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‘Pla‘Plasmsma Expera Experiencience’ boeite’ boeit en en vvermermaaktaakt
PPllaassmmaa’’ss  zziijjnn  nnuuttttiigg  éénn  mmooooii..  DDaatt  wwaass  kkoorrtt  ssaammeenn--
ggeevvaatt  ddee  bbooooddsscchhaapp  vvaann  ddee  SSuuppeerr  TTUU//eessddaayy  ddiiee
ddiinnssddaagg  2288  ookkttoobbeerr  wweerrdd  ggeehhoouuddeenn  ddoooorr  ddee  ffaaccuulltteeiitt
TTeecchhnniisscchhee  NNaattuuuurrkkuunnddee..  DDaatt  rreessuulltteeeerrddee  iinn  eeeenn
aaffwwiisssseelleenndd  pprrooggrraammmmaa  vvooll  mmeett  ssppeeccttaaccuullaaiirree
ddeemmoonnssttrraattiieess,,  mmaaaarr  ooookk  mmeett  hheeeell  vveeeell  iinnhhoouuddeelliijjkkee
iinnffoorrmmaattiiee  oovveerr  ddee  aaaarrdd  eenn  hheett  nnuutt  vvaann  ppllaassmmaa’’ss..  ZZoo
lleeeerrddeenn  ddee  rruuiimm  ttwweeeehhoonnddeerrdd  bbeezzooeekkeerrss  ttiijjddeennss  eeeenn
uuiittvvooeerriiggee  iinnttrroodduuccttiiee  oovveerr  ddee  ‘‘vviieerrddee  ttooeessttaanndd  vvaann
mmaatteerriiee’’  vvaann  pprrooff..ddrr..  RRiicchhaarrdd  vvaann  ddee  SSaannddeenn,,  ddaatt  wweell
9955  pprroocceenntt  vvaann  aall  hheett  lliicchhtt  ddaatt  zziicchhttbbaaaarr  iiss  oopp  ddee
ddoonnkkeerree  hheellfftt  vvaann  ddee  aaaarrddbbooll  wwoorrddtt  ooppggeewweekktt  mmeett
ppllaassmmaa’’ss..  DDaaaarrnnaaaasstt  bbeennaaddrruukkttee  VVaann  ddee  SSaannddeenn  ddee
rrooll  vvaann  ppllaassmmaa’’ss  bbiijj  ddee  pprroodduuccttiiee  vvaann  zzoonnnneecceelllleenn,,
ccoommppuutteerrcchhiippss  eenn  bbiieerrfflleessjjeess..  OOmmddaatt  jjee  ooookk  vvoooorr
kkeerrnnffuussiiee  ppllaassmmaa’’ss  nnooddiigg  hheebbtt,,  wwaass  eerr  rruuiimmttee  iinn  hheett
pprrooggrraammmmaa  vvoooorr  ddee  iinntteerraaccttiieevvee  ‘‘FFuussiioonn  RRooaadd  SShhooww’’,,

ggeepprreesseenntteeeerrdd  ddoooorr  EErriikk  MMiinn  vvaann  ppllaassmmaa--iinnssttiittuuuutt
RRiijjnnhhuuiizzeenn,,  wwaaaarrnnaa  MMaarrkk  WWeessttrraa  eeeenn  iinnkkiijjkkjjee  ggaaff  iinn
hheett  iinntteerrnnaattiioonnaallee  kkeerrnnffuussiieepprroojjeecctt  IITTEERR..

NNaa  ddee  lluunncchh  eenn  bbeeddrriijjvveennmmaarrkktt  wwaass  hheett  ttiijjdd  vvoooorr  eeeenn
ssppeekkttaakkeellssttuukk..  HHooooffddoorrggaanniissaattoorr  pprrooff..ddrr..  GGeerrrriitt
KKrrooeesseenn  ttrrookk  vvoooorr  ddee  ggeelleeggeennhheeiidd  zziijjnn  wwiittttee  llaabbjjaass
aaaann  eenn  ttoooonnddee  mmeett  eennkkeellee  aassssiisstteenntteenn  eeeenn  ddiivveerrss
ssccaallaa  aaaann  eexxoottiisscchhee  ggaassoonnttllaaddiinnggeenn,,  wwaaaarrbbiijj  hhiijj
mmeeeerrmmaaaallss  mmooeesstt  ttooeeggeevveenn  zzeellff  ooookk  nniieett  ttee  bbeeggrriijjppeenn
hhooee  ddiiee  pprreecciieess  wweerrkkeenn..  AAllss  kkllaapp  oopp  ddee  vvuuuurrppiijjll
wweekktteenn  ddee  hheerreenn  eeeenn  bboollbblliikksseemm  oopp  uuiitt  eennkkeellee  wwaatteerr--
ddrruuppppeellss..  NNaa  ddeezzee  aappootthheeoossee  mmoocchhtt  hheett  ppuubblliieekk  eeeenn
kkiijjkkjjee  nneemmeenn  iinn  ddee  llaabbss  vvaann  ddee  bbeettrrookkkkeenn  oonnddeerr--
zzooeekkssggrrooeeppeenn..

FFoottoo::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee

Weer vertraging verbouw en nieuwbouw W-hal

Lundqvist: 
“W-hal is geen
Noord-Zuid-lijn”
Het voorontwerp van de
verbouw en nieuwbouw van de
W-hal, dat onlangs werd opge-
leverd door Ector Hoogstad
Architecten, is fors duurder
dan begroot. Het College van
Bestuur wil het budget onder
geen beding overschrijden, zo
maakte collegevoorzitter
Amandus Lundqvist maandag
bekend in de vergadering van
de universiteitsraad. “De W-
hal is geen Noord-Zuid-lijn”, 
zo liet hij weten.

Architect Joost Ector, die in april
van dit jaar een schetsontwerp
presenteerde waarbij rekening
was gehouden met het behoud
van de bestaande W-hal, is opti-
mistisch over het doorgaan van
de klus voor zijn bureau. “Als we
er geen mogelijkheden in
zouden zien, zouden we er niet
aan beginnen”, zo vertelt hij. De
komende maanden moet Ector in
samenspraak met Dienst
Huisvesting en de gemeente
Eindhoven kijken of het voor-
ontwerp dusdanig is aan te
passen dat het binnen het finan-
ciële plaatje van het CvB past.
Want daar was collegevoorzitter
Lundqvist maandag duidelijk
over: “We willen zo snel mogelijk
duidelijkheid kunnen verschaf-
fen over de vraag of het voor-
liggende voorontwerp in afge-
slankte vorm kan worden
gerealiseerd, of dat overge-
schakeld moet worden op een
nieuwe benadering.”
Noch het CvB noch architect
Ector wil precies aangeven hoe
groot het financiële gat is dat
gedicht moet worden. Volgens
Peter van Dam, woordvoerder
van het CvB, is het niet verstandig
om het in deze fase over precieze
bedragen te hebben, maar gaat
het volgens hem om een bedrag

van vele miljoenen. Voor een
eerder ontwerp dat Ector in mei
2007 presenteerde, was 38
miljoen uitgetrokken. Het CvB
zegt daar 10 miljoen aan toe-
gevoegd te hebben met het oog
op de door de gemeente afge-
dwongen inpassing van de
bestaande W-hal. Dat zou
betekenen dat er 48 miljoen voor
beschikbaar is. In april van dit
jaar liet Herman Rikhof, project-
leider Masterplan Campus 2020,
in Cursor weten dat hij de totale
bouwkosten schatte op ruwweg
60 miljoen.

W&I eruit
Gevraagd naar welke moge-
lijkheden er zijn om op het streef-
budget uit te komen, zegt Van
Dam: “Er zou bijvoorbeeld
gekeken kunnen worden of er
wel een kelder onder moet
komen, of dat er voor het nieuwe
onderkomen van Wiskunde &
Informatica (dat bovenop de 
W-hal moet komen -red.) niet een
andere plek te vinden is op de
campus.”

Architect Ector kan op dit
moment niet aangeven wanneer
zijn bureau een aangepaste
versie van het voorontwerp kan
aanleveren. Wel noemt hij het
een grote uitdaging om tegemoet
te komen aan de financiële eisen
van het CvB. Hij zegt ook niet te
willen terugkomen op de
afspraken die gemaakt zijn met
de gemeente voor wat betreft het
behoud van de W-hal. Is hij
gefrustreerd door de gang van
zaken, die nu al bijna twee jaar in
beslag neemt? “Nee hoor, het is
naïef om te denken dat je een
dergelijk project met zulke
specifieke randvoorwaarden met
twee vingers in de neus kunt uit-
voeren.”/.

TU/e’ers kraken internetbeveiliging
van de toekomst
Onderzoekers van de TU/e zijn
erin geslaagd om de code van
het zogeheten McEliece-
encryptiesysteem te kraken.
Dit systeem is een kandidaat
voor de beveiliging van inter-
netverkeer in het tijdperk van
de kwantumcomputer - de
voorspelde supersnelle
computer van de toekomst.
Tegelijk met de kraak presen-
teerden de onderzoekers ook
een nieuwe sleutel waarmee de
McEliece-code wél kraak-
bestendig is. 

TU/e-hoogleraar Tanja Lange
ontwikkelde met haar pro-
movenda Christiane Peters en
hun Amerikaanse collega prof.
Daniel Bernstein -dit semester
op bezoek in Eindhoven- een
methode om het McEliece-
encryptiesysteem met de reken-

kracht van honderd computers
binnen veertien dagen te kraken.
Voor de kraak werden gedurende
achtduizend computerdagen
talloze combinaties uitgepro-
beerd. Het onlangs opgerichte
TU/e-instituut voor security-
vraagstukken EIPSI leverde
hiervoor ongeveer de helft van de
capaciteit. De rest van de reken-
tijd werd geleverd door groepen
in Amsterdam, Ierland,
Frankrijk, Taiwan en de VS. Het
was een computer in Dublin die
de echte combinatie vond.
Momenteel gebruiken banken
een verbeterde versie van de
RSA-code uit 1977 voor het
beveiligen van bijvoorbeeld elek-
tronische transacties. Een kwan-
tumcomputer zal echter weinig
problemen hebben om deze code
te kraken. Daarom zijn onder-
zoekers, vooruitlopend op de

introductie van de kwantum-
computer -die volgens Lange nog
minstens tien jaar op zich laat
wachten- op zoek naar versleute-
lingsystemen die bestand zijn
tegen kwantumcomputers. Het
McEliece-systeem voldoet aan
die eis, maar bleek dus niet
bestand tegen een aanval met
conventionele pc’s. Lange en col-
lega’s ontwierpen daarom een
nieuwe sleutel, waarmee
McEliece wél bestand is tegen
kraakpogingen. “De komende
tijd willen we het McEliece-
systeem nog verder verbeteren,
zodat het inzetbaar is op het
moment dat er werkende kwan-
tumcomputers op de markt
komen en de oude versleuteling-
systemen niet meer voldoen”,
aldus Lange./.

Oud-TU/e’er voorzitter OMO
DDrrss..  EEuuggeennee  BBeerrnnaarrdd,,  oouudd--ddiirreecctteeuurr  bbeeddrriijjffssvvooeerriinngg  bbiijj  SScchheeiikkuunnddiiggee
TTeecchhnnoollooggiiee  eenn  TTeecchhnniisscchhee  NNaattuuuurrkkuunnddee,,  wwoorrddtt  ppeerr  1155  jjaannuuaarrii  ddee
bbeessttuuuurrssvvoooorrzziitttteerr  vvaann  OOnnss  MMiiddddeellbbaaaarr  OOnnddeerrwwiijjss  ((OOMMOO))..  OOMMOO  iiss
mmeett  4455  sscchhoolleenn  eenn  rruuiimm  6600..000000  lleeeerrlliinnggeenn  hheett  ggrroooottssttee  sscchhoooollbbeessttuuuurr
vvaann  NNeeddeerrllaanndd..  BBeerrnnaarrdd  iiss  nnuu  nnoogg  aallggeemmeeeenn  ddiirreecctteeuurr  vvaann  ddee  ffaaccuulltteeiitt
BBèèttaawweetteennsscchhaappppeenn  vvaann  ddee  UUnniivveerrssiitteeiitt  UUttrreecchhtt..  TToott  22000055  wweerrkkttee
BBeerrnnaarrdd  aaaann  ddee  TTUU//ee..
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De week van/Michel
Michel Scheepers houdt zich als huis-
meester van de faculteit Scheikundige

Technologie onder andere bezig met
onderhoud, schoonmaak, verbouwingen

en catering.

