te
rangschikken zodat de slecht functio-
nerende VVV-kantoortjes hun deuren
konden sluiten, is niet echt van de grond
gekomen. Maar Van Uden is een door-
zetter en vond een nieuwe markt in het
maken en verbeteren van websites voor
zeer diverse klanten in onder andere
horeca, detailhandel en advocaten-
bureaus. 
In 1996 begon hij aan de studie Techni-
sche Bedrijfskunde. Na een aantal druk-
bezette jaren waarin hij meer deed dan
enkel tentamens halen, kwam hij in 2002
in aanmerking voor de TOP-regeling met
zijn idee voor de toeristische multimedia-
zuilen. Hij heeft alleen gebruik gemaakt
van het huurvoordeel en de korting op de
masterclass Ondernemen van Leo
Verhoef. 
Van Uden, een student met onder-
nemersbloed, zag het als koren op zijn
molen dat de TU/e begin dit millennium
vooral ondernemende ingenieurs wilde
afleveren. Helaas stortte de ict-wereld
kort daarop in. “Voor mijn gevoel is de
TU/e in 2004 haar aandacht weer gaan
verleggen naar de wetenschappelijke
ingenieurs. Dat gold in ieder geval voor
de opleiding Technische Bedrijfskunde.
Het is jammer dat het stimuleren van
technostarters zo snel is verminderd
zonder rekening te houden met mensen
die al bezig waren. Je wilt niet weten hoe
moeilijk het was om Silver Arrows, dat
inmiddels een aantal medewerkers had,
draaiende te houden en ook nog mijn
opleiding af te ronden.” Vanaf augustus
2007 kan Van Uden eindelijk zijn ingeni-
eurstitel op zijn visitekaartje zetten. “Nu
heb ik een mooie zaak met drie personen
in vaste dienst, ik heb steeds grotere op-
drachten en zit op een toplocatie. Veel
banden met de TU/e zijn er op dit
moment niet. Mogelijk kan ik in de
toekomst afstudeerders en stagiairs een
plek bieden, maar dan dienen ze wel te
beschikken over grote motivatie en daad-
kracht.”/.

TOP-regeling/Norbine Schalij
Foto/Bart van Overbeeke

Een van de instrumenten van de TU/e om technostarters op
weg te helpen, is de TOP-regeling. TOP staat voor tijdelijke
ondernemersplaats. Daar komen ieder jaar een stuk of tien
bedrijfjes uit voort, de een wat succesvoller dan de ander.
Sommigen verliezen na het uitslaan van de vleugels alle
contact met de TU/e en beseffen dat het vertrek van de

campus ook nadelen met zich meebrengt. Cursor sprak met
twee spin-off bedrijven van het eerste moment. ISAAC en

Silver Arrows kunnen zich beide goed redden, maar de eerste
wenst de banden met de TU/e toch weer aan te halen.

Mark Hoogendoorn van ISAAC.

Onder moeders
vleugels vandaan



EEvvaannss  KKaaiijjaaggee, a Master
student of Computer
Science & Engineering,
just started here. He is
from Tanzania. Kaijage: “I
usually make fries and mix
them with eggs. I fry the
eggs in the fries. That’s my
favorite, because I can
prepare it.” He usually
brings lunch, like bread
with ham and cheese.
Kaijage: “From the food
counter in the Auditorium
I take soup. I like the soup
here.” His favorite is
tomato soup, but he also
likes the vegetable soup
with beef and the
mushroom soup.
Kaijage on Dutch food
culture: “From what I have
seen and experienced the
Dutch food culture is very
practical. A
lot of quick
food. We are
used to heavy
lunch, some-
thing like
rice. Here
people just
have a
sausage and
bread and go.
I have to
adapt to that,
but I am
coping.”
If Kaijage
could add
something to
the range of
the restaur-
ant it would

be his favorite dish: fries
with eggs.

MMuuhhaammmmeedd  IIssllaahhuuddddiinn
studies Industrial &
Applied Mathematics. His
favorite dish is rice with
salad. This master student
from Indonesia ate just
once at the TU/e at Zwarte
Doos. Islahuddin: “I ate
fried rice, salad and
spaghetti. They were not so
tasty, because I can not
taste any flavor on them.”
In general Islahuddin
thinks Dutch food culture
is tasteless. Islahuddin: “I
mean it is not flavored
enough. My home country
food is more tasteful and
there is always rice as a
main menu.” Islahuddin’s
advice to the TU/e catering

facilities would therefore
be: “Please season the food
with spices!” Islahuddin
cooks at home once a day
in the morning or evening.
“I only cook a simple thing,
rice plus Dutch salad and
fried meat, nothing
special.”

EErrnneessee  MMiitthhuunn  XXaavviieerr
LLoobboo, who is a Master
student of Computer
Science & Engineering
likes any food which has to
do with chicken. His
favorite dish is Chicken
Biriyani. Lobo: “I like this
very spicy Indian dish.”
Lobo about the food corner
at the Auditorium: “It is
very different from what I
am used to. The flavors are
different. It is not spicy

here. We believe in a lot of
spices. Here I can only add
salt and pepper, but that is
not what I mean by spices.”
Lobo, who is from India,
just started this month at
the TU/e. Lobo: “I tried a
lot of Dutch food already,
and Turkish food also.
Turkish food is a little
closer to our food.” If he
could add something to the

range of the TU/e res-
taurants it would be fish
items. Lobo: “I like fish. I
like fried mackerel and
tuna. A bun with tuna
spread I would like too.”
Lobo cooks his dinner at
home. “Unfortunately I eat
alone.” The dish which
Lobo makes best is
Chicken Curry.
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In short
World Press
Photos to TU/e
The traveling World Press
Photo exhibition shows
the best press photos of
2007. For the next few
weeks they will be on
display at the TU/e. The
annual World Press Photo
exhibition pretends to
select the best pictures
from press photography,
yet there are often heated
discussions about the
winning photos. This year
it is no different. A photo
of an American soldier in
Afghanistan was selected
in February of this year as
the best press photo of
2007. Heaps of criticism
were poured over the
picture by the Brit Tim
Hetherington. It was not
even sharp, sneered col-
leagues. Hetherington
refused to be taken aback,
though. “The power of a
photo is not so much to
show something, but lies
hidden more in its ability
to connect people.”
Hetherington made a
report of a young Ameri-
can soldier in the Afghan
Korengal valley. After
fierce fighting with the
Taliban a quarter of this
soldier’s unit were killed
or injured. Hiding in a
bunker on the base the
party that has returned
still senses the shimme-
ring suspense and dis-
belief. Thanks to this in-
formation the blurred
photo acquires razor-
sharp contours all at once.
The exhibition is on dis-
play at two locations on
the TU/e campus: in the
hall of the Hoofdgebouw
and of Kennispoort.  On
show from Friday 12
September thru Sunday 5
October.

Tuna party
in Eindhoven
‘Ay ay ay ay Dolores’. No
doubt this heartfelt cry
will be heard next week-
end during the Noche de
Tuna in Eindhoven. Four
Spanish and two Eind-
hoven student music
groups will perform in
Muziekcentrum Frits
Philips. During this third
edition on Friday night 19
September we will witness
the performance by four
tunas from La Coruña,
Jaén and Madrid (2x).
They will be backed by the
organizing Tuna Ciudad
and La Tuniña from
Eindhoven, both of which
have strong ties with the
TU/e. One day later all
groups will perform in the
Wim van Doorne Kiosk,
next to the Parktheater, in
the afternoon. An
abundance of Spanish
tapas and drinks will be
served. More information
is available on 
www.nochedetuna.nl and
www.tunafestival.nl.

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

What to eat at the TU/e?
There are twelve loca-
tions on the TU/e campus
where food and drinks
are available. What do
they actually serve and
to what extent do they
cater for the desires and
tastes of international
students and staff
members?

The restaurant locations
on the TU/e grounds are:
the restaurant in the
Auditorium, grand café De
Zwarte Doos, lunch café
Vertigo and the res-
taurants in Helix,
Paviljoen, W-hoog, the
Laplace building, the res-
taurant of Mathematics &
Computer Science in the
Hoofdgebouw, N-laag and
Traverse. Then there is the
University Club in the
Hoofdgebouw and Kennis-
poort, at the front of the
TU/e campus.
The TU/e’s restaurant faci-
lities have been farmed out
to Albron and Sodexho.
René Poierrié, overall
location manager TU/e of
Albron: “In the future we
want to give the locations
more individual identities.
In lunch café Vertigo for
instance the hostesses
prepare the dishes and
products themselves and
everything is presented to
the guests.”
“The Auditorium is our
biggest location. There we

have recently investigated
properly what customers
actually want. That is why
we have added a wok meal
to the lunch menu. And as
of this academic year there
are three different hot
meals to choose from at
night. We work with a
weekly menu cycle,
featuring three different
meals, including several
rice dishes and vegetarian
products, soups, sand-
wiches and snacks.
Another change is that we
have more fish dishes on
the menu. This week, for
instance, there is a fish
dish with pasta and a

Caribbean jambalaya rice
dish. Many people do not
know that we have been
open at night in the
Auditorium for quite some
time already and serve hot
meals there from 17.00 to
19.30 hours. In De Zwarte
Doos you can also get hot
meals late at night: until
22.30 hours.” 

User group
An example of the input
from customers men-
tioned by Poierrié is the
user group of the TU/e.
This is a consultation con-
sisting of a delegation of
students and staff

members of the TU/e
whereby the catering is
scrutinized as well. The
Internal Affairs
Department (DIZ) passes
the suggestions from the
user group on to Albron.
Poierrié: “Then we start to
work with those sugge-
stions. We may not be able
to cater for everybody’s
taste, but we are still
trying to accommodate as
many wishes as possible.”
Poierrié also mentions a
survey conducted among
TU/e students and staff
members by DIZ in 2007.
The main question there
was what students and

staff members expect
exactly from the catering
at the TU/e. Poierrié: “Do
people want to eat healthy
food? Would they like
more biological food? The
survey has come up with a
number of quite useful
answers.”
I turned out, for example,
that many students and
staff members check out
the website to see what the
soup of the day is.
Poierrié: “There are many
soup lovers. We acted on
their wishes last season as
well. Thus, we have ex-
panded the soup range on
offer, among others with a
nourishing main course
soup. We want to listen
well to students and staff
members. For one, there
are cards near the cash
desks on which you can
fill in food wishes or
ideas. I think we are
feeding thousands of
people every day. There is
always something going
wrong, but I hope that,
apart from their
comments on things,
people will also begin to
say what they do like to eat
and drink, so that we may
serve them even
better.”/.
Look for more information on
www.tue.nl (select ‘TU/e van A
tot Z’ and then ‘Catering’) and
www.dezwartedoos.nl. 