MMaaaannddaagg:: ‘s Ochtends vroeg een beroerde
student op de stoep die graag wil weten of
hij koorts heeft. Op de hele campus geen
koortsthermometer te vinden, daarom
snel naar een apotheek gereden. De
middag kost me vier taarten vanwege mijn
verjaardag, in de avond verder gevierd met
familie en vrienden.

DDiinnssddaagg:: Onze decaan Piet Lemstra krijgt
een wielklem. Maar, zoals hij zelf zegt:
‘Een echte plem zet je niet zomaar klem’.
Een telefoontje binnen het ‘circuit’ en de
wielklem is onbeschadigd verdwenen.
Mooi om de gezichten te zien van de

bewakingsbeambten die later verbaasd
voorbijrijden.

WWooeennssddaagg:: Het afscheid van onze baas,
Dick Klepper, van aanstaande vrijdag voor-
bereid en een voorlopige planning
gemaakt voor een grote verhuizing binnen
de faculteit. Koffie gedronken bij onze
studentenvereniging Japie. ’s Avonds de
verjaardag van mijn zevenjarig nichtje en
daarbij gedanst op muziek van K3.

DDoonnddeerrddaagg::  Gesprek gehad met verschil-
lende parijen over het vervangen van het
plafond in onze borrelruimte FORT. Het is
van groot belang om te blijven investeren
in de mooiste en gezelligste borrelruimte
op de campus. Om vier uur een lekker
pilsje gedronken tijdens ons wekelijks
overleg in de FORT.

VVrriijjddaagg:: In de ochtend bezig met audio-

visuele pro-
blemen binnen
de faculteit,
daarna
gesprek
gevoerd over
de schoon-
maak van
laboratoria met
labgebruikers.
Snel nog een tuktuk
kunnen regelen om onze baas te laten
ophalen in De Zwarte Doos en naar de
faculteit te laten brengen. ‘s Middags het
afscheid, daarna snel naar huis voor de
verjaardag van mijn zoon.

ZZaatteerrddaagg:: Voorlichtingsdagen aan de
faculteit en coördineren van periodieke
schoonmaakwerkzaamheden binnen de
faculteit. ‘s Avonds naar PSV-Roda JC.

Als beginnend student koos
Brinksma voor wiskunde in
Groningen. De democratisering
van het onderwijs in de jaren
zestig had ertoe geleid dat in
Groningen studenten op alle
niveaus deel uitmaakten van
besturen, “tot aan het College
van Bestuur toe. Dat sprak me
aan. Daarbij ben ik altijd geïnte-
resseerd geweest in vrijwel álles;
in wiskunde, maar bijvoorbeeld

ook in filosofie en literatuur. Zo
wilde ik begrijpen waaróm de
wiskunde zo stellig is, waarom
het bewijs van een stelling
onontkoombaar is.”
Kort na zijn afstuderen verkaste
Brinksma naar Twente, om daar
zijn carrière voort te zetten als
informaticus. Hij promoveerde,
werkte als universitair docent en
-hoofddocent, om in 1991 hoog-
leraar te worden. “Ik heb mijn
carrièrepad nooit uitgestippeld.
Ik vólg het pad, neem af en toe
de beslissing om linksaf of
rechtsaf te gaan, maar heb nooit
gedacht: ‘Over tien jaar wil ik
dáár zijn’.” Ook de post van
wetenschappelijk directeur van
het Embedded Systems Institute
(ESI) kwam in 2005 gewoon op
zijn pad - maar wél op het juiste
moment: “In Twente was ik met
mijn groep al vijftien jaar behoor-
lijk succesvol en mijn opdracht
was om dat succes te behouden.
De echte uitdaging was eraf.”
Bovendien wilde hij op grotere
schaal en met meer middelen
werk maken van het toepassen
van academische kennis.

“Vanuit een leerstoel is je in-
vloed vrij beperkt. Je draagt
kennis aan, er wordt een toepas-
sing bij gevonden, en na dat
succes ga je weer verder. Erken-
ning van vakgenoten is strelend,
maar ik ben ook altijd gevoelig
geweest voor alle mogelijkheden
om in de praktijk echt het ver-
schil te kunnen maken. ESI bleek
daarvoor een geschikt vehikel.”
Brinksma trof in Eindhoven een
onderzoeksinstituut waar in de
jaren ervoor ‘aardig was gepio-
nierd’: “ESI was net gestart met
allerlei samenwerkingsprojecten
met de industrie, die meer inhoud
en richting moesten krijgen.
Delen van de brug tussen de aca-
demische wereld en de industrie
stonden er, maar de brug zelf
moest nog worden gebouwd.”
En dat is gelukt, stelt hij, ondanks
de tegenvaller die hij al snel na
zijn start te verwerken kreeg.
Want werd ESI bij zijn aanstel-
ling nog gezien als potentieel
technologisch topinstituut
waarvoor Brinksma het moest
klaarstomen; twee maanden
later veegde de overheid de

onderliggende financiële kader-
regeling van tafel. “Economische
Zaken wilde liever geen institu-
ten meer financieren, maar
alleen nog geld besteden aan
programma’s.”
Sindsdien zien veel onderzoeks-
instituten zich gedwongen tot
kortetermijndenken, constateert
Brinksma, en zijn ze vooral druk
met het schrijven van plannen
om weer voor vier jaar geld
binnen te halen. “Terwijl de
meerwaarde van de academische
wereld juist is dat zij ontwikke-
lingen over de waan van de dag
die in de industrie vaak heerst,
heen kan tillen.”
Bij ESI heeft Brinksma er des-
ondanks het maximale uit-
gehaald, vindt hij. “We staan
goed opgesteld voor de volgende
FES-ronde (de verdeling van
gelden uit het Fonds Econo-
mische Structuurversterking,
gefinancierd door aardgasgelden
- red.), we hebben duidelijkere
erkenning gekregen en staan
klaar om vervolg te geven aan
speciale samenwerkingsvormen
in 3TU-verband.”

Maar Brinksma zal zijn handen
er vanaf moeten trekken. Per 
1 januari is hij rector van de
Universiteit Twente; een instel-
ling die hij goed kent, “maar niet
tot in detail, waardoor ik naïeve
vragen kan stellen.”
Dat hij zijn wetenschappelijke
ambities opzij moet zetten,
accepteert Brinksma. “De laatste
jaren ben ik al meer bestuurder
dan wetenschapper geworden.
Er liggen nog wel artikelen op de
plank en ik heb nog verschil-
lende potjes op het vuur staan -
waarvan sommige, bijvoorbeeld
dankzij promovendi, zelfkokend
zijn. Maar ik wil mezelf als
rector niet bij voorbaat be-
grenzen door ook nog weten-
schapper te willen blijven.
Rectoren die zich dat eerder
voornamen, liepen vaak tegen de
lamp.” Daarna wellicht? “Ik zie
wel. Ontwikkelingen in de infor-
matica gaan zó snel; vier jaar
kun je er misschien nog uit zijn,
maar mocht er ooit sprake zijn
van een tweede termijn, dan 
kun je sceptisch zijn over een
terugkeer na acht jaar.”/.

Tekst: Monique van de Ven
Foto: Bart van Overbeeke

Vooruit, als student was hij
best een beetje opstandig.

Aankomend rector te Twente
prof.dr. Ed Brinksma (51), nu

nog wetenschappelijk
directeur van het Embedded

Systems Institute, grijnst. “Je
ging destijds niet studeren

met het oog op een glansrijke
carrière, maar om de maat-
schappij te veranderen. En

daarvoor moest wel eens een
academiegebouw worden
bezet - om maar even een

bekentenis à la Duyvendak
te doen.”

“Ik ben er gevoelig voor om het verschil te kunnen maken”

Ed Brinksma
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‘Verplichte’ studiepunten voor 
academische vorming in minor
Vanaf 1 september 2009
worden in elke TU/e-minor drie
studiepunten vrijgemaakt voor
een extra impuls op het gebied
van academische vorming. Dat
betreft een tiende van het
totaal aantal punten. Er worden
vijf nieuwe, kleine universi-
teitscolleges voor in het leven
geroepen, en ook het volgen
van een reeks lezingen van
Studium Generale geeft dan
recht op een studiepunt. Het
College van Bestuur heeft dit
besloten in overleg met de
decanen en opleidingsdirec-
teuren.

Volgens drs. Maarten Pieterson,
hoofd van Studium Generale
(SG), is de mogelijkheid om met
het volgen van SG-lezingen een
studiepunt te verdienen, uniek
voor academisch Nederland. “Ik
ben uitermate gelukkig dat dit
initiatief om universiteitsbreed
iets extra’s te gaan doen aan de
academische vorming van onze
studenten, er nu eindelijk is. En
het is verstandig om daarbij
gebruik te maken van activiteiten
die wij als SG al jaren aanbieden”,
aldus Pieterson. 
De bachelorstudent kan kiezen
uit een aantal opties om in de

minor, die bestaat uit dertig
studiepunten, er drie te ver-
dienen met elementen op het
gebied van academische
vorming, Zo blijft er de mogelijk-
heid om één van de twee grote,
bestaande universiteitscolleges 
-Big History en Big Images- te
volgen. Het volgen van één van
deze twee collegereeksen is
direct goed voor drie studie-
punten. Daarnaast komen er vijf
kleine universiteitscolleges,
waaruit de student kan kiezen.
Zo’n collegereeks levert twee
studiepunten op en kan gecom-
bineerd worden met een pakket
van veertien geselecteerde
lezingen en/of workshops van
SG. Dat pakket is goed voor één
studiepunt. Aanwezigheid bij de
lezingen wordt geregistreerd
door middel van het scannen van
de collegekaart. Op dit moment
functioneert dat nog niet hele-
maal perfect, aldus Pieterson.
Maar hij verwacht dat goed loopt
vanaf komend collegejaar.

Gastdocent
Het opzetten van de vijf kleine
universiteitscolleges, die gewoon
getoetst zullen worden, valt
onder de verantwoordelijkheid
van het Platform Academische

Vorming, waar een universi-
teitsbrede groep hoogleraren
zitting in heeft. In een nota van
prof.dr.ir. Anthonie Meijers,
voorzitter van het Platform, staan
voorbeelden van thema’s voor
deze colleges. Genoemd worden
onder meer ‘de risicosamen-
leving’, ‘chaos en complexiteit’,
‘big money’, ‘de maatschappij en
de rol van technologie’ en ‘tech-
nologie en recht’. Ook ligt er het
voorstel om één van de college-
reeksen te laten verzorgen door
een gastdocent. Daarbij wordt
gedacht aan een schrijver, weten-
schapper, oud-politicus of
rechter van naam. Deze persoon
moet een bijdrage kunnen
leveren aan de disciplinaire ver-
rijking en uitstraling van de
TU/e, aldus de nota. Volgens
Pieterson is op dit moment een
shortlist van kandidaten in de
maak.
Dit jaar bestaat al de moge-
lijkheid om lezingen te volgen
die kunnen worden toegevoegd
aan het totaal van veertien dat uit-
eindelijk vereist is voor een stu-
diepunt. Het gaat hierbij dan om
lezingen van academische
experts. In het SG-programma-
boekje Sgrift zijn deze
gemarkeerd./.

Open dag op zaterdag trekt meer ouders
Ouders zijn steeds meer
betrokken bij de studiekeuze
van hun kinderen. Om hen nog
beter in staat te stellen mee te
gaan naar de TU/e, was er dit
jaar voor het eerst een open
dag in het weekend. Zaterdag
25 oktober vergezelden zes-
honderd papa’s en mama’s
evenzoveel belangstellende
vwo-scholieren.

Annemiek Osinga uit het West-
Friese Wieringerwerf is serieus
bezig met haar studiekeuze.
Vorig jaar bezocht ze de TU Delft
en onlangs was ze nog op de
onderwijsbeurs in Utrecht. Ze
houdt van vormgeving van
gebouwen, maar noemt de hoge-
scholen te kunstzinnig. Dan
liever een technische studie.
Vader Jaap, uitvoerder in de weg-
en waterbouw, is ook zeer geïn-
teresseerd in wat de TU/e zijn
dochter kan bieden. 
Omdat de ene student verder is
in zijn of haar keuzeproces dan
de ander, waren er dit jaar aparte
voorlichtingssessies voor zowel
de ‘oriënterende’ als de ‘ver-
diepende’ scholier. Dat kwam
goed uit voor Onno de Vries en

zijn ouders uit Middelburg. Zij
hadden vorig jaar al kennis
gemaakt met de TU/e en konden
nu meteen de verdieping in bij
Bouwkunde. Daar kregen ze een
rondleiding van een student.
Vader De Vries is tevreden over
diens eerlijke informatie. “In
Delft kregen we praatjes van de
professoren, dat kwam toch
meer gelikt over.” 
De ouders van Osinga en De
Vries waren vrijdag aan het
werk. Maar ze hadden allen
graag een vrije dag opgenomen

om mee te kunnen gaan naar de
open dag. Susanne Denis, mede-
werkster van het Communicatie
Expertise Centrum, laat weten
dat niet alle ouders er zo over
dachten. “Op vrijdag ontvingen
we ongeveer vijfhonderd scho-
lieren en was de verhouding
scholier-ouder twee op één.
Zaterdag was de verhouding één
op één. Dus we mogen wel con-
cluderen dat deze nieuwe opzet
direct al het gewenste effect
heeft gehad”, aldus Denis./.

VU heeft wél geld op IJsland
Anders dan de VSNU eerder
veronderstelde, is er toch een
universiteit die mogelijk
schade ondervindt van de
IJslandse bankencrisis. De
Vrije Universiteit Amsterdam
zou een obligatie in IJsland
hebben, waarvan de waarde
mogelijk meerdere miljoenen
bedraagt.

Vorige week berichtte universi-
teitsblad Ad Valvas dat de VU een
obligatie heeft bij Kaupthing
bank, die inmiddels door de
IJslandse regering is over-

genomen. Volgend jaar juni moet
Kaupthing de lening aflossen. Of
dat lukt, is zeer de vraag, want
financieel lijkt de bank op sterven
na dood.
De obligatie vertegenwoordigt
volgens Ad Valvas ‘zes procent
van de uitstaande liquiditeit’. Om
hoeveel geld het precies gaat, wil
de VU niet zeggen. Eind vorig
jaar had de universiteit bijna 120
miljoen euro aan liquide
middelen, meldt het jaarverslag.
Of dit betekent dat het
Kaupthing-avontuur de VU
maximaal zeven miljoen euro

kan kosten, wordt niet bevestigd.
Ook in het Verenigd Koninkrijk
zijn hoger-onderwijsinstellingen
getroffen. Twaalf Britse universi-
teiten hebben in totaal een kleine
honderd miljoen euro op reke-
ningen van noodlijdende IJslandse
banken staan, meldt de Guardian.
In Nederland zijn verder geen
universiteiten en hogescholen
bekend die tegoeden in IJsland
hebben. Ook de TU/e heeft geen
geld staan bij IJslandse banken,
of andere riskante banken, laat
bestuurswoordvoerder Peter van
Dam weten./.

Industrial Design
uitgenodigd 
op topdag EZ
De Dutch Design Week (DDW)
heeft voor Industrial Design
een leuk resultaat opgeleverd:
een delegatie houdt maandag
een presentatie op de jaar-
lijkse internationale dag van
het ministerie van EZ.

De directeur-generaal Onder-
nemen & Innovatie, Renée
Bergkamp, was bij haar bezoek
aan de DDW zo enthousiast over
het werk van de drie TU-facul-
teiten op gebied van industrieel
ontwerpen, dat ze het schema
van de EZ-dag openbrak, vertelt
ID-hoogleraar prof.dr.ir. Brom-
bacher.
Wat Brombacher betreft is het
een bijzondere kans. Op de EZ-
dag komen alle technisch-weten-
schappelijke attachés (TWA’s)
van de Nederlandse ambassades
bij elkaar. Samen hebben die
wereldwijd een netwerk in
wetenschap en bedrijfsleven
waar je U tegen zegt. “Dat is voor
ons een ontzettend belangrijk
netwerk. Wij als ID ontwikkelen
‘intelligente systemen’, maar qua
partners liggen in Nederland
maar een aantal stukjes. Er zit in
Nederland bijvoorbeeld geen
hightech sportindustrie.”
Wat het extra mooi maakt: de
delegatie is uitgenodigd door de
directeur-generaal Ondernemen
& Innovatie. Brombacher: “Elke
hoogleraar probeert gaatjes te
vinden in de agenda’s van direc-
teuren-generaal. Het bijzondere
nu, is dat we zijn gevraagd. Ik heb
dat nog nooit meegemaakt. Ze
zag tijdens haar bezoek aan de

DDW drie projecten die ze heeft
uitgekozen voor nadere toe-
lichting in Den Haag.”
Een van de projecten die ID
onder de aandacht mag brengen
is de ‘Neonatal Intensive Care
Unit Smart Jacket’, een kind-
vriendelijk babypakje voor vroeg-
geborenen, met allerlei sensoren
erin geïntegreerd. Tien minuten
heeft de ID-delegatie, maar ze
gaan er graag voor naar Den
Haag. “Ik zie dit als een com-
pliment”, aldus prof.dr.ir. Loe
Feijs, die afstudeerbegeleider
was van Sibrecht Bouwstra, die
het innovatieve kledingstuk
ontwierp. 

Hoofdreden voor het bezoek van
de directeur-generaal was ove-
rigens de presentatie van het
meerjarenplan aangaande ‘pro-
ductontwerpen’ van de drie TU-
faculteiten op gebied van indus-
trieel ontwerpen. De faculteiten
verwachten hier tien miljoen
euro voor te krijgen van
SenterNovem, een EZ-
agentschap. Brombacher: “Er is
de afgelopen jaren aan dit plan
gewerkt door de drie TU’s en er is
breed draagvlak gezocht in het
bedrijfsleven. Dit wordt een van
de pilaren van ons onderzoek in
de toekomst.”/.

Foto: Bart van
Overbeeke
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Observant - Universiteit Maastricht

Parkeeroverlast door studenten
DDee  UUnniivveerrssiitteeiitt  MMaaaassttrriicchhtt  wwiill  hheett  ppaarrkkeeeerrggeeddrraagg  vvaann
ssttuuddeenntteenn  mmeett  eeeenn  aauuttoo  oonnddeerrzzooeekkeenn,,  sscchhrriijjfftt  wweeeekkbbllaadd
OObbsseerrvvaanntt..  BBeewwoonneerrss  vvaann  oommlliiggggeennddee  wwiijjkkeenn,,  wwaaaarr  hheett
ppaarrkkeerreenn  nnoogg  ggrraattiiss  eenn  vveerrgguunnnniinnggvvrriijj  iiss,,  bbeekkllaaggeenn  zziicchh  bbiijj
ddee  ggeemmeeeennttee  aall  jjaarreenn  oovveerr  oovveerrllaasstt..  HHooeewweell  hheett  ttooee--
ggeessttaaaann  iiss  oomm  iinn  ddee  wwiijjkkeenn  ttee  ppaarrkkeerreenn,,  llaaaatt  eeeenn  wwoooorrdd--
vvooeerrddeerr  vvaann  ddee  uunniivveerrssiitteeiitt  wweetteenn  ggeevvooeelliigg  ttee  zziijjnn  vvoooorr  ddee
ssiiggnnaalleenn..  AAllllee  ssttuuddeenntteenn  kkuunnnneenn  bbiinnnneennkkoorrtt  eeeenn  mmaaiill  vvaann
ddee  uunniivveerrssiitteeiitt  vveerrwwaacchhtteenn  mmeett  iinnffoorrmmaattiiee  oovveerr  ggrroottee
ppaarrkkeeeerrvvoooorrzziieenniinnggeenn  iinn  ddee  ssttaadd..

Mare - Universiteit Leiden

Grunberg stopt als gastschrijver
AArrnnoonn  GGrruunnbbeerrgg  nneeeemmtt  aaffsscchheeiidd  aallss  ggaassttsscchhrriijjvveerr  vvaann  hheett
LLeeiiddssee  uunniivveerrssiitteeiittssbbllaadd  MMaarree..  IInn  zziijjnn  llaaaattssttee  bbiijjddrraaggee
bblliikktt  hhiijj  tteerruugg  oopp  ddee  kkeeeerr  ddaatt  hhiijj  ‘‘eemmbbeeddddeedd’’  ggiinngg  bbiijj  eeeenn
AAuugguussttiinnuuss--//QQuuiinnttuuss--ssttuuddeenntteennhhuuiiss  ((ddiitt  oovveerriiggeennss  nnaaddaatt
hhiijj  nniieett  wweellkkoomm  wwaass  bbiijj  ssttuuddeenntteennvveerreenniiggiinngg  MMiinneerrvvaa,,
wwaaaarr  mmeenn  vvrreeeessddee  vvoooorr  nneeggaattiieevvee  ppuubblliicciitteeiitt))..  IInn  ddiitt  ‘‘HHootteell
llaa  MMoorruuee’’  lleeeerrddee  GGrruunnbbeerrgg  oonnddeerr  mmeeeerr  ddaatt  eeeerrsstteejjaaaarrss  ddiiee
eeeenn  vveerrggiissssiinngg  hheebbbbeenn  bbeeggaaaann,,  oopp  ddee  kknniieeëënn  mmooeetteenn  vvoooorr
zzooggeehheetteenn  cchhaanntteeuurrss..  EEnn::  ““HHuuiissrreellaattiieess,,  bbeeggrriijjpp  iikk,,  zziijjnn
mmiinn  ooff  mmeeeerr  ggeerreegguulleeeerrddee  sseekkssuueellee  bbeettrreekkkkiinnggeenn  ttuusssseenn
bbeewwoonneerrss  vvaann  eeeenn  ssttuuddeenntteennhhuuiiss..  ((……))  EEnn  bbiieerr  wwoorrddtt
ggeesseerrvveeeerrdd  iinn  ppllaassttiicc  eemmmmeerrss  wwaaaarriinn,,  aallss  iikk  mmee  nniieett  vveerrggiiss,,
ooooiitt  mmaayyoonnaaiissee  hheeeefftt  ggeezzeetteenn..””

Univers - Universiteit van Tilburg

Met smart aanbevolen
AAffssttuuddeeeerrddeerrss  kkllooppppeenn  sstteeeeddss  vvaakkeerr  bbiijj  hhuunn  ddoocceenntt  aaaann
vvoooorr  eeeenn  aaaannbbeevveelliinnggssbbrriieeff;;  nniieett  aalllleeeenn  oomm  ppootteennttiiëëllee
wweerrkkggeevveerrss  ttee  iimmppoonneerreenn,,  mmaaaarr  sstteeeeddss  vvaakkeerr  ooookk  oomm  bbiijj
mmaasstteerrss  aaaann  aannddeerree  uunniivveerrssiitteeiitteenn  bbiinnnneenn  ttee  kkoommeenn..  DDaatt
kkaann  ddiilleemmmmaa’’ss  oopplleevveerreenn,,  sscchhrriijjfftt  UUnniivveerrss  iinn  hheett  ssttuukk  ‘‘MMeett
ssmmaarrtt  aaaannbbeevvoolleenn’’;;  bbiijjvvoooorrbbeeeelldd  aallss  eeeenn  ddoocceenntt  oomm  eeeenn
aaaannbbeevveelliinnggssbbrriieeff  wwoorrddtt  ggeevvrraaaaggdd  vvoooorr  eeeenn  oopplleeiiddiinngg
eellddeerrss  ddiiee  sstteerrkk  oovveerreeeennkkoommtt  mmeett  eeeenn  eeiiggeenn  ssttuuddiiee..  DDee  ttiijjdd
lliijjkktt  rriijjpp  vvoooorr  eeeenn  ooppeenneerr  bbaacchheelloorr--mmaasstteerrsstteellsseell,,  sstteelltt
UUnniivveerrss,,  eenn  ddaatt  vviinnddtt  ooookk  OOCCWW--mmiinniisstteerr  RRoonnaalldd  PPllaasstteerrkk..
HHiijj  wwiill  ddee  ‘‘zzaacchhttee  kknniipp’’  ddiiee  vveeeell  uunniivveerrssiitteeiitteenn  hhaanntteerreenn,,
oommzzeetttteenn  nnaaaarr  eeeenn  ‘‘hhaarrddee  kknniipp’’,,  zzooddaatt  ssttuuddeenntteenn  eeeenn
nnaaddrruukkkkeelliijjkkeerr  kkeeuuzzeemmoommeenntt  eerrvvaarreenn  eenn  mmiinnddeerr  vvaannzzeellff--
sspprreekkeenndd  ddoooorrssttrroommeenn  nnaaaarr  mmaasstteerrss  iinn  eeiiggeenn  hhuuiiss  ((zzooaallss
zzoo’’nn  ttaacchhttiigg  pprroocceenntt  nnuu  ddooeett))..  