Recipe Fries with Eggs
IInnggrreeddiieennttss::  

PPoottaattooeess  ((aatt  lleeaasstt  44  ppeerr  ppeerrssoonn))
CCooookkiinngg  ooiill  ((ssuunnfflloowweerr  pprreeffeerraabbllyy))

SSaalltt  ((ooff  ccoouurrssee))
EEggggss  ((22  oorr  33  ppeerr  ppeerrssoonn))

PPrroocceedduurree::
PPeeeell  ooffff  tthhee  ppoottaattoo  sskkiinn..

CCuutt  tthhee  ppoottaattoo  iinnttoo  tthhee  aappppeeaarraannccee  ooff  FFrreenncchh  ffrriieess  aanndd
wwaasshh  tthheemm  ((aadddd  aa  lliittttllee  ssaalltt))..

DDeeeepp  ffrryy  yyoouurr  ffrriieess  iinn  aa  ffrryyiinngg  ppaann  ((tthhiiss  wwiillll  ttaakkee  aa  ffeeww
mmiinnuutteess  ddeeppeennddiinngg  oonn  tthhee  ppoottaattooeess))..
MMiixx  yyoouurr  eeggggss  iinn  aa  bboowwll  uussiinngg  mmiixxeerr..

WWhheenn  yyoouurr  ffrriieess  aarree  rreeaaddyy,,  ddrraaiinn  tthheemm  ooff  tthhee  ooiill  aanndd  ppuutt
tthheemm  bbaacckk  iinnttoo  tthhee  ffrryyiinngg  ppaann  wwiitthh  aa  lliittttllee  bbiitt  ooff  ooiill..

TThheenn  sspprreeaadd  yyoouurr  mmiixxttuurree  ooff  eeggggss  aallll  oovveerr  tthhee  ffrriieess  iinn  tthhee
ffrryyiinngg  ppaann..

WWaaiitt  uunnttiill  tthhee  bboottttoomm  uupp  iiss  ssoommeehhooww  ccooookkeedd//ffrriieedd,,  aanndd
tthheenn  ttuurrnn  tthhee  ccoonntteenntt  ((uuppssiiddee--ddoowwnn))  ssoo  tthhaatt  tthhee  uuppppeerr

ppaarrtt  ((wwhhiicchh  wwiillll  nnooww  bbee  bbeellooww))  ccaann  aallssoo  ggeett  ccooookkeedd..
WWhheenn  tthhaatt  iiss  aallssoo  rreeaaddyy,,  yyoouurr  ffoooodd  iiss  rreeaaddyy  ttoo  bbee  sseerrvveedd..

PPuutt  iitt  oonn  aa  ppllaattee,,  ddeeccoorraattee  iitt  wwiitthh  ssaallaadd  ((ooppttiioonnaall))  oorr
ttoommaattoo  kkeettcchhuupp..

YYoouu  sshhoouulldd  ggeett  yyoouurr  ffoorrkk  aanndd  kknniiffee,,  aanndd  aa  ccooooll  ddrriinnkk..  
EEnnjjooyy!!

See for other favorite recipes of international students at the
TU/e www.tue.nl/cursor.

International students on food at the TU/e

Esubalewe Yedeg (left) and Evans Kaijage, international Master students at the TU/e,  
in their house at bungalow park ‘het Wolfsven’ in Mierlo. Photo: Bart van Overbeeke

Photo: Bart van Overbeeke
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Ben je uitwonend en niet ouder dan 27 jaar,
ga dan naar volkskrant.nl/studenten of sms        
VKBUURMAN naar 2002 (verplicht tot niets).

Studenten nu 50%korting op
de Volkskrant +gratis6dvd-box

Buurman & Buurman

Studentenabonnement: per maand € 12,50

Knowledge Centre WMC is a research institute for heavily loaded materials, components and structures. WMC is working for both the European and Dutch 
governments, as well as for the international industry. WMC develops design tools that are being used worldwide by many of the largest wind turbine 
manufacturers. WMC is actively involved in international standardization committees. For the experimental research WMC has a laboratory for material 
research and a large test area with a dedicated strong floor enabling testing of very large structures. Testing machines up to 300 tonnes are available 
for material and component testing, both static and fatigue. The facility is one of the largest of its kind and has its own workshops (mechanical, electro 
technical and hydraulic) for development and maintenance of equipment and test rigs. WMC offers services for setting up testing facilities around the 
world. WMC is situated at a unique location along the border of the IJsselmeer, which enables the transport of large structures to the facility.

We are looking for:

Research Scientists / Project Managers
(academic level)

Your main task will be: research on the behaviour of 
heavily loaded structures. This includes the management, 
design and carrying out of structural experiments on full 
scale structures over 60 metres in length, such as rotor bla-
des for large wind turbines.

More information: www.wmc.eu
The Knowledge Centre Wind turbine Materials and Constructions (WMC) is a foundation established

 Delft University of Technology (TUD) and The Energy research Centre of the Netherlands ECN)

Hoofd Studentenbegeleiding

www.uaf.nl/vacatures

Universiteitsfonds
Eindhoven
Opening kantoor UFe
Het nieuwe kantoor van het UFe, in het
Hoofdgebouw 0.21, wordt op donderdag
18 september officieel geopend. Rector
magnificus prof.dr.ir. Hans van Duijn en
UFe-voorzitter ir. Eric van Schagen
verrichten de openingshandeling om
16.00 uur. Belangstellenden zijn van
harte welkom. 

Dienst Interne Zaken
Aangepaste dienstverlening DIZ
Hiermee wil ik u informeren over de
aangepaste dienstverlening van de
Dienst Interne Zaken op vrijdag 12 sep-
tember i.v.m. het jaarlijkse DIZ-uitje. Dit
houdt in dat de volgende onderdelen een
aangepaste dienstverlening hebben. De
afdeling Logistics (post expeditie en
printservice) is die dag niet meer bereik-
baar vanaf 12.00 uur. Voor 12.00 uur zal
er post opgehaald en bezorgd worden.
Na 12.00 uur zal er alleen nog post opge-
haald worden. Deze post wordt op maan-
dag 15 september verwerkt. De onder-
delen dictatenverkoop en reproshop zijn
wel de hele dag geopend.
De onderdelen Expeditie en Afvalbeheer
zijn gesloten. Inkoop & Contract-
management, het Servicebureau en
Facility Services zijn de gehele dag
gesloten, het Congresbureau blijft bereik-
baar. De ondersteuning van de afdeling
BedrijfsHulpVerlening
(beveiliging/brandweer en receptie HG),
en ook de Audiovisuele ondersteuning
zal vanzelfsprekend gewoon worden
voortgezet.

Wiskunde &
Informatica/DPO
Ict-cursussen
De faculteit Wiskunde & Informatica
coördineert een groot aantal ict-cursus-
sen voor studenten, AIO’S/TOIO’S en
medewerkers. W & I verzorgt de cursus-
sen programmeertalen, technisch weten-
schappelijke software en Web design;
Dienst Personeel en Organisatie verzorgt
Office 2007 cursussen. In september
zijn nog plaatsen beschikbaar voor:
HTML, Unix/Linux, Latex, C++, MS
Project en Excel basis/advanced.
Op de website www.win.tue.nl/bcf/
cursussen vindt u het programma voor
het voorjaar 2008, nadere informatie
over elk van deze cursussen en de moge-
lijkheid om u via het web in te schrijven. 

Promoties
Drs. D. Veldman verdedigt op maandag
15 september zijn 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 ‘Charge Generation
in Molecular Materials Photophysics of
organic photovoltaics’. Veldman promo-
veert aan de faculteit Scheikundige
Technologie. De promotor is prof.dr.ir.
R.A.J. Janssen.

Ir. K.M. Nauta verdedigt op maandag 15
september zijn proefschrift en stellingen
tegen de bedenkingen van een commis-
sie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 5
van het Auditorium. De titel van het
proefschrift luidt ‘Model Reduction of a
Lean NOx Trap Catalyst Model’. Nauta

promoveert aan de faculteit
Elektrotechniek. De promotoren zijn
prof.dr.ir. A.C.P.M. Backx en prof.dr.ir.
J.C. Schouten.

Ir. L.H. Cornelissen verdedigt op dinsdag
16 september zijn proefschrift en stellin-
gen tegen de bedenkingen van een com-
missie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in
zaal 4 van het Auditorium. De titel van
het proefschrift luidt ‘Modeling the
transport of biochemical markers in skin
Towards pressure ulcer risk assessment’.
Cornelissen promoveert aan de faculteit
Biomedische Technologie. De promo-
toren zijn prof.dr.ir. F.P.T. Baaijens en
prof.dr. D.L. Bader.

Dipl.-Ing.(FH) S. Schoenwald verdedigt
op dinsdag 16 september zijn proef-
schrift en stellingen tegen de bedenkin-
gen van een commissie. Dit gebeurt
vanaf 16.00 uur in zaal 5 van het
Auditorium. De titel van het proefschrift
luidt ‘Flanking sound transmission
through lightweight framed double leaf
walls – Prediction using statistical energy
analysis’. Schoenwald promoveert aan de
faculteit Bouwkunde. De promotor is:
prof.ir. E. Gerretsen.