Erasmus Magazine - Erasmus Universiteit
Rotterdam
Lener wil lekker leven
DDee  IInnffoorrmmaattiiee  BBeehheeeerr  GGrrooeepp  lliijjkktt  wweeeerr  aaaann  ppooppuullaarriitteeiitt  ttee
wwiinnnneenn,,  ccoonnssttaatteeeerrtt  EErraassmmuuss  MMaaggaazziinnee  ddeezzee  wweeeekk  iinn  zziijjnn
ccoovveerrssttoorryy..  OOookk  wwoorrddeenn  ddee  ggeelleeeennddee  bbeeddrraaggeenn  sstteeeeddss
hhooggeerr  eenn  sstteekkeenn  EEUURR--ssttuuddeenntteenn  zziicchh  iinn  ddee  sscchhuullddeenn
‘‘oommddaatt  zzee  hhuunn  ssttuuddiiee  zzeellff  mmooeetteenn  bbeettaalleenn  ooff  oommddaatt  zzee  fflliinnkk
wwiilllleenn  ffeeeesstteenn’’..  UUiitt  eeeenn  eennqquuêêttee  vvaann  hheett  bbllaadd  bblliijjkktt  ddaatt
rruuiimm  vveeeerrttiigg  pprroocceenntt  vvaann  ddee  RRootttteerrddaammssee  ssttuuddeenntteenn
((vvoooorraall  ddee  uuiittwwoonneennddeenn  oonnddeerr  hheenn))  lleeeenntt;;  mmeeeerr  ddaann  ddee
hheellfftt  ddaaaarrvvaann  lleeeenntt  hheett  mmaaxxiimmaallee  bbeeddrraagg  ((mmeeeerr  ddaann  vviieerr--
hhoonnddeerrdd  eeuurroo  ppeerr  mmaaaanndd))..  DDee  vvoooorrnnaaaammssttee  rreeddeenn  oomm  ttee
lleenneenn  ((ddoooorr  rruuiimm  2211  pprroocceenntt  ggeennooeemmdd))    iiss  oomm  ‘‘lleekkkkeerr  ttee
kkuunnnneenn  lleevveenn’’..  

Vox - Radboud Universiteit Nijmegen

Student gebruikt vaker coke
BBiijjnnaa  ddeerrttiigg  pprroocceenntt  vvaann  ddee  NNiijjmmeeeeggssee  ssttuuddeenntteenn  hheeeefftt  wweell
eeeennss  ddrruuggss  ggeebbrruuiikktt;;  ddee  hheellfftt  ddaaaarrvvaann  ggeebbrruuiikkttee  aaffggeellooppeenn
jjaaaarr  hhaassjj,,  ccooccaaïïnnee  ooff  xxttcc..  DDaatt  bblliijjkktt  uuiitt  oonnddeerrzzooeekk  iinn
ooppddrraacchhtt  vvaann  uunniivveerrssiitteeiittssmmaaggaazziinnee  VVooxx..
VVeerrssllaavviinnggssddeesskkuunnddiiggee  RRoobbbbeerrtt--JJaann  VVeerrkkeess,,  ppssyycchhiiaatteerr
vvaann  hheett  UUMMCC  SStt..  RRaaddbboouudd,,  mmaaaakktt  zziicchh  vvoooorraall  zzoorrggeenn  oomm
hheett  ttooeenneemmeenndd  ccookkeeggeebbrruuiikk::  ““UUrreenn  kkaauuwweenn  oopp  ccooccaa--
bbllaaddeerreenn  iiss  nnoogg  ttee  ddooeenn,,  eeeenn  hhaaaall  zzuuiivveerr  ppooeeddeerr  ddoooorr  ddee
nneeuuss  iiss  ddaaaarreenntteeggeenn  zzeeeerr  sscchhaaddeelliijjkk  vvoooorr  hheett  bbrreeiinn..””  OOookk
sspprraakk  VVooxx  ddeeaalleerrss,,  ppoorrttiieerrss  eenn  hhoorreeccaaoonnddeerrnneemmeerrss  eenn  
--mmeeddeewweerrkkeerrss..  EEeenn  kkrrooeeggbbaaaass::  ““JJee  mmooeett  mmaaaarr  eeeennss  nnaaaarr
ddee  ssttuuddeenntteennhhuuiizzeenn  vvaann  OOvvuumm  NNoovvuumm  eenn  CCaarroolluuss  MMaaggnnuuss
kkiijjkkeenn,,  iikk  wweeeett  hhooee  hheett  ddaaaarr  ggaaaatt..  IIeeddeerreeeenn  ggeebbrruuiikktt..
SSttuuddeenntteenn  ooookk..  EEnn  zzee  ggeebbrruuiikkeenn  aalllleess..””  

Prof.dr. Koeno Gravemeijer, hoogleraar Science en Techniek Educatie bij de Eindhoven School of Education

“Geklaag over staartdelingen verkeerde discussie”
Kinderen leren niet meer fatsoenlijk rekenen en dat
komt door het ‘realistisch rekenen’, een lesmethode
op de basisschool. Dat is de mening van de stichting
Goed Rekenonderwijs, die pleit voor de herinvoering
van oude rekenmethoden. De TU/e en de Universiteit
van Tilburg trekken ieder 35.000 euro uit om de
stichting een nieuwe rekenmethode te laten ont-
wikkelen. Is het inderdaad hoog tijd dat kinderen weer
kennismaken met de staartdeling?

“Dat basisschoolleerlingen niet zouden kunnen
rekenen, is onjuist”, zegt prof.dr. Koeno Gravemeijer,
hoogleraar Science en Techniek Educatie bij de
Eindhoven School of Education. Gravemeijer werkte
jarenlang bij het Freudenthal Instituut, verantwoordelijk
voor de ontwikkeling van de onderwijsmethode ‘realis-
tisch rekenen’. “Uit internationaal onderzoek blijkt dat
Nederlandse leerlingen het nog steeds heel goed doen.
De tegenstanders van realistisch rekenen baseren zich
op de resultaten van de Periodieke Peilingen van het
Onderwijsniveau (PPON) door het Cito. Daaruit blijkt
dat leerlingen op bepaalde onderdelen, zoals getallen en
getalrelaties, schattend rekenen en procenten, beter
presteren en op andere onderdelen minder, zoals
vermenigvuldigen en delen. Er wordt nu gedaan alsof dit
laatste de enige uitkomst van de peiling is.” 
“Ook universiteiten klagen dat de eerstejaars niet meer
kunnen rekenen. Maar dat zijn leerlingen die vaak al vijf
jaar niet meer rekenen, omdat ze daar in het voortgezet
onderwijs hun rekenmachine voor gebruiken. Een ander
argument is dat aankomende Pabo-studenten slechter
rekenen dan de beste twintig van de basisschoolleer-
lingen. Maar ze hebben altijd al
slechter gepresteerd dan die twintig
procent, omdat die besten niet naar
de Pabo gaan. Dat kun je de basis-
school niet verwijten.”
“Uit PPON-onderzoek blijkt verder
dat de prestaties van de basisschool-
leerlingen achterblijven bij wat
experts verwachten. Maar dat is al
twintig jaar zo en dat geldt voor
vrijwel alle vakken. Blijkbaar heb-
ben experts de neiging de mogelijk-
heden van leerlingen te overschat-
ten.”
“Het ‘realistisch rekenen’ heeft met
name een kans gekregen omdat de
oude rekenmethodes slechte resul-
taten veroorzaakten. Leerlingen
begrepen niet wat ze aan het doen
waren en konden het niet toepassen.

De bedoeling van het ‘realistisch rekenen’ is dat
kinderen meedenken over hoe je een rekenprobleem
aanpakt, hoe een oplossingsmethode aan te passen, in te
korten en efficiënter te maken. Wel moet worden opge-
merkt dat het realistisch rekenen niet goed geïmplemen-
teerd is. Er had meer gedaan moeten worden om de
methode beter uit de verf te laten komen. Maar er is
nooit geld gekomen voor nascholing van de docenten.
Echt probleemgeoriënteerd rekenonderwijs is moeilijker
dan gewoon stampwerk voorschotelen. Er is een omslag
nodig naar het doceren vanuit de denkwijze en de kennis
van de leerling. Dat is heel lastig, en dat wordt nog eens
bemoeilijkt doordat de leerboeken en handleidingen
heel gedetailleerd zijn uitgewerkt. Dat maakt het
moeilijk om daar flexibel mee om te gaan. De hand-
leiding zou alleen hoofdlijnen en bronnenmateriaal
moeten bieden, en leraren zouden bijscholing moeten
krijgen om daarmee te werken. Voor een dergelijke bij-
scholing was nooit geld, maar nu stelt het ministerie wel
geld beschikbaar om de klok terug te draaien.”
“Het is de verkeerde discussie. Er zitten mensen te
klagen over staartdelingen, maar wat heb je nu echt
nodig in deze maatschappij, als je moet werken met
complexe, geautomatiseerde apparatuur? Een globaal
wiskundig inzicht van de modellen die worden gebruikt,
kennis van statistiek zodat je resultaten op hun waarde
kunt schatten. Kunnen schatten wat er uit een bereke-
ning komt, zodat je het merkt wanneer er iets fout gaat
bij het gebruik van de rekenmachine. Het is echt minder
nuttig om een getal van vijf cijfers vlot en routinematig
te kunnen delen door een getal van vier cijfers.”/.

Prof.dr. Koeno Gravemeijer. Foto: Bart van Overbeeke
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TU/e en UvT steken geld in 
nieuwe rekenmethode
De TU/e en de Universiteit van
Tilburg geven ieder 35.000
euro aan de Stichting Goed
Rekenonderwijs voor het ont-
wikkelen en op de markt
brengen van een nieuwe reken-
methode. Zij vinden het nood-
zakelijk een alternatief te
bieden voor de zogeheten
‘realistische rekenmethodes’
die nu domineren in het basis-
onderwijs. 

De Stichting Goed Reken-
onderwijs werd vorige maand op-
gericht om het rekenen van leer-
lingen te verbeteren door de
ontwikkeling en verspreiding
van deugdelijk lesmateriaal. “Wij
delen de zorg van de initiatief-
nemers dat het ‘realistisch
rekenen’ er in elk geval toe bij-
draagt dat leerlingen bepaalde
routinematige rekenvaardig-
heden onvoldoende beheersen”,
licht bestuurswoordvoerder
Peter van Dam toe. “Traditionele
leermethoden, waarbij bepaalde

rekenroutines worden ingesle-
pen, kunnen helpen dat
probleem te verminderen.”
De steun past ook in de context
van de projecten die de univer-
siteit al onderneemt onder de
vlag van het Pre University
College. Het verbeteren van het
wiskundeonderwijs op middel-
bare scholen staat hierbij
centraal. Van Dam: “Wij merken
al jaren dat veel leerlingen moeite
hebben om ons wiskunde-
onderwijs te volgen. We hebben
de indruk dat dit te maken heeft
met de ontwikkelingen in het
onderwijs de laatste jaren
richting het realistisch rekenen.” 

Niet enige uitkomst
Volgens prof.dr. Koeno
Gravemeijer, hoogleraar Science
en Techniek Educatie bij de
Eindhoven School of Education,
blijkt dit verband echter niet uit
onderzoek. “De tegenstanders
van realistisch rekenen baseren
zich op de resultaten van de

Periodieke Peilingen van het
Onderwijsniveau door het Cito.
Daaruit blijkt dat leerlingen op
bepaalde onderdelen, zoals getal-
len en getalrelaties, schattend
rekenen en procenten, beter
presteren en op andere onder-
delen minder, zoals vermenig-
vuldigen en delen. Er wordt nu
gedaan alsof dat de enige
uitkomst van de peiling is.” 
De hoogleraar, die bij het
Freudenthal Instituut mee-
werkte aan het ontwikkelen van
het ‘realistisch rekenen’, plaatst
dan ook vraagtekens bij de actie
van het CvB. “Als het een keuze
betreft voor ouderwets oefenen,
dan denk ik dat er belangrijker
zaken zijn om in te investeren.
Natuurlijk zijn de signalen
vanuit de docenten duidelijk
genoeg om te geloven dat er iets
mis is, maar de vraag is of je
daarom het basisonderwijs op die
manier moet veranderen.”/.
Zie ook Vox Academici op pagina 4

Modelrecht voor unieke
TU/e-leeslamp

Het Innovatielab heeft half
oktober een modelrecht aan-
gevraagd voor een leeslamp
die is ontwikkeld door ir. Philip
Ross van Industrial Design. Het
is volgens het Innovatielab de
eerste keer dat de TU/e een
beroep doet op een dergelijke
wettelijke bescherming.

Voor de leeslamp van Ross is al
voor de zomer patent aange-
vraagd. Maar die gaan uitsluitend
over de technische werking van
de leeslamp. Zo bedacht Ross
nieuwe toepassingen voor het
led-licht waarmee zijn lamp is
toegerust. Zijn vondst heeft
onder meer betrekking op de
bundelbreedte en dynamiek van
het led-licht. Deze kunnen met
handgebaren worden aangepast.
Ross: “Meer kan ik er niet over
zeggen. Het toekennen van een
patent duurt ongeveer een jaar.
Tot die tijd is de uitvinding wel

beschermd, maar is het niet uit-
gesloten dat andere partijen er
toch hun voordeel mee doen.”
Dat nu ook voor het design van de
leeslamp beschermrecht is aan-
gevraagd, noemt René de Torbal
‘een primeur’. De account-
manager van het Innovation Lab
houdt een slag om de arm, maar
volgens hem is het de eerste keer
dat de TU/e een vormgeving in
bescherming neemt. 
Ross heeft daar wel een ver-
klaring voor: “Mijn leeslamp is
commercieel interessant. Zowel
op designgebied als op technisch
valk. Vanuit mijn omgeving aan
de faculteit kreeg ik aanmoedi-
gingen om de leeslamp op de
markt te brengen. Het
Innovation Lab helpt daar nu
geweldig bij. Ze bieden des-
kundig advies en investeren in de
aanvraag van het patent en
modelrecht.”/.

Een lokker voor onontdekte Stadstuin
Niels Groeneveld, vierdejaars
Bouwkundestudent aan de
TU/e, heeft de GRID archi-
tecture competition gewonnen
met een ontwerp voor een
knalrood object dat publiek de
Eindhovense Stadstuin in moet
lokken.

Dertig jonge ontwerpers waren
zaterdagmiddag 25 oktober druk
aan het schetsen voor de archi-
tectuurwedstrijd van GRID in de
Stadstuin. Waar? Juist, in het on-
ontdekte groene plekje met gras
en oude bomen tussen de Smalle
Haven en de Ten Hagestraat dat
tijdens de Dutch Design Week
dienst deed als ontmoetingsplek.
Bouwkundestudenten Wouter
van Niel en Ruben Merkx organi-
seerden een prijsvraag om meer
bekendheid te geven aan de
Stadstuin zodat die gebruikt gaat
worden door winkelend publiek
en voorbijgangers.
Na slechts 4 uur tijd werden 26
ontwerpen ingeleverd bij de jury
waarin onder anderen architect
Geert Coenen en stedenbouw-
kundige Cees Donkers zaten.
Winnaar Groeneveld zag de op-
lossing voor het probleem dat
niemand de Stadstuin kent, niet

ín de tuin, maar in de Smalle
Haven. “Vanaf het Catharina-
plein ziet die eruit als een dood-
lopende steeg die leidt naar wat
kantoren en woongebouwen. Ik
heb een verbindend element
ontworpen tussen de Stadstuin
en de Smalle Haven. Het is
slechts deels zichtbaar en wekt
daarom nieuwsgierigheid op bij
de toeschouwer. Het object dient
dus als spanningmaker en bij-
voorbeeld als zitobject.”
Jurylid Donkers ziet het object als
verleider om publiek vanaf het
Catharinaplein de bijzondere

designstraat en de tuin te laten
bezoeken. “Daarnaast heeft Niels
laten zien dat het vak van
tekenend ontwerpen nog steeds
boeiend is en er in vier uur tijd
zonder computer een schitterend
concept en dito tekening kan
ontstaan.” 
Groeneveld won een tweepersoons
diner en overnachting in een luxe
gastenverblijf van Vesteda.
Daarnaast zal Jo Coenen & Co
Architekten de mogelijkheid
bekijken om het concept verder te
ontwikkelen./.

Eerste certificaten hbo-doorstroomminoren 
De eerste vijf geslaagden voor
de hbo-doorstroomminoren
aan de TU/e hebben dinsdag
28 oktober hun certificaten
gekregen. Omdat de hbo-
instroom aan de TU/e de
laatste jaren is gedaald, is
vorig jaar gestart met deze
programma’s, die de overgang
tussen hbo en wo moeten ver-
gemakkelijken en bevorderen.

Bij de hbo-doorstroomminor
volgen de hbo’ers in hun hbo-
programma een minor aan de
TU/e. Het idee is dat ze na het vol-
tooien van hun hbo-opleiding en
minor direct toegang tot de
master van de desbetreffende
TU/e-opleiding hebben. Voor-
heen konden hbo’ers alleen
instromen via een schakelpro-
gramma, dat een jaar of langer

duurde. De minor moet ervoor
zorgen dat de hbo’ers minder tijd
verliezen en dat de aansluiting
beter geregeld is. 
Stephanie Lamerichs, Bastiaan
Moor, Gerwin Pater, Joep
Schreurs en Bert Verhelst mogen
zich tot de eerste geslaagden
rekenen. De vijf studenten geven
allemaal aan dat ze het volgen van
de doorstroomminor leuk en
nuttig vonden, maar het wel als
een zware tijd hebben ervaren.
Daar staat tegenover dat er hoge
cijfers op de certificaten prijken.
Stephanie Lamerichs: “Dit was
voor mij een snellere manier om
in de universiteit in te stromen.
Hoewel het een hoop werk was,
heb ik er geen spijt van dat ik dit
heb gedaan. Het is fijn om meer
met je studie bezig te zijn.”
Drs. Jim Bergmans, beleids-

medewerker onderwijs bij STU,
laat weten dat de minor een beeld
moet geven van wat er aan de
TU/e verwacht kan worden. “Als
de universiteit te zwaar blijkt,
kun je dat maar beter op tijd
weten. We horen van veel studen-
ten dat ze eerst in de stoptrein
zaten en nu in de sneltrein.”
Bergmans vertelt dat er volop met
hbo-instellingen wordt gespro-
ken en samengewerkt.
“Sommige instellingen willen nu
zelf ook extra aanwas. Met het
oog op een eventueel bindend
studieadvies aan de TU/e stellen
ze voor dat wij hen onze
‘afvallers’ leveren en mee bege-
leiden. De groep die tussen hbo
en wo zit, moet je ook niet laten
vallen.”/.

(Advertentie)

Geen prijs voor glasblazer GTD
Glasinstrumentmaker Henri van der Schoot van de Gemeenschap-
pelijke Technische Dienst van de TU/e heeft achter het net gevist bij
de uitreiking van de Ir. Noordhofprijs 2008. De winnaars, die
donderdag 23 oktober in het Auditorium werden bekendgemaakt,
waren medewerkers van Adriaans Aannemersbedrijf (sector bouw),
KMWE Precisie (metaal) en textielfabriek Leo Schellens (ambachten).
De prijs voor de beste vaklui van Zuidoost-Brabant, bedoeld om het
vakmanschap in de regio te promoten en jongeren enthousiast te
maken voor een vakopleiding, is een initiatief van de TU/e en TNO
Industrie & Techniek. “Zonder deze vakmensen stond de wereld stil”,
aldus universiteitssecretaris ir. Harry Roumen bij de prijsuitreiking.

Ir. Philip Ross met de door 
hem ontworpen leeslamp.

Geert Koenen (links) overhandigde de prijs
aan Groeneveld. Foto: Jos Lammers
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Voorspellen lichaamswarmte tijdens 
Thermoregulatie/Frits van Otterdijk

Foto/Bart van Overbeeke
De lichaamstemperatuur van patiënten die een hart-
operatie ondergaan wordt tijdens de ingreep zonder

probleem omlaag gebracht met een hart-long-
machine. Maar om een kwetsbare hartpatiënt op het
ideale moment weer op te warmen en los te koppelen
van de hart-longmachine kost meer moeite. Ingenieur

Natascha Severens van de faculteit
Werktuigbouwkunde ontwikkelde een computer-
model dat de lichaamstemperatuur van patiënten
tijdens een operatie kan voorspellen. Woensdag 5

november promoveert ze op haar onderzoek.

Een werktuigbouwkundige in de operatie-
kamer van het Academisch Medisch
Centrum (AMC) van Amsterdam. Dat
was even slikken voor Natascha Severens.
“Wow, dit is wel heftig.” Met een lach om-
schrijft ze haar eerste aanblik van een
kloppend hart, een snijtafel met daarop
een patiënt, omringd door chirurgen,
operatieassistenten, anesthesisten,
anesthesiemedewerkers en klinisch
perfusonisten die een hart-longmachine
bedienen.
Lang kon Severens niet stilstaan bij deze
eerste oogopslag. Ze was naar de hoofd-
stad gekomen om metingen te verrichten
voor haar onderzoek. Met draadloze
sensors op de huid, een laser-doppler
flowmeter en standaardmetingen van de
ziekenhuismonitoren -rectaal en bij de
neus-, kon ze de lichaamstemperatuur
van een patiënt tijdens een operatie
nauwkeurig registreren. Om de afkoeling
en opwarming van het lichaam exact vast
te leggen, werd ook een naald gebruikt
waarin drie sensors op verschillende
dieptes de temperatuur van het weefsel
peilden.
Severens deelde de operatiekamer vijftien
keer met een groot chirurgisch team.
“Het was heel leerzaam om de praktijk te
beleven. Normaal ben je verdiept in
theorie, maar nu zag ik met eigen ogen

hoe ingrijpend een hartoperatie is. En
tegelijkertijd hoe een operatieteam ermee
omgaat. Het oogt allemaal heel ont-
spannen, haast dagelijkse routine waar
onderling het laatste nieuws wordt
besproken en in een pauze een krantje
wordt gelezen.”
Tijdens hartoperaties voor het inbrengen
van hartkleppen of bypasses, wordt de
lichaamstemperatuur van een patiënt
door een hart-longmachine omlaag
gebracht naar ongeveer dertig graden
Celsius. Bij een ingreep aan de aortaboog
kan een mens zelfs afgekoeld worden
tussen de zestien en achttien graden
Celsius. De hart-longmachine neemt de
functie van het hart en de longen dan
volledig over.
Het lichaam reageert sterk op de afkoe-
ling en gaat minder zuurstof verbruiken.
Met als gevolg dat het risico op zuurstof-
tekort in hart en andere organen vermin-
dert. De ingreep kan zo onder ideale om-
standigheden plaatsvinden. Als de
operatie het einde nadert, zorgt de hart-
longmachine dat de patiënt wordt op-
gewarmd. Zo ver, zo goed. Het kritieke
punt ligt echter op het moment dat een
patiënt wordt afgekoppeld van de hart-
longmachine. Dat gebeurt zodra de con-
tractie van het hart sterk genoeg is en de
kern van het lichaam weer 37 graden

Celsius heeft bereikt. Omdat armen en
benen langer nodig hebben om op te
warmen, ontstaat in het lichaam een tem-
peratuurverschil. Onder normale condi-
ties zou een mens dat verschil opvangen
door de bloedvaten te vernauwen. Maar
door de narcose gebeurt dat niet. De
warmte vanuit de romp en het hoofd
wordt voor een deel overgeheveld naar de
koudere armen en benen. Het veroor-
zaakt een afkoeling van de kerntempera-
tuur van een tot anderhalve graad Celsius.
Deze daling wordt in de medische wereld
‘afterdrop’ genoemd en kan leiden tot een
negatieve kettingreactie. Een patiënt kan
tijdens de postoperatieve fase namelijk
gaan rillen en zijn spieren aanspannen.
Dat leidt vervolgens tot een behoefte aan
meer zuurstof waardoor het hart inten-
siever moet pompen. En dat is nou juist
niet de bedoeling na een zware cardiolo-
gische operatie. Het kan leiden tot hart-
stilstand, een hartinfarct of een verstoor-
de bloedtoevoer naar vitale delen van het
lichaam.