E. Vinken MSc PDEng verdedigt op
woensdag 17 september zijn proefschrift
en stellingen tegen de bedenkingen van
een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00
uur in zaal 4 van het Auditorium. De
titel van het proefschrift luidt
‘Polyamides: Hydrogen bonding, the
Brill transition, and superheated water’.
Vinken promoveert aan de faculteit
Scheikundige Technologie. De promoto-
ren zijn prof.dr. S. Rastogi en prof.dr. 
P.J. Lemstra.

J. Eichhorn verdedigt op donderdag 18
september zijn proefschrift en stellingen
tegen de bedenkingen van een commis-
sie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 4
van het Auditorium. De titel van het
proefschrift luidt ‘Design Parameter
Shift Evaluation: Development and
Evaluation of a Method to Improve
Design Predictability in the Automotive
Context’. Eichhorn promoveert aan de
faculteit Industrial Design. De promo-
toren zijn: prof.dr.ir. L.M.G. Feijs en
prof.dr. C.J. Overbeeke.

Afscheid
Het Onderwijsinstituut TM nodigt u uit
voor de receptie ter gelegenheid van het
vertrek per 1 oktober van Tineke Duyzer,
medewerkster onderwijsadministratie
van TM. De receptie is op dinsdag 23
september van 16.00 tot 18.00 uur in het
PVOC-gebouw.
Tineke gaat met vervroegd pensioen en
wil graag in een ongedwongen sfeer
afscheid nemen van haar collega’s.

Het Onderwijsinstituut TM nodigt u uit
voor de receptie ter gelegenheid van het
vertrek per 1 oktober van dr.ir. Werner
Rutten, adjunct opleidingsdirecteur
Technische Bedrijfskunde. Werner heeft
een functie aanvaard als universitair
docent bij de Open Universiteit.
De receptie is op maandag 22 september
van 16.00 tot 18.00 uur in Villa Bdk in
het Paviljoen.

2 PhD-students Surfactant-assisted
enhanced oil recovery (V34.313), the
research group Mesoscopic Transport

Phenomena, department of Applied
Physics (1,0 fte). Tijdelijk dienstverband,
salaris maximaal schaal 27 CAO Neder-
landse universiteiten bijlage 1 promoven-
dus (2.000 t/m 2.558 euro).

Simulation PhD in the area of molecular
dynamics simulations of polymer sur-
faces and proteins (V34.318), the
Theoretical and Polymer Physics Group
of the, department of Applied Physics
(1,0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris
maximaal schaal 27 CAO Nederlandse
universiteiten bijlage 1 promovendus
(2.000 t/m 2.558 euro).

Systeembeheerder (Linux) (V35.402),
Automatiserings- en Informati-
seringsgroep faculteit Werktuigbouw-
kunde en Biomedische Technologie,
faculteit Werktuigbouwkunde (1,0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 9 CAO Nederlandse universiteiten
bijlage 1 (2.441 t/m 3.352 euro).

Promovendus Goederenvervoer en
Logistiek (V39.459A), Operations,
Planning, Accounting and Control, facul-
teit Technologie Management (1,0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 27 CAO Nederlandse universitei-
ten bijlage 1 promovendus (2.000 t/m
2.558 euro).

Trafficmedewerker (V89.107),
Communicatie Expertise Centrum (1,0
fte). Vast dienstverband, salaris maximaal
schaal 8 CAO Nederlandse universiteiten
bijlage 1 (2.220 t/m 2.966 euro).

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

Algemeen

Mensen

Vacatures

(Advertenties)
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/Vooruit die
rood-witten!
‘‘VVoooorruuiitt  ddiiee  rroooodd--wwiitttteenn’’,,  hheett
cclluubblliieedd  vvaann  PPSSVV  EEiinnddhhoovveenn  wwoorrddtt
ssiinnddss  jjaarreenn  mmeett  vveeeell  bbrraavvoouurree
ggeezzoonnggeenn..  DDee  vvooeettbbaallttrroottss  vvaann
BBrraabbaanntt  ddoommiinneeeerrtt  aall  jjaarreenn  hheett
NNeeddeerrllaannddssee  cclluubbvvooeettbbaall..  BBeehhaallvvee
ddee  ttaalllloozzee  kkaammppiiooeennsscchhaalleenn,,
EEuurrooppaaccuuppss  eenn  aannddeerr  zziillvveerrwweerrkk,,
kkaann  ddee  cclluubb  bbooggeenn  oopp  eeeenn  llaannggee
lliijjsstt  vvaann  vveerrmmaaaarrddee  ssppeelleerrss..  OOnnddeerr
wwiiee  RRoommaarriioo  eenn  RRoonnaallddoo..  MMaaaarr  ooookk
CCooeenn  DDiilllleenn,,  ttooppssccoorreerr  aalllleerr  ttiijjddeenn,,
eenn  cclluubbiiccoooonn  WWiillllyy  vvaann  ddeerr  KKuuiijjlleenn..
OOpp  3311  aauugguussttuuss  bbeessttoonndd  PPSSVV
pprreecciieess  9955  jjaaaarr..  JJeerrooeenn  vvaann  ddeenn
BBeerrkk,,  hhooooffddrreeddaacctteeuurr  vvaann  PPSSVV
MMeeddiiaa  eenn  aauutteeuurr  vvaann  ttwweeee  PPSSVV--
bbooeekkeenn,,  bblliikktt  tteerruugg  oopp  ddee  cclluubb  ddiiee
sstteerrkk  mmeett  EEiinnddhhoovveenn  iiss  vveerrbboonnddeenn..
NNaa  zziijjnn  lleezziinngg  sspprreeeekktt  oouudd  PPSSVV--
kkeeeeppeerr  RRoonnaalldd  WWaatteerrrreeuuss..
BBllaauuwwee  ZZaaaall  AAuuddiittoorriiuumm,,  ddoonnddeerr--
ddaagg  1111  sseepptteemmbbeerr,,  2200..0000  uuuurr..

/Oorlogsfotograaf
TTeeggeelliijjkk  mmeett  ddee  WWoorrlldd  PPrreessss  PPhhoottoo--
((WWPPPP))  tteennttoooonnsstteelllliinngg,,  kkoommtt  DDee
ZZwwaarrttee  DDooooss  mmeett  eeeenn  ddooccuummeennttaaiirree
oovveerr  oooorrllooggssffoottooggrraaaaff  JJaammeess
NNaacchhttwweeyy,,  ddiiee  iinn  11999944  ddee  WWPPPP  wwoonn..
DDee  ZZwwiittsseerrssee  rreeggiisssseeuurr  CChhrriissttiiaann
FFrreeii  vvoollggddee  ddee  ffoottooggrraaaaff  oopp  ddee  vvooeett
tteerrwwiijjll  ddeezzee  wweerrkktt  ttuusssseenn  bbrraannddeenn--
ddee  hhuuiizzeenn  iinn  KKoossoovvoo  eenn  iinn
PPaalleessttiinnaa,,  oommggeevveenn  ddoooorr  ttrraaaannggaass--
wwoollkkeenn..  DDaannkkzziijj  eeeenn  mmiinniiccaammeerraa
ddiiee  oopp  hheett  ffoottoottooeesstteell  vvaann
NNaacchhttwweeyy  iiss  ggeemmoonntteeeerrdd,,  bbeekklliijjvveenn
ddee  iinnddrruukkwweekkkkeennddee  bbeeeellddeenn..
WWaaaarroomm  ddooeett  eeeenn  mmeennss  ddiitt  wweerrkk,,
vvrraaaaggtt  FFrreeii  zziicchh  aaff..  DDee  ZZwwiittsseerr
ssllaaaaggtt  eerr  mmeett  ‘‘WWaarr  PPhhoottooggrraapphheerr’’
iinn  oomm  zzeellff  hheett  aannttwwoooorrdd  ttee  ggeevveenn..
DDee  ZZwwaarrttee  DDooooss,,  mmaaaannddaagg  1155  sseepp--
tteemmbbeerr,,  2200..0000  uuuurr..  

/Games bouwen
GGaammeerrss  eenn  pprrooggrraammmmeeuurrss  ooppggeelleett..
WWiiee  wwiill  wweetteenn  wwaatt  jjee  nnooddiigg  hheebbtt  oomm
zzeellff  eeeenn  ggaammee  ttee  bboouuwweenn,,  mmooeett
eeeennss  lluuiisstteerreenn  nnaaaarr  AAlleexx  RRiieess..  HHiijj
vveerrtteelltt  oovveerr  ddee  ttaaaall,,  ddee  ttoooollss  eenn  ddee
mmooggeelliijjkkhheeddeenn  vvaann  XXNNAA  iinn  33DD--
ggaammeess..  XXNNAA  iiss  eeeenn  ‘‘ggeerreeeeddsscchhaapp’’
wwaaaarrmmeeee  lliieeffhheebbbbeerrss  zzeellff  ggaammeess
kkuunnnneenn  oonnttwwiikkkkeelleenn  ddiiee  ssppeeeellbbaaaarr
zziijjnn  oopp  ddee  ZZuunnee,,  mmaaaarr  ooookk  oopp  ddee
XXbbooxx  eenn  ddee  ccoommppuutteerr  tthhuuiiss..
MMiiccrroossoofftt  kkwwaamm  rreecceenntt  mmeett  XXNNAA
SSttuuddiioo  33..00  wwaaaarrmmeeee  hheett  oonntt--
wwiikkkkeelleenn  vvaann  ggaammeess  zzeellffss  ttooeeggaann--
kkeelliijjkk  wwoorrddtt  vvoooorr  dduummmmiieess..  RRiieess
kkoommtt  nniieett  aalllleeeenn  pprraatteenn,,  hhiijj  ggeeeefftt
ooookk  eeeenn  ddeemmoonnssttrraattiiee  hhooee  jjee
bbiinnnneenn  eennkkeellee  mmiinnuutteenn  eeeenn  lleeuukkee
33DD--ggaammee  mmaaaakktt..  EEeenn  fflluuiittjjee  vvaann  eeeenn
cceenntt  vvoooorr  hheemm  wwaanntt  hhiijj  bbeehhoooorrtt  iinn
NNeeddeerrllaanndd  ttoott  ddee  ttoopp  vvaann  ssppeell--
oonnttwwiikkkkeellaaaarrss..
BBllaauuwwee  ZZaaaall  AAuuddiittoorriiuumm,,  wwooeennssddaagg
1177  sseepptteemmbbeerr,,  1111..4455  --  1133..0000  uuuurr..