Weinig speelruimte
Waarom niet simpelweg de hart-long-
machine langer laten draaien totdat alle
lichaamsdelen op de juiste temperatuur
zijn? Severens: “Volgens de chirurgen is
dat niet goed voor het herstel van de

patiënt. Het kan leiden tot ernstige com-
plicaties. Er is heel weinig speelruimte in
de kerntemperatuur.”
Om de afterdrop tot een minimum te
beperken, wordt sinds een jaar of tien
gebruik gemaakt van warme water-
matrassen en warme luchtdekens. Maar
afdoende werken ze geen van allen. Meer
inzicht in de warmteregulering van het
menselijke lichaam is daarom nodig,
meent Severens.
Ze begon haar promotieonderzoek vier
jaar geleden. Opzet was het ontwikkelen
van een wiskundig model waarmee de
lichaamstemperatuur van patiënten
onder narcose te voorspellen is. De
voordelen zijn duidelijk. Anesthesisten
en perfusionisten kunnen nauwkeuriger
werken volgens een strak tijdschema.
Als eerste richtte Severens haar blik op
het ‘passieve’ model van warmtetransport
in het lichaam dat TU/e-afstudeerder
Francis-Paul Janssen in een eerder
stadium ontwikkelde. Het is een beschrij-
ving van geometrie en warmtetransport-
processen in het menselijke weefsel.
Daarbij is een arm of been schematisch
opgedeeld in een cilinder. Bot, spier, vet,
binnenhuid en oppervlaktehuid vormen
ieder een soort jaarring, zoals bij een
boom. En van ieder segment staat vast
hoe het zich verhoudt bij warmteregu-

Tijdelijke arbeidskrachten voordeliger in fluctuerende arbeidsmarkt
Opereren in een fluctuerende markt is
niet eenvoudig. In goede tijden kan het
lastig zijn om de gevraagde goederen of
diensten op tijd te leveren. Daalt de
vraag -bijvoorbeeld door de krediet-
crisis- dan kost het overtollig personeel
alleen maar geld. Om deze fluctuaties
op te vangen, worden steeds meer
arbeidskrachten ingehuurd via uitzend-
en detacheringbureaus. Promovendus
Gergely Mincsovics (Industrial
Engineering & Innovation Sciences)
onderzocht in welke omstandigheden
het gunstig is om extern personeel in te
huren. Op 3 november verdedigt hij zijn
proefschrift.

Extern personeel hoef je niet te betalen
als er geen werk is, maar er staat tegen-
over dat van buiten ingehuurde arbeid
per uur duurder is, en niet altijd direct
beschikbaar. Toch zijn tijdelijke arbeids-
krachten in een fluctuerende markt per
saldo vaak voordeliger, zegt Mincsovics
(28). De Hongaar studeerde wiskunde en
informatica in Budapest en paste zijn
verworven vaardigheden toe in modellen
die het gebruik van deze zogeheten
‘contingente capaciteit’ beschrijven. De
opkomst van detacheringbureaus is een
relatief nieuw fenomeen, en er is

daardoor volgens Mincsovics nog betrek-
kelijk weinig onderzoek naar gedaan.
Mincsovics stelde modellen op om te
bepalen wanneer het voor een organisatie
voordeliger is om externe arbeids-
krachten in te huren. Hij nuanceert de
toepasbaarheid van zijn modellen: “Ik
heb mijn modellen opgesteld voor sterk
vereenvoudigde situaties, die alleen de
belangrijkste kenmerken uit de praktijk
bevatten.” Belangrijker dan harde
getallen die uit de modellen komen
rollen, zijn volgens hem dan ook de
algemene conclusies die je uit de resul-
taten kunt trekken: “De modellen geven
inzicht in het probleem.”
Ook bewees de Hongaar inzichten uit de
praktijk op een formele manier, voor pro-
cessen in de categorie ‘productie op
voorraad’. Voor deze productieprocessen
geldt dat de goederen eerst worden
gemaakt, en dat er dan pas een klant voor
wordt gevonden. Intussen worden de
goederen dus ergens opgeslagen. Dit in
tegenstelling tot de categorie ‘productie
op bestelling’, waarbij een product in op-
dracht van een klant wordt gemaakt, en
waarop andere modellen van toepassing
zijn. De laatste categorie waar Mincsovics
naar heeft gekeken, is de dienstensector.
Hierin worden geen tastbare goederen

geleverd, en een groot verschil met de
voorgaande categorieën is dan ook dat
diensten niet kunnen worden opge-
slagen. Een andere complicerende factor
in de dienstensector is het feit dat er veel
interactie is met de klant, en dat kan
onvoorspelbare situaties opleveren.

Velgen
De door Mincsovics gebruikte catego-
rieën zijn niet altijd eenduidig. Boven-
dien bevatten veel bedrijfstakken elemen-
ten van meerdere categorieën. Mincsovics
geeft een voorbeeld: “In de auto-industrie
wordt de auto vaak al voor een groot
gedeelte in elkaar gezet. Dat past in
productie op voorraad. Maar de klant
heeft nog wel de mogelijkheid om een
auto in een bepaalde kleur te bestellen, en
het type velgen te bepalen. Dat is weer
typisch een kenmerk van productie op
bestelling.” Het gehele proces valt dus
niet zo eenvoudig met één van de model-
len te beschrijven. De modellen van
Mincsovics houden trouwens maar
rekening met een enkele productiestap.
Toch bleek hij in staat aan te tonen dat
een bepaalde klasse van strategieën in
veel gevallen optimaal, of tenminste
bijna-optimaal is. 
In de dienstensector wordt soms geaar-

zeld om extern personeel in te huren,
vertelt Mincsovics. “Als een manager de
beschikking heeft over een bepaald jaar-
budget voor extern personeel, durft die
het in een periode met toegenomen vraag
vaak niet aan om extra personeel in te
huren, omdat hij bang is aan het eind van
het jaar personeel te kort te komen. Dat
leidt er vaak toe dat het overgebleven
budget in de laatste maanden juist te
makkelijk wordt uitgegeven.” Dit risico-
mijdend uitstelgedrag wordt ook
voorspeld door Mincsovics’ modellen.
Het kan ten koste gaan van de geleverde
kwaliteit, en dat moet worden afgewogen
tegen de gevolgen van een mogelijke
budgetoverschrijding. 

Kredietcrisis
Een belangrijke conclusie uit zijn onder-
zoek is dat als je arbeidskrachten per
direct kunt oproepen, het voordeliger
wordt om externe arbeidskrachten in te
zetten naarmate de markt meer fluc-
tuaties vertoont. Wanneer het zoeken
naar extern personeel echter te veel tijd
kost, is het gunstiger in plaats van externe
krachten meer mensen in vaste dienst te
nemen. Daarbij hangt het van de situatie
af welke zoekduur nog onder ‘per direct’
valt, zegt Mincsovics: “Als je personeel
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lering. Vervolgens ontwikkelde Severens
een ‘actief’ model. Ze bekeek welke
thermoregulatiereacties -rillen, zweten
en het opengaan en vernauwen van
bloedvaten- optreden tijdens een
operatie.
Om beide modellen te kunnen combi-
neren, was een ‘set-point’ nodig. Een
startpunt voor de thermoregulatie-
reacties. Daarvoor waren metingen
nodig. Via promotor prof.dr.mr.dr. Bas de
Mol, hoofd hartchirurgie AMC, belandde
ze in de Amsterdamse operatiekamers.
De data die ze daar verzamelde, waren
vooral van belang om te achterhalen bij
welke lichaamstemperatuur vasocons-
trictie (bloedvatvernauwing) start. Na
vijftien operaties waren de gegevens tot
in detail uitgewerkt. Maar de invloed van
anesthesie bleek een lelijke streep door
de rekening te halen. Want onder invloed
van narcose wordt de drempel voor vaso-
constrictie verlegd. Niet alleen het
moment waarop, maar ook de mate waar-
in bloedvaatjes zich vernauwen, waren
onbekende parameters. Het moment
waarop vasoconstrictie optreedt, bleek af
te hangen van de concentratie en de aard
van de verdoving.

Verenigde Staten
“Na anderhalf jaar experimenteren zat ik
een beetje vast. Er liepen veel lijntjes,
maar ze vielen niet samen. Ik wist niet
hoe ik het onderzoek moest voortzetten.
Toen werd ik door mijn copromotor dr.
Wouter van Marken Lichtenbelt op het
spoor gezet van de Amerikaanse anesthe-
sist en onderzoeker Daniël Sessler. Ik heb
hem samen met Wouter in Louisville in
de Verenigde Staten opgezocht. Hij heeft
jarenlange ervaring met klinisch onder-
zoek naar de effecten van anesthesie op
thermoregulatie, warmtedekens en ver-
warmde matrassen. Ik heb twee dagen
met hem om tafel gezeten. Hij overtuigde
me met zijn praktijkkennis dat voor
patiënten tijdens anesthesie de schuiven-
de waarde voor vasoconstrictie het
belangrijkste was en dat de mate van
bloedvernauwing in eerste instantie van
ondergeschikt belang was. Er is óf een
normale doorbloeding in het lichaam, óf
er is vasoconstrictie. Aan of uit. Dan zou
het model vanzelf volgen.”
Met deze opvatting keerde ze terug naar

de TU/e, begon het passieve en actieve
model te koppelen, valideerde alle tussen-
stapjes en baseerde daarop een software-
programma. Binnen twee maanden was
het model klaar. Severens voerde ver-
volgens de ‘gemiddelde’ patiënt van de
vijftien AMC-metingen in. “Het model
wist alleen de lichaamstemperatuur van
de patiënt bij aanvang van de operatie.
Voor de rest zou de software de voortgang
berekenen. De simulaties en voorspel-
lingen van mijn model klopten. Tot het
einde. Er zat slechts een kleine afwijking
in van 0,2 graden Celsius voor wat betreft
de kerntemperatuur en één graad Celsius
bij de huidtemperatuur. Dat is een aan-
vaardbaar verschil.”
Dankzij extra metingen aan de TU/e en
de Universiteit Maastricht wist ze een
jaar later de horde van vasoconstrictie
alsnog te nemen. Severens slaagde erin
om de hevigheid van bloedvatvernauwing
in de juiste verhouding met de kerntem-
peratuur van een mens te brengen en zo
een vaste waarde aan het model toe te
voegen. De storende variabele rol van
narcose was geëlimineerd. Bijkomend
voordeel: het model bleek voortaan
geschikt om voorspellingen te doen over
het warmtetransport van gezonde
mensen en alle patiënten die onder vol-
ledige anesthesie een operatie ondergaan.
Severens liet dit zien door metingen, uit-
gevoerd in het Academisch Ziekenhuis
Maastricht, te vergelijken met model-
simulaties.
“Het model heeft mogelijkheden, maar
dan is wel vervolgonderzoek nodig. In de
toekomst zou het in de operatiekamer
dienst kunnen doen om te voorspellen en
te waarschuwen als de procedure in
gevaar komt. Het kan medische compli-
caties voorkomen en leidt tot efficiënte
operaties. Nu kan het voorkomen dat de
ingreep is afgerond maar het nog een half
uur duurt voordat een patiënt door de
hart-longmachine op temperatuur is
gebracht. Dat is kostbare tijd voor een
groot, duur team van specialisten.”/.
Natascha Severens promoveert woensdag 5
november met haar proefschrift ‘Modelling hypo-
thermia in patients undergoing surgery’. Ze neemt
aan het einde van 2008 na tien jaar studie en
onderzoek afscheid van de TU/e. Vanaf 1 januari
gaat ze werken voor Philips Applied Technologies.

““TTjjaa,,  iikk  hhoouudd  nnoouu  eeeennmmaaaall  vvaann  mmoottoorreenn..  VVeeeell
hheerrrriiee,,  vveeeell  vveerrmmooggeenn,,  ddaatt  vveerrhhaaaall..””  HHeett  wwaass
vvoooorr  WWeerrkkttuuiiggbboouuwwkkuunnddeessttuuddeenntt  AArrnnoo
KKllaaaasssseenn  ggeeeenn  vvrraaaagg  wwaaaarr  hhiijj  zzoouu  aaffssttuuddeerreenn..
BBiijj  ddee  vvaakkggrrooeepp  CCoommbbuussttiioonn  TTeecchhnnoollooggyy  kkoonn
hhiijj  oonnddeerrzzooeekk  ddooeenn  nnaaaarr  ddee  ddiirreeccttee  iinnjjeeccttiiee
vvaann  mmeetthhaaaann  iinn  mmoottoorreenn  --  eeeenn  ssaammeennwweerrkkiinngg
mmeett  TTNNOO..  ““DDiirreeccttee  iinnjjeeccttiiee  wwoorrddtt  ggeebbrruuiikktt  oomm
hheett  rreennddeemmeenntt  ttee  vveerrhhooggeenn..  EEnn  mmeetthhaaaann  zzoouu
eeeenn  aalltteerrnnaattiieeff  kkuunnnneenn  zziijjnn  vvoooorr  ddee  hhuuiiddiiggee
bbrraannddssttooffffeenn..””  AAaarrddggaass  bbeessttaaaatt  ggrrootteennddeeeellss
uuiitt  mmeetthhaaaann,,  mmaaaarr  hheett  iiss  ooookk  hheett  bbrraannddbbaarree
ddeeeell  vvaann  bbiiooggaasssseenn..  DDee  vvrraaaagg  iiss  hhooee  ddee  vveerr--
bbrraannddiinngg  vvaann  mmeetthhaaaann  iinn  ddee  mmoottoorr  vveerrlloooopptt..
““EEnn  oomm  ddaatt  ttee  wweetteenn  ttee  kkoommeenn,,  mmooeett  jjee  eeeerrsstt
wweetteenn  hhooee  ddee  iinnjjeeccttiiee  iinn  ddee  vveerrbbrraannddiinnggss--
kkaammeerr  vveerrlloooopptt..””
BBiijj  CCoommbbuussttiioonn  TTeecchhnnoollooggyy  lloooopptt  vveeeell  oonnddeerr--
zzooeekk  nnaaaarr  ddee  vvoorrmm  vvaann  jjeettss  vvaann  ddiieesseell  eenn
aannddeerree  bbrraannddssttooffffeenn,,  mmaaaarr  nnaaaarr  ggaassvvoorrmmiiggee
bbrraannddssttooff  wwaass  nnoogg  ggeeeenn  oonnddeerrzzooeekk  ggeeddaaaann..
““IIkk  mmooeesstt  mmiijjnn  mmeeeettooppsstteelllliinngg  dduuss  zzeellff  oonntt--
wweerrppeenn  eenn  bboouuwweenn..””  VVoooorr  ddee  vveeiilliigghheeiidd
ggeebbrruuiikkttee  KKllaaaasssseenn  ssttiikkssttooff  iinn  ppllaaaattss  vvaann
mmeetthhaaaann..  OOmm  hheett  ggaass  ttee  kkuunnnneenn  ddeetteecctteerreenn,,
vvooeeggddee  KKllaaaasssseenn  eerr  kklleeiinnee  ddeeeellttjjeess  aaaann  ttooee,,
ddiiee  llaasseerrlliicchhtt  tteeggeennhhoouuddeenn..  WWaatt  ddaatt  vvoooorr
ddeeeellttjjeess  wwaarreenn??  ““OOlliijjffoolliiee””,,  llaacchhtt  ddee  ssttuuddeenntt..
““DDaatt  hhaadd  iikk  nniieett  zzeellff  bbeeddaacchhtt,,  ddaatt  kkoommtt  uuiitt  ddee
lliitteerraattuuuurr..  OOlliijjffoolliiee  wweerrkktt  pprriimmaa  eenn  iiss
bbeettaaaallbbaaaarr..””  DDoooorr  ddee  jjeett  mmeett  llaasseerrlliicchhtt  ttee

bbeesscchhiijjnneenn  eenn  ssnneell  aacchhtteerr  eellkkaaaarr  ooppnnaammeenn  ttee
mmaakkeenn,,  vvoollggddee  KKllaaaasssseenn  ddee  vveerrsspprreeiiddiinngg  vvaann
hheett  ggaass..  ““IIkk  kkoonn  zzoo  ddee  ggrroooottttee  vvaann  ddee  jjeett  eenn
hheett  mmeennggggeeddrraagg  vvaann  ddeelleenn  vvaann  ddee  ssttrroooomm
kkaarraakktteerriisseerreenn..””

NNaa  hheett  bboouuwweenn  vvaann  ddee  ooppsstteelllliinngg  eenn  ddee
mmeettiinnggeenn  wwaass  KKllaaaasssseenn  eeeenn  hhaallff  jjaaaarr  iinn  hheett
bbuuiitteennllaanndd,,  oomm  ttee  ttrraaiinneenn..  HHiijj  iiss  rreemmmmeerr  bbiijj
hheett  NNeeddeerrllaannddss  bboobbsslleeeetteeaamm..  TTooeenn  hhiijj  tteerruugg--
kkwwaamm,,  wwaass  zziijjnn  ooppsstteelllliinngg  aaffggeebbrrookkeenn..
““IIeemmaanndd  kkoonn  ddee  llaasseerr  ggooeedd  ggeebbrruuiikkeenn,,  dduuss
ddiiee  nnaamm  ddee  llaasseerr..  ZZoo  ggiinngg  hheett  ooookk  mmeett  aannddeerree
oonnddeerrddeelleenn..””  HHooeewweell  hhiijj  ddiitt  vvaann  tteevvoorreenn  wwiisstt,,
kkrreeeegg  hhiijj  hheett  bbiijj  tteerruuggkkoommsstt  ttoocchh  eevveenn
bbeennaauuwwdd..  ““IIkk  hhooooppttee  ddaatt  iikk  ggeennooeegg  ggeemmeetteenn
hhaadd,,  ddaatt  ddee  mmeettiinnggeenn  ggooeedd  ggeennooeegg  wwaarreenn..””
DDaatt  bblleeeekk  ggeelluukkkkiigg  zzoo  ttee  zziijjnn..  ““NNaattuuuurrlliijjkk
wwaarreenn  eerr  ddiinnggeenn  ddiiee  iikk  aacchhtteerraaff  iieettss  aannddeerrss
hhaadd  ggeeddaaaann,,  ooff  wwaaaarr  iikk  nnoogg  mmeeeerr  ddaattaa  vvaann  hhaadd
wwiilllleenn  hheebbbbeenn,,  mmaaaarr  ddee  mmeettiinnggeenn  wwaarreenn  vvaann
ggooeeddee  kkwwaalliitteeiitt..””  ZZiijjnn  ccoonncclluussiieess  lliiggggeenn  nnuu
bbiijj  TTNNOO..  KKllaaaasssseenn  zzeellff  vveerrttrreekktt  bbiinnnneennkkoorrtt
wweeeerr  nnaaaarr  hheett  bbuuiitteennllaanndd..  ““IIkk  rriicchhtt  mmee  nnuu
vvoolllleeddiigg  oopp  hheett  bboobbsslleeeeëënn..  HHeett  ddooeell  iiss  bbiijj  ddee
eeeerrssttee  vviijjff  ttee  eeiinnddiiggeenn  oopp  ddee  WWiinntteerrssppeelleenn  vvaann
22001100..””

TTeekksstt::  AAnnoouucckk  VVrroouuwwee
FFoottoommoonnttaaggee::  RRiieenn  MMeeuullmmaann

Onderzoek in het kort

Primeur voor wiskundige 
met wortels aan TU/e
DDrr..iirr..  BBeerrtt  ZZwwaarrtt  hheeeefftt  aallss  eeeerrssttee  oonnddeerrzzooeekkeerr  bbuuiitteenn  ddee  VVeerreenniiggddee  SSttaatteenn  ddee  EErrllaanngg--pprriijjss
ggeewwoonnnneenn  vvoooorr  ddee  bbeessttee  oonnddeerrzzooeekkeerr  oonnddeerr  ddee  3366  jjaaaarr  oopp  hheett  ggeebbiieedd  vvaann  ‘‘AApppplliieedd
PPrroobbaabbiilliittyy’’..  ZZwwaarrtt  kkrriijjggtt  ddee  pprriijjss  vvoooorr  zziijjnn  uuiittzzoonnddeerrlliijjkkee  bbiijjddrraaggee  oopp  hheett  ggeebbiieedd  vvaann  rraaaakk--
vvllaakkkkeenn  ttuusssseenn  ttooeeggeeppaassttee  kkaannssrreekkeenniinngg,,  iinnffoorrmmaattiiccaa  eenn  ccoommmmuunniiccaattiieenneettwweerrkkeenn..
ZZwwaarrtt  wweerrkktt  mmoommeenntteeeell  bbiijj  hheett  CCeennttrruumm  vvoooorr  WWiisskkuunnddee  eenn  IInnffoorrmmaattiiccaa  iinn  AAmmsstteerrddaamm..  HHiijj
pprroommoovveeeerrddee  iinn  22000011  aaaann  ddee  TTUU//ee..  VVaann  22000022  ttoott  22000066  wwaass  hhiijj  hhiieerr  wweerrkkzzaaaamm  aallss  uunniivveerr--
ssiittaaiirr  ddoocceenntt  bbiijj  ddee  ffaaccuulltteeiitt  WWiisskkuunnddee  &&  IInnffoorrmmaattiiccaa..  SSiinnddss  aauugguussttuuss  vvaann  ddiitt  jjaaaarr  iiss  hhiijj
SSeenniioorr  FFeellllooww  vvaann  hheett  aaaann  ddee  TTUU//ee  vveerrbboonnddeenn  oonnddeerrzzooeekkssiinnssttiittuuuutt  EEUURRAANNDDOOMM..
ZZwwaarrtt  wwoorrddtt  ddoooorr  ddee  jjuurryy  vvaann  ddee  EErrllaanngg--pprriijjss  vvoooorraall  ggeerrooeemmdd  oomm  zziijjnn  bbiijjddrraaggee  aaaann  eeeenn
mmeetthhooddee  wwaaaarrmmeeee  ddee  kkaannss  oopp  hheett  vveerrlliieess  vvaann  ddaattaappaakkkkeettjjeess  iinn  ccoommmmuunniiccaattiieenneettwweerrkkeenn
kkaann  wwoorrddeenn  uuiittggeerreekkeenndd..  VVaannuuiitt  AAmmeerriikkaa  llaaaatt  ddee  pprriijjsswwiinnnnaaaarr  wweetteenn  ttrroottss  ttee  zziijjnn::  ““DDee  lliijjsstt
vvaann  vvoorriiggee  wwiinnnnaaaarrss  iiss  iinnddrruukkwweekkkkeenndd..  IIkk  bbeenn  zzeeeerr  vveerreeeerrdd  oomm  aallss  eeeerrssttee  ppeerrssoooonn
wweerrkkzzaaaamm  aaaann  eeeenn  nniieett--AAmmeerriikkaaaannss  iinnssttiittuuuutt  ddeezzee  pprriijjss  ttee  mmooggeenn  oonnttvvaannggeenn..””  DDee  pprriijjss
bbeeddrraaaaggtt  eeeenn  ppllaaqquueettttee  eenn  eeeenn  ggeellddbbeeddrraagg  vvaann  dduuiizzeenndd  ddoollllaarr,,  eenn  wwoorrddtt  eellkkee  ttwweeee  jjaaaarr
uuiittggeerreeiikktt  ddoooorr  hheett  IInnttiittuuttee  ffoorr  OOppeerraattiioonnss  RReesseeaarrcchh  aanndd  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  SScciieenncceess
((IINNFFOORRMM))..

Eerste Netelcom Award voor 
promovendus TU/e
IIrr..  MMaauurriiccee  KKwwaakkkkeerrnnaaaatt  hheeeefftt  ddee  eeeerrssttee  NNeetteellccoomm  AAwwaarrdd  ggeekkrreeggeenn  vvaann  ddee  NNeeddeerrllaannddssee
bbrraanncchheevveerreenniiggiinngg  vvaann  tteelleeccoommbbeeddrriijjvveenn..  KKwwaakkkkeerrnnaaaatt  kkrreeeegg  ddee  aaaannmmooeeddiiggiinnggsspprriijjss
vvaann  vviijjffdduuiizzeenndd  eeuurroo  vvoooorr  zziijjnn  oonnddeerrzzooeekk  iinn  ddee  rraaddiiooccoommmmuunniiccaattiieeggrrooeepp  vvaann  ddee  ffaaccuulltteeiitt
EElleekkttrrootteecchhnniieekk..  HHiijj  oonnttwwiikkkkeellddee  ddaaaarr  eeeenn  mmeeeettssyysstteeeemm  wwaaaarrmmeeee  jjee,,  aall  vvoooorrbbeewweeggeenndd,,
zzoowweell  ddee  rraaddiioo--eecchhoo’’ss  vvaann  hheett  mmoobbiieellee  tteelleeffoooonnnneettwweerrkk  aallss  vviiddeeoobbeeeellddeenn  vvaann  ddee
oommggeevviinngg  zzeeeerr  nnaauuwwkkeeuurriigg  kkuunntt  mmeetteenn..  DDoooorr  ddee  rraaddiioo--  eenn  vviiddeeoobbeeeellddeenn  ttee  ccoommbbiinneerreenn,,
wwoorrddtt  bbeellaannggrriijjkkee  iinnffoorrmmaattiiee  vveerrkkrreeggeenn  oovveerr  ddee  wweerrkkiinngg  vvaann  hheett  mmoobbiieellee  nneettwweerrkk..
KKwwaakkkkeerrnnaaaatt  hhoooopptt  iinn  ddeecceemmbbeerr  oopp  hheett  oonnddeerrzzooeekk  ttee  pprroommoovveerreenn..

hartoperaties

binnen een week kunt vinden en
vervolgens voor een jaar inhuurt, is de
zoektijd te verwaarlozen.” 
Chipmachinefabrikant ASML is een goed
voorbeeld van een bedrijf dat veel gebruik
maakt van detacheringbureaus omdat de
afzetmarkt aan hevige fluctuaties onder-
gaat. Mincsovics’ nieuwe werkgever,
navigatiesysteemontwikkelaar TomTom,

maakt volgens hem daarentegen weinig
gebruik van tijdelijk ingehuurd perso-
neel: “Dit is een bedrijf dat nog in de
groeifase zit, als het door de kredietcrisis
even wat slechter zou gaan, nemen ze
gewoon minder mensen aan. Maar voor
de meeste bedrijven wordt in onzekere
tijden de grote waarde van tijdelijk
personeel wel duidelijk.”/.