/Bevrijding 
van Eindhoven
IInn  sseepptteemmbbeerr  11994444  lliijjkktt  hheett  eeiinnddee
vvaann  ddee  TTwweeeeddee  WWeerreellddoooorrlloogg  nnaabbiijj..
DDee  DDuuiittssee  WWeehhrrmmaacchhtt  iiss  zzoo  ggooeedd
aallss  vveerrssllaaggeenn  eenn  ddee  ggeeaalllliieeeerrddeenn
wwiilllleenn  ddee  kklluuss  ssnneell  kkllaarreenn..  MMaaaarr
ooppeerraattiiee  MMaarrkkeett  GGaarrddeenn  bbiijj  AArrnnhheemm
lloooopptt  uuiitt  oopp  eeeenn  ddrraammaa..  DDrrss..  BBeenn
SScchhooeennmmaakkeerr  ggaaaatt  iinn  oopp  ddee
oooorrzzaakkeenn  vvaann  ddee  mmiisslluukkttee  lluucchhtt--
llaannddiinngg..  OOookk  ggaaaatt  hhiijj  iinn  oopp  hheett
bboommbbaarrddeemmeenntt  ddoooorr  ddee  LLuuffttwwaaffffee
oopp  EEiinnddhhoovveenn..  
DDee  ZZwwaarrttee  DDooooss,,  wwooeennssddaagg  1177  sseepp--
tteemmbbeerr,,  1111..4455  --1133..0000  uuuurr..

Beeldspraak zonder woorden bij World Press Photo
De reizende World Press Photo-
expositie toont de beste pers-
foto’s van 2007. Komende
weken zijn ze te zien op de
TU/e.

De mens van tegenwoordig leeft
in een beeldcultuur. De over-
dracht van nieuws gaat steeds
vaker visueel. Veel sneller dan
tekst en dus beter geschikt voor
de haastige consument. Een
mens zapt door het wereld-
nieuws, waarbij alleen nog de
beelden beklijven. De digitale
techniek heeft onmiskenbaar
gezorgd voor deze opmars. Maar
ondanks de uitdrukkingskracht
van foto’s en films, zouden ze
zonder bijpassende tekst vaak
zonder context door de ruimte
zweven. We zien de beelden,
maar weten vaak niet wat ze
betekenen.
Alleen een foto die zonder bij-
schrift het hele verhaal vertelt, is
een geslaagde persfoto. Of
spelen andere criteria een rol?
De jaarlijkse World Press Photo-
tentoonstelling pretendeert de
beste beelden uit de persfoto-

grafie te selecteren. Maar over de
winnende foto’s ontstaan vaak
verhitte discussies. Zoals ook dit
jaar. Een foto van een Ameri-
kaanse soldaat in Afghanistan
werd in februari van dit jaar
bekroond als beste persfoto van
2007. De prent van de Brit Tim
Hetherington werd overladen
met kritiek. Het beeld was niets
eens scherp, zo schamperden
vakgenoten. Maar Hetherington
liet zich niet uit het veld slaan.
“De kracht van een foto is niet
zozeer om iets te laten zien,
maar ligt meer besloten in het
vermogen om mensen met
elkaar te verbinden.”
De fotograaf die voor Vanity Fair
in Afghanistan aan het werk
was, heeft zeker een punt. Toch
valt de beslissing van de vakjury
inderdaad te betwisten. Wie de
achtergrond van Hetheringtons
foto niet kent, zal namelijk met
vragen blijven zitten. Wie is de
soldaat, waar bevindt hij zich,
wat is hem overkomen? Zonder
bijpassende tekst blijft de foto
raamloos rondzweven. 
Hetherington maakte een beeld-

verslag van een jonge Ameri-
kaanse soldaat in de Afghaanse
Korengal vallei. Na hevige
gevechten met de Taliban kwam
een kwart van de eenheid van
deze soldaat om het leven of
raakte gewond. Schuilend in een
bunker op de basis zinderen de
spanning en het ongeloof na. De
vage foto krijgt dankzij deze
informatie ineens haarscherpe
contouren. Maar zonder deze
kennis, is de foto niet meer dan
een ordinair kiekje, mopperen
de critici.

Hoe dan ook, de World Press
Photo-tentoonstelling slaagt er
telkens in om de tongen los te
krijgen en mensen aan het
denken te zetten. Ook dit jaar
fascinerende beelden van prijs-
winnaars in diverse categorieën.
Onder meer nieuws, sport,
hedendaagse onderwerpen,
portretten, dagelijks leven en
kunst en entertainment. De
beelden variëren van gruwelijk

tot grappig, van ontroerend tot
adembenemend. Over smaak
valt te twisten, maar over de
kwaliteit van de persfoto’s niet.
Die is zoals gewoonlijk van hoog
niveau. 
Studium Generale van de TU/e
en de Kamer van Koophandel
Brabant halen de reizende
World Press Photo tentoon-
stelling daarom opnieuw naar
Eindhoven. De expositie is te
zien op twee locaties op het
TU/e-terrein: in de hal van het
Hoofdgebouw en van Kennis-
poort. In dezelfde periode staat
in de hal van het Hoofdgebouw
van de TU/e ook de tentoon-
stelling Baghdad Calling van de
Nederlandse fotograaf Geert van
Kesteren. Deze fotograaf toont
door middel van foto’s en inter-
views hoe Iraakse vluchtelingen
leven in Jordanië, Syrië, Turkije
en Noord-Irak./.
De expo is van vrijdag 12 september tot
en met zondag 5 oktober te zien.

Tunafeest in Eindhoven
‘‘AAyy  aayy  aayy  aayy  DDoolloorreess’’..  DDeezzee  hhaarrtteennkkrreeeett  zzaall
vvoollggeenndd  wweeeekkeeiinnddee  oonnggeettwwiijjffeelldd  ttee  hhoorreenn  zziijjnn
ttiijjddeennss  ddee  NNoocchhee  ddee  TTuunnaa  iinn  EEiinnddhhoovveenn..  VViieerr
SSppaaaannssee  eenn  ttwweeee  EEiinnddhhoovveennssee  ssttuuddeenntteennmmuuzziieekk--
ggrrooeeppeenn  ttrreeddeenn  ddaann  oopp  iinn  MMuuzziieekkcceennttrruumm  FFrriittss
PPhhiilliippss..
IInnttiieemm  eenn  uuiittbbuunnddiigg  tteeggeelliijjkk..  ZZoo  vvaalltt  ttuunnaammuuzziieekk
hheett  bbeesstt  ttee  oommsscchhrriijjvveenn..  DDee  vvaann  oooorrsspprroonngg
SSppaaaannssee  ssttuuddeenntteennmmuuzziieekk  bbeezzoorrggtt  hheett  ppuubblliieekk
aallttiijjdd  eeeenn  wwaarrmm,,  bbeehhaaaagglliijjkk  ggeevvooeell..  MMeett  eeeenn
gglliimmllaacchh  mmeeeezziinnggeenn  eenn  ddeeiinneenn  oopp  ssuubbttiieellee
sseerreennaaddeess  eenn  vvrroolliijjkkee  ssttuuddeenntteennlliieeddjjeess..
TTuunnaaggrrooeeppeenn  bbeessttaaaann  vvaann  oouuddsshheerr  uuiitt  zzeess  ttoott
zzeevveenn  ssttuuddeenntteenn,,  uuiittggeerruusstt  mmeett  ggiittaarreenn,,  lluuiitteenn  eenn
bbaanndduurrrriiaa’’ss,,  eeeenn  kklleeiinnee  SSppaaaannssee  vvaarriiaanntt  oopp  ddee  lluuiitt..
IInn  hheett  vveerrrree  vveerrlleeddeenn  ttrrookkkkeenn  ddeezzee  ggeezzeellsscchhaappppeenn
vvaann  ddee  eennee  nnaaaarr  ddee  aannddeerree  uunniivveerrssiitteeiitt  oomm
ccoolllleeggeess  ttee  vvoollggeenn,,  oonnddeerrwweegg  ggeelldd  vveerrddiieenneenndd  mmeett
mmuussiicceerreenn  oomm  hhuunn  pprrooffeessssoorr  ttee  kkuunnnneenn  bbeettaalleenn..
HHooeewweell  ssttuuddiieebbeeuurrzzeenn  ddiitt  ssoooorrtt  bbrrooooddmmuuzziikkaanntteenn
tteeggeennwwoooorrddiigg  oovveerrbbooddiigg  mmaakkeenn,,  bblliijjfftt  ddee  ttrraaddiittiiee
iinn  ssttaanndd..  EEnn  wwaaaarroomm  nniieett??  DDee  llooll  vvaann  hheett  mmuussii--
cceerreenn  ssttaaaatt  vvoooorroopp..  WWaatt  iiss  eerr  mmooooiieerr  ddaann  hheett
ppuubblliieekk  vveerrmmaakkeenn??  JJuuiisstt  ddiitt  ssttrreevveenn  mmaaaakktt  ttuunnaa--
mmuuzziieekk  oonnggeeddwwoonnggeenn,,  oonnggeeccoommpplliicceeeerrdd  eenn

vveerrmmaakkeelliijjkk..  GGeeeenn  wwoonnddeerr  dduuss  ddaatt  iinn  EEiinnddhhoovveenn
eellkkee  ttwweeee  ttoott  ddrriiee  jjaaaarr  eeeenn  ttuunnaaffeessttiivvaall  ggeehhoouuddeenn
wwoorrddtt  ddaatt  vveeeell  bbeezzooeekkeerrss  ttrreekktt..  HHeett  eeeerrssttvvoollggeennddee
vviinnddtt  ppllaaaattss  iinn  sseepptteemmbbeerr  22000099..  MMaaaarr  oomm  mmeennsseenn
iinn  eeeenn  wwaatt  iinnttiieemmeerree  oommggeevviinngg  vvaann  ttuunnaammuuzziieekk  ttee
llaatteenn  ggeenniieetteenn,,  iiss  iinn  22000066  ddee  NNoocchhee  ddee  TTuunnaa  iinn  hheett
lleevveenn  ggeerrooeeppeenn..
TTiijjddeennss  ddeezzee  ddeerrddee  eeddiittiiee  iinn  MMuuzziieekkcceennttrruumm  FFrriittss
PPhhiilliippss  ttrreeddeenn  vvrriijjddaaggaavvoonndd  1199  sseepptteemmbbeerr  vviieerr
ttuunnaa’’ss  oopp  uuiitt  LLaa  CCoorruuññaa,,  JJaaéénn  eenn  MMaaddrriidd  ((22xx))..  ZZee
wwoorrddeenn  bbiijjggeessttaaaann  ddoooorr  ddee  oorrggaanniisseerreennddee  TTuunnaa
CCiiuuddaadd  eenn  LLaa  TTuunniiññaa  uuiitt  EEiinnddhhoovveenn  ddiiee  bbeeiiddeenn  eeeenn
sstteerrkkee  bbaanndd  hheebbbbeenn  mmeett  ddee  TTUU//ee..
EEeenn  ddaagg  llaatteerr  ttrreeddeenn  aallllee  ggrrooeeppeenn  ’’ss  mmiiddddaaggss  oopp  iinn
ddee  WWiimm  vvaann  DDoooorrnnee  KKiioosskk,,  nnaaaasstt  hheett  PPaarrkktthheeaatteerr..
SSppaaaannssee  hhaappjjeess  eenn  ddrraannkkjjeess  zziijjnn  ddaann  iinn  oovveerrvvllooeedd
aaaannwweezziigg..

Vrijdag 19 september Rabozaal, Muziekcentrum Frits
Philips, aanvang 20.15 uur, toegang vijftien euro.
Zaterdag 20 september, Wim van Doorne Kiosk, van
16.00 tot 20.00 uur, toegang gratis.
Meer informatie is te vinden op 
www.nochedetuna.nl en www.tunafestival.nl.Foto: Bart van Overbeeke

Uitgeputte Amerikaanse soldaat in een bunker in Afghanistan. 
Foto: Tim Hetherington (Groot-Brittannië)
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En hoe is het in Cochabamba?

Cochabamba; het klinkt
als een exotisch oord aan
zee met wuivende
palmen, cocktails en
dansende aloha-meisjes
in rieten rokjes. In werke-
lijkheid is het geen
tropisch eiland ergens in

de buurt van Hawaï, maar
één van de grootste
steden van Bolivia,
gelegen op zo’n 2.500
meter hoogte in een vallei
in de uitlopers van de
Andes. Op drie uurtjes
rijden vind je het hoog-
gebergte van de Andes
met lama’s en Aymara-
indianen en op drie
uurtjes rijden de andere
kant op de Quechua-
indianen in het
Amazonegebied. Bolivia
heeft echt alles te bieden
wat je je maar wenst. Lago
Titicaca (het hoogst
bevaarbare meer ter
wereld), Salar de Uyuni
(de oneindige zoutvlakte),
de Altiplano, jungle, folk-
loristische indianen-
feesten, koloniale archi-
tectuur, de hoogst gelegen
bierbrouwerij ter wereld

(niet onbelangrijk), de
gevaarlijkste weg ter
wereld, echt alles. Nou ja,
op één dingetje na; de
zee. Het enige stukje kust
dát ze ooit bezaten, is
afgepakt door Chili, alsof
ze daar nog niet genoeg
zee hadden.

Uiteraard is dit alles één
van de redenen dat ik hier
nu ben. De échte reden is
mijn afstuderen. Voor de
MSc Technology and
Policy doe ik hier onder-
zoek naar barrières die de
diffusie van kleinschalige
waterkracht (energie-
centrales met een capaci-
teit tot zo’n 100 kW)
verhinderen. Bolivia heeft
namelijk een bijzonder
groot potentieel.
Een fantastisch hoogte-
verschil (het hoogste punt

ligt meer dan 6.500
meter boven zeeniveau,
het laagste slechts een
kleine 200) en honderden
riviertjes die het land
doorkruisen. Maar zo
gemakkelijk als het lijkt,
is het helaas niet. Door
onder andere te weinig
kennis, geldgebrek en
gesubsidieerde diesel
raken de kleine water-
krachtcentrales in de
problemen. Daarnaast
zijn veel dorpjes heel erg
klein, waardoor het de
investering niet waard is.
Of mensen wonen te
verspreid over een groot
gebied, waardoor trans-
portverliezen te groot
worden. 
De komende twee
maanden hoop ik nog
veel meer te zien van het
land en zijn bewoners en

nog veel meer te weten te
komen over de versprei-
ding van kleinschalige
waterkracht in Bolivia.
Het plan is om overal
centrales te bezoeken, en
dat betekent reizen vanuit
de vrieskou in de
Altiplano naar de kleffe

warmte in de jungle... Ik
ben benieuwd!

Wouter Drinkwaard,
student Technologie
Management

Studenten van de TU/e gaan
steeds vaker voor hun

studie naar het buitenland.
Voor stage of voor het

verrichten van onderzoek,
omdat het verplicht is of

omdat ze het leuk vinden.
Cursorlezers kunnen iedere
week over de schouder van

een TU/e-student in het
buitenland meekijken.

Zon grote afwezige op Hajraa Beach Event
Het Beach Event van
studentenvolleybalveren
iging Hajraa had af-
gelopen weekeinde danig
te kampen met wind en
regen. Een grote stroom
bezoekers bleef daarom
uit. Robin van der Peijl,
voorzitter van de orga-
nisatie, kijkt toch tevre-
den terug. “Het was een
mooie afsluiting van ons
gouden jubileum.”

Van der Peijl kijkt op
maandag ontspannen toe
hoe een shovel en wat veeg-
wagens het laatste
strandzand van het
Stadhuisplein schuiven.
“We hebben het aardig
droog gehouden, het was
alleen wat frisjes. Het was
prima om rond te lopen en
mee te doen aan de activi-
teiten. Het weer leende er
zich alleen niet voor om
onderuit in een strandstoel
te kijken naar het volley-
bal.”
Volgens de voorzitter
waren er van donderdag tot
en met zondag dagelijks
twee- tot driehonderd
bezoekers. “Gezellig druk,
zonder dat alle ruimte
bezet was. Het sfeertje was
heel relaxed en gezellig.

Precies zoals we hadden
gehoopt.”
In de vier dagen van het
evenement passeerden ver-
schillende activiteiten de
revue. Zo konden basis-
schoolleerlingen clinics
volgen en was er een
toernooi voor de gemeente.
Voor het sportieve spek-
takel zorgde het toernooi
King and Queen of the
Beach, waarbij volleybal-
toppers tegen elkaar uit-
kwamen. Mered de Vries

zette in Eindhoven op
fraaie wijze een punt
achter haar spelerscarrière
door het toernooi bij de
vrouwen te winnen.
Regerend beachkampioen
Reinder Nummerdor, die
onlangs op de Olympische
Spelen uitkwam, moest
zijn hoofd buigen voor
Daan Spijkers. 
Voor Hajraa was het Beach
Event een eenmalig
gebeuren om het gouden
jubileumfeest van de

vereniging groots af te
sluiten. Van der Peijl sluit
niet uit dat Eindhoven het
Beach Event volgend jaar
ziet terugkeren. Niet meer
onder de vlag van Hajraa,
maar dan onder hoede van
de plaatselijke horeca.
“Hajraa heeft jaarlijks de
handen al vol aan het eigen
buitentoernooi. Maar het
Beach Event heeft zeker
potentie. Het is een ver-
rijking voor de binnenstad.
De gemeente en horeca

waren erg tevreden met de
hele opzet van het toernooi
en de aankleding van het
Stadhuisplein.”
Alleen de weerman valt in
ongenade bij Van der Peijl.
Lachend: “Piet Paulusma is

een eikel. Ik sta nu in de
zon op te ruimen. Dat weer
had ik de afgelopen dagen
wel willen hebben.”/.

Footloose in bestuursnood
Als het niet lukt om
binnen twee maanden
een nieuw bestuur te
vinden, zou dat wel eens
het einde van studenten-
dansvereniging Foot-
loose kunnen betekenen.
Het huidig bestuur is er
vooralsnog niet in
geslaagd opvolgers te
vinden.

Footloose heeft één
student bereid gevonden
om vanaf januari aan de
bak te gaan. Een ander kan
nu aan de slag. De dans-
vereniging heeft zo snel
mogelijk drie bestuurs-
leden nodig, maar vier of
vijf is wenselijk. Volgens
de eigen statuten mag het

huidig bestuur nog tot 1
november blijven zitten.
Voorzitster Carolien
Lafféber: “Die regels zijn er
om ons te beschermen. Wij
moeten ook verder met
onze studie. We hebben
allerlei activiteiten voor-
bereid, dus die kunnen
doorgaan. Maar we gaan
nog weinig echt actief
doen.” De danscursussen
gaan vooralsnog door,
maar of die al dan niet op
een later moment worden
stopgezet, kan Lafféber
niet zeggen. “We gaan er
vanuit dat het goed komt.”
Het is slechts gissen naar
de oorzaken van het gebrek
aan belangstelling voor een
bestuursfunctie. “Daar zijn

allerlei ideeën over. De
besturen zouden de afge-
lopen jaren niet hard
genoeg hun best hebben
gedaan. Anderen zeggen
dat de leden negatief over
de vereniging zijn. Blijk-
baar is het niet in de mode
om een jaar bestuur te
doen. Bovendien vinden
sommigen dat de Fontys
en de TU/e het meer
mogen stimuleren om een
jaar bestuur te doen.”

Vorige week kreeg de dans-
vereniging op een open
avond nog volop studenten
over de vloer die interesse
voor de danscursussen
toonden./.

Intermate
zoekt vuurspuwers

IInntteerrmmaattee,,  ddee  ssttuuddiieevveerreenniiggiinngg  vvaann  TTeecchhnniisscchhee
IInnnnoovvaattiieewweetteennsscchhaappppeenn,,  hheeeefftt  vviijjffttiigg  dduurrffaallss  kkuunnnneenn  iinnsscchhrriijjvveenn  ddiiee  oopp  1155

ookkttoobbeerr  wwiilllleenn  vvuuuurrssppuuwweenn  oomm  hheett  vviijjffddee  lluussttrruumm  ttee  vviieerreenn..  OOmm  hheett  wweerreellddrreeccoorrdd
ttee  vveessttiiggeenn,,  zziijjnn  nnoogg  mmiinniimmaaaall  ttwweeeehhoonnddeerrdd  ddeeeellnneemmeerrss  nnooddiigg..  

HHeett  oouuddee  rreeccoorrdd  ssttaaaatt  mmeett  111155  mmeennsseenn  oopp  nnaaaamm  vvaann  eeeenn  ssttuuddeenntteennvveerreenniiggiinngg  iinn
TTiillbbuurrgg..  IInntteerrmmaattee  hhoooopptt  mmeett  mmiinnsstteennss  225500  ppeerrssoonneenn  iinn  hheett  GGuuiinnnneessss  BBooookk  ooff  RReeccoorrddss  ttee
bbeellaannddeenn..  VVoooorrllooppiigg  mmaaaakktt  ddee  ssttuuddiieevveerreenniiggiinngg  zziicchh  ggeeeenn  zzoorrggeenn..  DDee  wweerrvviinngg  iiss  kkoorrtt  vvoooorr

ddee  zzoommeerrvvaakkaannttiiee  ggeessttaarrtt,,  mmaaaarr  nnaa  ddee  vvaakkaannttiieeppeerriiooddee  zzuulllleenn  ddee  aaaannmmeellddiinnggeenn  vvaannzzeellff
bbiinnnneennssttrroommeenn,,  vveerrwwaacchhtt  IInntteerrmmaattee..

BBiijj  ddee  ssttuuddiieevveerreenniiggiinngg  hheeeefftt  nniieemmaanndd  eerrvvaarriinngg  mmeett  vvuuuurrssppuuwweenn..  HHeett  VVuuuurrssppuuwwccoolllleeggee
uuiitt  VVaallkkeennsswwaaaarrdd  bbeeggeelleeiiddtt  ddee  aaccttiiee  ddaaaarroomm..  AAllllee  ddeeeellnneemmeerrss  kkrriijjggeenn  vvoooorraaff  eeeenn

wwoorrkksshhoopp  vvuuuurrssppuuwweenn  vvaann  eeeenn  hhaallffuuuurr..  IInntteerrmmaattee  vveerrwwaacchhtt  vvaann  ddee  ddeeeellnneemmeerrss  ddaatt
zzee  tteennmmiinnssttee  aacchhttttiieenn  zziijjnn  eenn  nnuucchhtteerr  vveerrsscchhiijjnneenn..

HHeett  vvuuuurrssppuuwweenn  mmaaaakktt  ddeeeell  uuiitt  vvaann  ddee  lluussttrruummwweeeekk  vvaann  1133  ttoott  1177  ookkttoobbeerr
vvaann  IInntteerrmmaattee..  EErr  ssttaaaann  ooookk  eeeenn  hhyyppnnoosseesshhooww,,  eeeenn  kkaatteerrbbrruunncchh  eenn

eeeenn  ssppoorrttttooeerrnnooooii  oopp  hheett  pprrooggrraammmmaa..  JJee  kkuunntt  jjee  oopp
wwwwww..iinntteerrmmaattee..nnll  iinnsscchhrriijjvveenn  vvoooorr  hheett  vvuuuurrssppuuwweenn..

Foto’s: Bart van Overbeeke



““IIkk  zziiee  eeeenn  ppaaaarr  rroozzee  sslliippppeerr--
ttjjeess””,,  mmeerrkktt  CCéérryyll  aallss  eeeerrssttee
oopp..  VViinncceennttss  eeeerrssttee  bblliikk  vvaalltt
oopp  ddee  bbllooeemmeenn  ddiiee  oopp  hheett
nnaacchhttkkaassttjjee  ssttaaaann..  DDuuiiddee--
lliijjkkeerr  kkaann  hheett  nniieett::  ddiitt  mmooeett
ddee  kkaammeerr  vvaann  eeeenn  vvrroouuww  zziijjnn..
KKnnääcckkeebbrröödd  eenn  ddee  zzaakk  mmeett
aappppeellttjjeess  bbeevveessttiiggeenn  zziijjnn
vveerrmmooeeddeenn..  ZZee  iiss  eerrgg  ggeeoorr--
ddeenndd,,  wwaatt  ttee  zziieenn  iiss  aaaann  ddee
ooppggeessttaappeellddee  mmookkkkeenn..
CCéérryyllss  oooogg  vvaalltt  oopp  ddee  ttwweeee
ffoottoo’’ss  mmeett  sscchhaaaattsseerrss  eerroopp..
MMiisssscchhiieenn  iiss  zzee  ddaatt  zzeellff  wweell,,
ddeennkktt  CCéérryyll..  VViinncceenntt  ddeennkktt
vvaann  nniieett..  MMaaaarr  jjee  bbeenntt
vvoollggeennss  hheemm  ggeeeenn  ffaann  vvaann
sscchhaaaattsseenn  aallss  jjee  zzeellff  ddee  ssppoorrtt
nniieett  bbeeooeeffeenntt..  HHaaaarr  ssppoorrtt  kkaann
dduuss  wweell  eeeennss  sscchhaaaattsseenn  zziijjnn..

DDaann  sskkeeeelleerrtt  zzee  wwaaaarrsscchhiijjnn--
lliijjkk  iinn  ddee  zzoommeerr,,  iiss  ddee  rreeaaccttiiee
vvaann  CCéérryyll..  VViinncceenntt  vviinnddtt  ddaatt
ddiitt  ddee  kkaammeerr  iiss  vvaann  eeeenn
iieemmaanndd  ddiiee  vvaaaakk  aalllleeeenn  oopp  dd’’rr
kkaammeerr  eeeett,,  wwiijjzzeenndd  nnaaaarr  ddee
mmaaggnneettrroonn..  HHiijj  sspprreeeekktt
zziicchhzzeellff  eecchhtteerr  tteeggeenn  ddoooorr  ttee
zzeeggggeenn  ddaatt  zzee  mmiisssscchhiieenn  ooookk
vvaaaakk  uuiitt  eetteenn  ggaaaatt..  OOookk  ddeennkktt
hhiijj  ddaatt  zzee  nniieett  vvaaaakk  oopp  hhaaaarr
kkaammeerr  iiss..  ZZee  hheeeefftt  mmiisssscchhiieenn
eeeenn  ggeezzeelllliiggee  wwoooonnkkaammeerr  iinn
hhaaaarr  ssttuuddeenntteennhhuuiiss..  EEeenn
vvrriieennddjjee  hheeeefftt  zzee  iinn  iieeddeerr
ggeevvaall  nniieett,,  bbeesslliisstt  CCéérryyll..  DDaatt
iiss  nnaammeelliijjkk  ttee  zziieenn  aaaann  hheett
eeeennppeerrssoooonnssbbeedd..  VVoollggeennss
VViinncceenntt  zzoouu  zzee  bbeesstt  eeeennss
IInndduussttrriiaall  DDeessiiggnn  ooff
BBiioommeeddiisscchhee  TTeecchhnnoollooggiiee

kkuunnnneenn  ssttuuddeerreenn..  ZZee  kkuunnnneenn
oopp  ddee  ffoottoo’’ss  eecchhtteerr  ggeeeenn  dduuii--
ddeelliijjkkee  aaaannwwiijjzziinngg  vviinnddeenn
wweellkkee  ssttuuddiiee  zzee  vvoollggtt..  CCéérryyll
vvooeeggtt  eerr  aaaann  ttooee  ddaatt  jjee  vvoooorr
IInndduussttrriiaall  DDeessiiggnn  ggeeeenn
bbooeekkeenn  nnooddiigg  hheebbtt..  VViinncceenntt
ddeennkktt  eecchhtteerr  ddaatt  eeeenn  IIDD--
ssttuuddeenntt  eeeenn  oonnggeeoorrddeennddee
kkaammeerr  hheeeefftt..  CCéérryyll  vveerrmmooeeddtt
ttoocchh  ddaatt  hheett  hhiieerr  ggaaaatt  oomm  eeeenn
vvrroouuwweelliijjkkee  ddeerrddeejjaaaarrss
IInndduussttrriiaall  DDeessiiggnn  ssttuuddeenntt..
SSaammeenn  ccoonncclluuddeerreenn  zzee  ddaatt  zzee
lliidd  zzaall  zziijjnn  vvaann  ddee  sscchhaaaattss--
vveerreenniiggiinngg  eenn  ddaatt  zzee  ddaaaarr--
nnaaaasstt  nnoogg  aaaann  ffiittnneessss  eenn
sskkeeeelleerreenn  ddooeett..  
ZZee  iiss  ggeeeenn  lliidd  vvaann  eeeenn
ssttuuddeenntteennvveerreenniiggiinngg..  HHaaaarr
mmuusstt--hhaavvee--iitteemm  iiss  lliippgglloossss..

OOookk  zzaall  zzee  aallttiijjdd  ffrruuiitt  iinn  hhuuiiss
hheebbbbeenn..
JJoorrnnttss  oooogg  vvaalltt  mmeetteeeenn  oopp  ddee
rroozzee  sslliippppeerrttjjeess..  VVaannwweeggee  ddee
ffaammiilliieeffoottoo  oopp  ddee  kkaasstt  eenn  hheett
ffeeiitt  ddaatt  ddee  kkaammeerr  eerrgg  nneettjjeess
iiss,,  ccoonncclluuddeeeerrtt  ooookk  hhiijj  ddaatt  ddiitt
ddee  kkaammeerr  vvaann  eeeenn  vvrroouuww  iiss..
ZZee  iiss  eerrgg  ssppoorrttiieeff,,  wwaatt  ttee  zziieenn
iiss  aaaann  ddee  ssppoorrttttaass  eenn  ddee
ffoottoo’’ss  vvaann  sscchhaaaattsseerrss..  CCoollaa
lliigghhtt  eenn  kknnääcckkeebbrröödd  ggeevveenn
aaaann  ddaatt  zzee  eerrgg  ggeezzoonndd  eeeett..
VVaannwweeggee  ddee  ffeellllee  kklleeuurreenn  eenn
iinnrriicchhttiinngg  vvaann  ddee  kkaammeerr
ddeennkktt  hhiijj  ddaatt  hheett  hhiieerr  oomm  eeeenn
ttwweeeeddeejjaaaarrss  IInndduussttrriiaall
DDeessiiggnnssttuuddeenntt  ggaaaatt..  IInn  iieeddeerr
ggeevvaall  ggeeeenn  oouuddeerreejjaaaarrss,,  zzeeggtt
hhiijj,,  oommddaatt  ddee  ssppuulllleenn  eerr  nnoogg
zzoo  nneettjjeess  uuiittzziieenn..  ZZee  iiss  vvaasstt
eenn  zzeekkeerr  lliidd  vvaann  eeeenn  ssppoorrtt--
vveerreenniiggiinngg,,  bbiijjvvoooorrbbeeeelldd  ddee
sscchhaaaattssvveerreenniiggiinngg..  EEeenn
ssttuuddeenntteennvveerreenniiggiinngg  iiss  nniieett
aaaann  hhaaaarr  bbeesstteeeedd,,  zzee  iiss
nnaammeelliijjkk  vveeeell  ttee  ddrruukk  bbeezziigg
mmeett  ssppoorrtt..  HHaaaarr  mmuusstt--hhaavvee--
iitteemm  zzoouu  wweell  eeeennss  eeeenn  iiPPoodd
kkuunnnneenn  zziijjnn,,  ddiiee  zzee  ggeebbrruuiikktt
ttiijjddeennss  hheett  ssppoorrtteenn..  VVeerrddeerr
mmooeett  zzee  aallttiijjdd  ggeezzoonndd  eetteenn  iinn
hhuuiiss  hheebbbbeenn..  

Studentenleven /15
Cursor 11 september 2008

OOllggaa  GGoooorr  iiss  2211  jjaaaarr  eenn
ttwweeeeddeejjaaaarrss  ssttuuddeennttee
BBiioommeeddiisscchhee  TTeecchhnnoollooggiiee..
ZZee  kkoommtt  uuiitt  PPuutthh..  ZZee  iiss
aaccttiieeff  lliidd  bbiijj  ddee
EEiinnddhhoovveennssee  SSttuuddeenntteenn
SScchhaaaattssvveerreenniiggiinngg  IISSIISS..  IInn
hhaaaarr  vvrriijjee  ttiijjdd  ddooeett  zzee  ooookk
vveeeell  aaaann  aannddeerree  ssppoorrtteenn
zzooaallss  wwiieellrreennnneenn,,
sskkeeeelleerreenn  eenn  ffiittnneesssseenn..
EEeenn  aannddeerree  hhoobbbbyy  vvaann  hhaaaarr
iiss  ffiillmmss  kkiijjkkeenn..  HHaaaarr  mmuusstt--
hhaavvee--iitteemm  iiss  kkaauuwwggoomm..
OOookk  mmooeett  zzee  aallttiijjdd  ddee  lliikkeeuurr
SSaammbbuuccaa  iinn  hhuuiiss  hheebbbbeenn..

Het sleutelgat

IIkk  ffiieettssttee  vvoorriiggee  wweeeekk  ddoooorr
ddee  ssttaadd  eenn  ttoott  mmiijjnn  vveerr--
bbaazziinngg  wwaass  hheett  cceennttrruumm
vveerrssiieerrdd  mmeett  vvllaaggggeenn  mmeett
hheett  mmooooiiee  ooppsscchhrriifftt
‘‘EEiinnddhhoovveenn  SSttuuddeenntteenn--
ssttaadd’’..  WWaaaarroomm  ddee  ggeemmeeeenn--
ttee  ddeezzee  vvllaaggggeenn  hheeeefftt  oopp--
ggeehhaannggeenn,,  iiss  mmee  eeeenn
rraaaaddsseell..  MMiisssscchhiieenn  aallss
ggooeedd  vvoooorrnneemmeenn  tteerr  eerree
vvaann  ddee  ggeemmeeeenntteelliijjkkee
aaddvviieessnnoottaa  oovveerr  EEiinnddhhoo--
vveenn  SSttuuddeenntteennssttaadd..  MMiijjnn
eeiiggeenn  eerrvvaarriinngg  iiss  ddaatt
EEiinnddhhoovveenn  iinnddeerrddaaaadd  eeeenn
eerrgg  lleeuukkee  ssttuuddeenntteennssttaadd
iiss,,  mmaaaarr  oonnddaannkkss  eenn  nniieett
ddaannkkzziijj  ddee  ggeemmeeeennttee..  AAllss
ddee  ggeemmeeeennttee  bbiijjvvoooorrbbeeeelldd
eenniiggsszziinnss  hhaadd  wwiilllleenn  iinn--
vveesstteerreenn  iinn  eeeenn  ssttuuddeenntteenn--
ssttaadd,,  ddaann  hhaadd  EEiinnddhhoovveenn
nnuu  eeeenn  sscchhiitttteerreenndd  ccuullttuu--
rreeeell  ssttuuddeenntteenncceennttrruumm
ggeehhaadd  iinn  eeeenn  ssttaattiigg  mmoonnuu--
mmeennttaaaall  ggeebboouuww  iinn  hheett
cceennttrruumm  vvaann  ddee  ssttaadd..  NNuu
zziijjnn  ddee  ccuullttuuuurrvveerreenniiggiinn--
ggeenn  nnooooddggeeddwwoonnggeenn
vveerrhhuuiissdd  vvaannuuiitt  SSccaallaa  nnaaaarr
DDee  BBuunnkkeerr..  WWeelliisswwaaaarr
pprraakkttiisscchh,,  mmaaaarr  mmeett  ddee
aalllluurree  vvaann  eeeenn  ppaarrkkeeeerr--
ggaarraaggee..
MMaaaarr  eerr  iiss  hhoooopp,,  eerr  iiss  eeeenn
nnoottaa..  HHiieerriinn  ssttaaaatt  bbiijjvvoooorr--
bbeeeelldd  ddaatt  ddee  ggeemmeeeennttee
mmeeeerr  ssoocciiëëtteeiitteenn  iinn  ddee
bbiinnnneennssttaadd  wwiill  hheebbbbeenn..
CCoonnccrreeeett  bbeetteekkeenntt  ddiitt  ddaatt
hheett  EESSCC  eeeenn  ppaanndd  iinn  ddee
bbiinnnneennssttaadd  mmaagg  kkooppeenn..
GGuull  hhoooorr..  IIeeddeerree  sshhooaarrmmaa--
bbooeerr  kkaann  eeeenn  ppaanndd  iinn  ddee
bbiinnnneennssttaadd  kkooppeenn,,  eenn  hheett
EESSCC  nnuu  dduuss  ooookk..  OOookk  wwiill  ddee
ggeemmeeeennttee  ssttuuddeenntteenn  mmeeeerr
zziicchhttbbaaaarr  mmaakkeenn  ddoooorr
mmeennsseenn  ((eenn  iikk  cciitteeeerr  uuiitt  ddee
nnoottaa))  ‘‘ddeessnnooooddss  [[mmeett]]
ccaakkee  nnaaaarr  ddee  ccaammppuuss  ttee
llookkkkeenn..’’  DDee  bbeellaannggrriijjkkssttee
ccoonncclluussiieess  vvaann  ddee  nnoottaa  zziijjnn
ddaatt  eerr  ddrriiee  jjaaaarr  llaanngg  jjaaaarr--
lliijjkkss  ttwweeeehhoonnddeerrdddduuiizzeenndd
eeuurroo  bbeesscchhiikkbbaaaarr  kkoommtt,,  eenn
ddaatt  eerr  eeeenn  pprroojjeeccttlleeiiddeerr
‘‘EEiinnddhhoovveenn  SSttuuddeenntteenn--
ssttaadd’’  wwoorrddtt  aaaannggeesstteelldd..
IInnmmiiddddeellss  iiss  ddee  nnoottaa
oovveerriiggeennss  wweeeerr  tteerruuggggee--
ssttuuuurrdd  oomm  hheerrsscchhrreevveenn  ttee
wwoorrddeenn,,  wwaanntt  ddee  ttoooonn  zzoouu
ttee  bbeettuutttteelleenndd  zziijjnn..  HHeett  zzaall
mmee  bbeenniieeuuwweenn  ooff  ddee
ssttuuddeenntteenn  ooooiitt  iieettss  vvaann  hheett
ggeelldd  zziieenn..  IIkk  ddeennkk  ddaatt  ddee
pprroojjeeccttlleeiiddeerr  zzaall  ffuunnggeerreenn
aallss  eeeenn  dduuuurrbbeettaaaallddee
bbuuffffeerr  ttuusssseenn  ddee  ssttuuddeenn--
tteenn  eenn  ddee  ggeemmeeeennttee,,  zzooddaatt
zzee  nnoogg  mmaakkkkeelliijjkkeerr  kkuunn--
nneenn  zzeeggggeenn  ddaatt  eerr  ggeeeenn
ggeelldd  iiss..  HHeett  bbeeeettjjee  ggeelldd  ddaatt
oovveerrbblliijjfftt,,  ggaaaatt  wweell  oopp  aaaann
vvllaaggggeenn,,  hheett  sscchhrriijjvveenn  eenn
hheerrsscchhrriijjvveenn  vvaann  nnoottaa’’ss,,
eenn  aaaann  ccaakkee..
BBrraamm  vvaann  GGeesssseell  iiss
ssttuuddeenntt  TTeecchhnniisscchhee
NNaattuuuurrkkuunnddee

Tekst: Berdien Zwarthoed en
Jiunn-Dat Chan
Foto’s: Bart van Overbeek

Wie woont er in deze Eindhovense studentenkamer? Dat is de vraag die Cursor
elke week stelt aan een willekeurig aantal studenten. Deze week zijn dat
Vincent Joanknecht en Céryl Wiltink (tweede- en vijfdejaars Technische
Innovatiewetenschappen) en Jornt van der Wiel (zevendejaars Technische
Informatica). Zij bekijken de foto’s van deze studentenkamer en geven
commentaar.

Thêta timmert roeiend en fietsend aan de weg
Studentenroeivereniging
Thêta kaapte afgelopen
zaterdag twee keer de
eerste prijs weg tijdens
een wielerronde om het
IJsselmeer. Ondertussen
won Thêta-roeier Arjan
Kuipers de troostfinale
met de Nederlandse
heren vier bij het WK
roeien voor studenten in
Belgrado.

Kuipers roeit pas twee jaar,
maar was desondanks uit-
gekozen om ons land te
vertegenwoordigen op het
WK. Samen met zijn
drie bootgenoten roeide
hij zich bij een tempe-
ratuur van 38 graden via
de voorronde en de her-
kansing naar de B-
finale. Die werd door de
Nederlandse studenten
overtuigend gewonnen,
met een zevende plek
als resultaat. Een zestal
Thêtanen onder leiding
van wedstrijdcommissaris
Eline Meesters had de ze-
ventienhonderd kilometer
naar Belgrado per auto af-

gelegd om hun held aan te
moedigen. In totaal won de
Nederlandse delegatie een
gouden, een zilveren en

drie bronzen plakken.
Terwijl Arjan Kuipers zich
in Belgrado in het zweet
roeide, hield een aantal van
zijn verenigingsgenoten
zich bezig met een heel
andere sport: ze namen
deel aan De Ronde om het
IJsselmeer, een wielertocht
van driehonderd ki-

lometer, georganiseerd
door de Amsterdamse roei-
vereniging Nereus. Om de
afstand op één dag te
kunnen afleggen, werd
daar in alle vroegte gestart.
Na een kort opwarmritje
van Amsterdam naar Den
Oever, aan de rand van de
Afsluitdijk, begon de ei-

genlijke wedstrijd om
kwart voor zeven ‘s
ochtends.
De Ronde begon op de
Afsluitdijk met een indi-
viduele tijdrit. Daarna
stonden twee ploegentijd-
ritten op het programma
van Zurich naar Urk, en
van Urk naar Almere, met
tussendoor drie kwartier
pauze. Bij de heren werd
Gerard Egelmeers eerste in
de individuele tijdrit en in
diezelfde discipline was
Christine Nabuurs te sterk
voor de andere vrouwen.
Beide winnaars zijn oud-
studenten van de TU/e. In
het ploegenklassement
eindigden de twee
Eindhovense teams op een
zesde en tiende plaats. In
totaal gingen namens
Thêta zeven studenten en
zes oud-studenten van
start.
De dag werd in Amsterdam
afgesloten in het clubhuis
van Nereus, waar de
soigneurs klaarstonden
met echt sportvoer: bier,
wijn, eten en sigaren./.

Cultuur op de campus bij ViRi

Rondje IJsselmeer.
Thêta-roeier Arjan Kuipers. Foto’s: Paul Bloemen

BBeezzooeekkeerrss  vvaann  hheett  mmiinnii--ffeessttiivvaall  VViiRRii  kkrriijjggeenn  ddoonnddeerrddaagg  1111
sseepptteemmbbeerr  vvaann  1199..0000  ttoott  0022..0000  uuuurr  eeeenn  ccoocckkttaaiill  vvaann  bbeeeellddeennddee
kkuunnsstt,,  mmuuzziieekk,,  tthheeaatteerr,,  ffiillmm,,  ddaannss  eenn  lliitteerraattuuuurr  vvoooorrggee--
sscchhootteelldd..  SSttiicchhttiinngg  VViirruuss  hhoouuddtt  hheett  ffeessttiivvaall  mmeett  ddee  ssttiicchhttiinngg
ccdd--uuiittlleeeenn  eenn  SSttuuddiiuumm  GGeenneerraallee  iinn  eenn  rroonndd  hheett  GGaassllaabb  oopp  hheett
TTUU//ee--tteerrrreeiinn..  DDee  ccdd--uuiittlleeeenn,,  ddiiee  iinnmmiiddddeellss  nniieett  mmeeeerr  aaccttiieeff  iiss,,

ddoonneeeerrddee  hheett  ggeelldd  vvaann  hhuunn  uuiittvveerrkkoooopp  aaaann  ssttiicchhttiinngg  VViirruuss..
MMeeddee  ddoooorr  ddeezzee  ffiinnaanncciiëëllee  sstteeuunn  iiss  ddee  ttooeeggaanngg  ttoott  hheett  ffeessttiivvaall
ggrraattiiss..  BBeezzooeekkeerrss  kkuunnnneenn  ooppttrreeddeennss  vveerrwwaacchhtteenn  vvaann  oonnddeerr
aannddeerreenn  KKaapp  BBaammbbiinnoo  ((eelleeccttrroo  ppuunnkk  uuiitt  FFrraannkkrriijjkk)),,  ddiicchhtteerr
DDooeekkoo  LL..  eenn  iilllluussttrraattoorr  MMaarriijjkkee  vvaann  VVeellddhhoovveenn  ((zziiee  iilllluussttrraattiiee))
eenn  kkuunnsstteennaaaarr  RRooggiieerr  RRooeetteerrss..  
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Effe zeuren

/Fred Steutel
“Strenger, schoolser, zwaarder”, luidt
een vette kop in De Volkskrant over het
universitaire onderwijs. Het is een
samenvatting van de academische jaar-
openingen van 1 en 2 september, het
begin van de academische herfst.
De sprekers zijn veelal politieke ‘zwaar-
gewichten’ met een kort academisch
verleden en weinig allure, en voor-
standers van hard werken - door
studenten. Wat willen we met de uni-
versiteiten, master- en PhD-fabrieken:
strenger en schoolser? In Eindhoven
was op 1 september de zaal gevuld met
studenten en het hooglerarencortège.
Van het overige wetenschappelijk per-

soneel gaf een deel nog les, een ander
deel voelt zich al jaren niet aange-
sproken.
Wat je mist bij de jaaropeningen is
enige vorm van spiritualiteit of
bevlogenheid. We zouden misschien
eens een filosoof moeten uitnodigen of
een theoloog. Ik denk met vreugde
terug aan de toespraak van een Leidse
theoloog en oud-rector bij het afscheid
van Jack van Lint. Of moeten we een
dichter vragen? Gerrit Komrij mis-
schien? Voor Gerrit Krol, dichter en
wiskundige, is het, vrees ik, te laat. Of
misschien Nachoem Wijnberg, dichter
en veelzijdig wetenschapper, en wat
jonger dan de meeste openings-
sprekers. Jammer dat Annie M.G.
Schmidt er niet meer is; zij zou het

‘strenger, schoolser, zwaarder’ prettig
kunnen relativeren.
De universiteiten zitten klem tussen de
te grote toestroom van niet zo begaafde
studenten en de bulkfinanciering van
het ministerie. We zitten niet te
springen om zeer grote aantallen
mensen met een diploma of een titel,
maar om kleine aantallen zeer begaafde
en creatieve mensen, die de ruimte
krijgen om ‘hun ding’ te doen. Een paar
stercolleges zijn daarvoor niet vol-
doende.
Op 5 september is hier de negentigste
verjaardag gevierd van professor De
Bruijn, een van de creatiefste wiskun-
digen van de wereld. Hij kwam in 1960
naar Eindhoven met als enige opdracht
te blijven doen wat hij deed: onderzoek,

vrij van onderwijs -gaf hij toch- en vrij
van bestuurlijke verplichtingen. Hij
heeft de TU/e veel talent en prestige
opgeleverd. In de huidige toestand zou
zo’n aanstelling hier niet mogelijk zijn -
op het NatLab trouwens ook niet.
Tijdens het symposium voor De Bruijn
werd aandacht gevraagd voor de
Internationale Wiskunde Olympiade
(IMO), die in 2011 voor het eerst in
Nederland zal zijn. Aan de organisatie
van deze krachtmeting voor toe-
komstige wiskundestudenten zou het
TU/e-bestuur aandacht en assistentie
kunnen geven; er zijn verschillende
TU/e-wiskundigen bij betrokken.
Mijn hoop voor de toekomst: losser,
vrijer en lichtvoetiger.

WWiiee::  Hetty de Groot / 58 / secretariaat en 
kunstuitleen Studium Generale

WWaannnneeeerr:: sinds paar weken
WWaatt:: Djingerehber-moskee
WWaaaarroomm:: “Ik ben tien jaar geleden al eens in Mali
geweest en wilde graag nog ’n keer terug. Afgelopen
zomer was ik er weer en heb ik deze foto gemaakt in
Timboektoe. Een magische naam: iedereen heeft er
wel eens over gehoord, maar bijna niemand weet
waar het ligt. Rond 1300 was het een wereldberoemde
handelsstad en was men verder in beschaving dan
West-Europa die dagen. Mali is een prachtig land met
mooie natuur, mensen en architectuur. Deze moskee
is van leem gebouwd. Leuk is ook dat in een andere
Malinese stad, Djenné, TU/e-faculteit Bouwkunde
bezig is met het aanleggen
van riolering et cetera. Op
de foto zie je een arme
man die wat van een mos-
keeganger krijgt: een
moskee waar ik overigens
als vrouw niet naar
binnen mocht, maar dat is
weer een ander verhaal.”

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 (die luie
Windows-lovers daargelaten). Cursor spoort
iedere week een desktop op en maakt ’n
praatje met de gebruiker.

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