Gergely Mincsovics. Foto: Bart van Overbeeke



30 oktober 2008 Cursor
8/ Achtergrond

Te weinig tijd. Gemakzucht. Stof die te
hoog gegrepen blijkt. De redenen om
plagiaat te plegen, liggen voor de hand.
Toch is het niet altijd
een bewuste actie.
Studenten hebben
samen overlegd en
leveren vergelijkbare
werkstukken in. Of
iemand vergeet een
bron te vermelden bij
een citaat. De scheidslijn is soms dun en let-
terdieverij is niet altijd even gemakkelijk
aan te tonen. 
Dit constateert ook dr.ir. Tom Verhoeff, die
in 2001 het programma PEACH bij
Informatica introduceerde. Dit program-
ma is ervoor bedoeld om werk te evalueren.
Het biedt de mogelijkheid plagiaat op te
sporen en wordt bij Informatica ook
gebruikt om kopieergedrag bij program-
meeropdrachten te traceren. Het systeem
vergelijkt werkstukken onderling, ook met
die uit eerdere jaren. Verhoeff: “Studenten
realiseren zich niet altijd dat kopiëren niet
door de beugel kan. We zien het vooral bij
eerstejaars, die de regels van het citeren nog
niet helemaal onder de knie hebben en
denken dat je zomaar alles van internet
kunt overnemen. Aan het begin van het
nieuwe collegejaar ontdekken we ook
relatief de meeste gevallen.” 
Volgens Verhoeff komt de aap bijna altijd
uit de mouw. “De waarheid komt altijd
boven water. Zeker als studenten hun werk
hebben afgestaan aan een ander. Die willen
daar dan niet de dupe van worden en
klappen uit de school. Het meest vervelend
is het als studenten stug blijven volhouden.
Dan hebben wij vervolgens een hoop werk
om het hard te maken. Ik ben ervan
overtuigd dat we het met PEACH in com-
binatie met het nakijkwerk van docenten
altijd bij het rechte eind hebben.”
Kan met PEACH alle plagiaat worden
opgespoord? “Je kunt als docent zelf
instellen waar op moet worden gelet. Als
werken opvallende gelijkenissen vertonen,
laat PEACH dat zien. Ik ga de details niet
verklappen, maar er zijn wel wat trucjes om
positiever uit de controle te komen. Maar
goed, de moeite die een student daarin
steekt, zou hij net zo goed kunnen besteden
aan het oefenen met programmeren. Het
systeem ziet het uiteraard niet als iemand
zijn neefje de praktijkopdrachten heeft
laten maken.” 

Om de kans op plagiaat te verkleinen, houdt
de faculteit nu vooral praktijktentamens
aan de universiteit. “Tot een jaar geleden

lieten we ze vaker
opdrachten thuis
maken en in-
leveren. Nu heb je
nog meer
controle.”
Volgens Verhoeff
komt het slechts

een enkele keer voor dat ze plagiaat niet
kunnen bewijzen. “Ik had bijvoorbeeld
twijfels bij de opdracht die een student had
ingeleverd. Het was zo’n goed Engels, haast
perfect gewoon. Terwijl die jongen andere
opdrachten in minder goed Engels af-
leverde.”
Wat veel studenten volgens Verhoeff niet
weten, is dat degenen die hun werk aan
anderen afstaan, ook een straf boven het
hoofd hangt. In de praktijk gebeurt dit lang
niet altijd. “Als we mensen op het matje
roepen, blijft het de eerste keer vaak bij een
waarschuwing.
Zeker bij eerste-
jaars. We houden
ze echter wel in
de gaten.”
Degenen die een
ernstige vorm
van plagiaat heb-
ben gepleegd of
in herhaling
vallen, hebben een probleem. Doorgaans
gaat zo’n geval naar de examencommissie. 
Dr. Rik Kaasschieter, secretaris van de exa-
mencommissie bij Wiskunde & Infor-
matica, laat weten dat er maximaal vijf
studenten per jaar bij hem voor plagiaat ver-
schijnen. “We proberen zoveel mogelijk
preventief te werk te gaan. We stimuleren
docenten om uit te leggen waar de grenzen
liggen en vragen ze duidelijke richtlijnen
voor citeren op te nemen in studenten-
wijzers.” Volgens Kaasschieter varieert het
van geval tot geval hoe zwaar de straf is. “Elk
incident is weer net anders. De grens
tussen samenwerken en letterlijk van een
ander overnemen is niet altijd scherp.
Studenten kunnen er met een berisping
vanaf komen, een tentamen of een op-
dracht opnieuw moeten doen of een tijdje
van een vak worden uitgesloten. Van recidi-
visten worden we erg kriegelig.” In 2006 is
een student bij Informatica herhaaldelijk in
de fout gegaan. Daar zijn toen advocaten

aan te pas gekomen. De kwestie is
geëindigd in een schikking, waarbij werd
bepaald dat de student tijdelijk van het vak
werd uitgesloten. 
Kaasschieter vertelt dat ook buitenlandse
studenten hun boekje te buiten gaan. “Hier
hebben ze soms meer vrijheid dan in hun
land van herkomst. Niet iedereen kan daar
even goed mee omgaan. Bovendien zijn ze
andere regels gewend. Daar komt bij dat de
druk om te presteren bij deze groep hoog
kan zijn.”

Opvoeden
Bij Scheikundige Technologie zou letter-
dieverij ‘0 tot 1 keer per jaar’ een zaak voor
de examencommissie zijn, laat opleidings-
directeur prof.dr. Alex van Herk weten. “We
moeten onze studenten vooral het eerste
jaar opvoeden”, is zijn mening. Bij deze
faculteit maken ze gebruik van het
computerprogramma Ephorus, dat vooral
wordt ingezet bij scripties en verslagen.
Ephorus vergelijkt een digitale versie van

een rapport met alles wat
via een internetzoek-
machine gevonden kan
worden. Alleen als een
student letterlijk zinnen uit
een niet-digitale versie van
een boek kopieert, ziet het
systeem dat niet.
Scheikundige Technologie
is met dit systeem gestart

vanwege positieve geluiden bij andere
faculteiten, laat Erik Smeets van Dienst ICT
weten. Bouwkunde en Industrial
Engineering & Innovation Sciences
(voorheen TM) maken ook gebruik van
Ephorus. Dr.ir. Jetse Reijenga demon-
streerde Ephorus in 2007 aan zijn collega’s.
Volgens Reijenga is het aan de docent om te
bepalen welke vervolgactie de docent
neemt na constatering van plagiaat. “Er zijn
twee opties. Je
krijgt een 1 en
levert maar een
nieuwe versie.
Of je wordt aan
de examencom-
missie gerappor-
teerd.”
Om plagiaat te
voorkomen,
introduceerde Reijenga vorig jaar boven-
dien richtlijnen voor correct citeren, die
volgens hem ‘semi-officieel’ geaccepteerd

zijn. Daarin staat onder meer vermeld:
‘Recente ontwikkelingen, zoals het toe-
nemend gebruik van internet, meer OGO’s
in de bachelor, alsmede ervaringen

groepswerk in de
masterfase tonen de
noodzaak tot het
preciezer herfor-
muleren van richt-
lijnen voor het
correct citeren en
gebruik van litera-
tuur referenties.’ In
het document staan

aanwijzingen voor juiste bronvermelding
en er wordt op gewezen dat ook bij illustra-
ties een bron moet staan. Volgens Reijenga

Plagiaat/Jud
Illustraties/
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wordt dat laatste nog wel eens vergeten.
(Zie http://students.chem.tue.nl/richt
lijnenciteren.pdf voor de gehele versie van
de richtlijnen).

Bij Bouwkunde was beleidsmedewerkster
ir. Mariëtte Heijman van 2006 tot 2007
behept met een pilotproject voor Ephorus.
“We hebben het bij drie vakken geïmple-
menteerd. In totaal hebben we 150 werk-
stukken getoetst en in 55 daarvan vond het
systeem overlap met andere stukken. Na
handmatige toetsing, bleek er slechts één
echt plagiaat te zijn.” Ook bij Bouwkunde
blijft het de eerste keer bij een waar-
schuwing en is het de tweede keer linea
recta naar de examencommissie. “We waar-

schuwen studenten van tevoren voor de
controle. Als ze dan nog plagiaat plegen,
zijn ze ofwel heel brutaal of naïef.”
“Ik vind wel dat controle een laatste stap
moet zijn. Je kunt docenten en studenten
beter opvoeden in netjes citeren. Zo hebben
we bijvoorbeeld in de handleiding voor een
afstudeerverslag de regels opgenomen.
Correct citaten weergeven hoort gewoon
thuis in een onder-
zoekswereld.” De
pilot is positief
bevonden en
Ephorus wordt naar
verwachting daad-
werkelijk ingezet bij
Bouwkunde. Onder
meer afstudeer-
verslagen kunnen worden getoetst, omdat
die binnenkort gedigitaliseerd worden.
Een rondvraag onder studenten leert dat er

ofwel bar weinig plagiaat wordt gepleegd
ofwel dat niemand er voor uit durft te
komen. “Volgens mij zijn we redelijk brave
studenten”, laat Niels Ondersteijn van
studievereniging Intermate weten. “Bij veel
vakken wordt er gehamerd op correct
citeren en bij opdrachtbeschrijvingen staat
het goed uitgelegd.” 
Jeroen Geerts van Van der Waals

constateert dat er
her en der letter-
dieverij wordt
gepleegd. “Via via
heb ik wel
gehoord dat stu-
denten stukken
overnemen en dat
vooral van inter-

net halen. Helaas wilden ze er niets over
kwijt tegen Cursor.” Volgens Geerts
weerhoudt de angst voor represailles toch

veel studenten ervan om zich te buiten te
gaan aan letterdieverij. “Wat ik er van hoor,
word je behoorlijk bestraft. Ik waag me er
niet aan.” 
Kevin van der Pol van studievereniging
GEWIS laat weten dat hij nog geen ernstige
gevallen heeft gezien. “Ik weet wel dat er
veel wordt samengewerkt aan opdrachten,
maar dat is volgens mij geen plagiaat. Vorig
jaar is bij een vak wel veel van internet
gehaald.”
Volgens Geert-Jan Evers, fractievoorzitter
van studentenfractie Groep-één en student
Werktuigbouwkunde, werkt controle als af-
schrikmiddel. “Ik weet dat mijn medestu-
denten bij de vakken waar op plagiaat wordt
gecontroleerd, in ieder geval niets durven te
proberen.”/.

dith van Gaal
/David Ernst
stukken, gedachten, redene-

ten doorgaan voor eigen werk’.
md. Dat een instituut als een
iaat-vrij is, valt te verwachten.
n ander gedaan om het zoveel
bestrijden. Cursor dook in de
aat aan de TU/e.

“Volgens mij zijn 
we redelijk brave

studenten”

plalagigiaataat pplleeggen’en’

Plagiaatregels aan de TU/e
DDee  ffaaccuulltteeiitteenn  vvaann  ddee  TTUU//ee  rreeggeelleenn  zzeellff--
ssttaannddiigg  hhooee  zzee  oommggaaaann  mmeett  hheett  vvoooorrkkoommeenn
eenn  bbeessttrriijjddeenn  vvaann  ppllaaggiiaaaatt..  VVrriijjwweell  iieeddeerree
ffaaccuulltteeiitt  hheeeefftt  eeeenn  ppaassssaaggee  oovveerr  ffrraauuddee  ooff
ppllaaggiiaaaatt  ooppggeennoommeenn  iinn  ddee  eexxaammeennrreeggllee--
mmeenntteenn..  EEeenn  ggrroooott  ddeeeell  vvaann  ddee  ffaaccuulltteeiitteenn
hheeeefftt  eerr  hheett  vvoollggeennddee  oovveerr  vvaassttggeelleeggdd::  
‘‘WWaannnneeeerr  tteerrzzaakkee  vvaann  hheett  aafflleeggggeenn  vvaann  eeeenn
tteennttaammeenn  ffrraauuddee  wwoorrddtt  ggeeccoonnssttaatteeeerrdd  ooff
vveerrmmooeedd  ((zzooaallss  ssppiieekkeenn,,  ppllaaggiiëërreenn  eettcc..))
wwoorrddtt  vvoollggeennss  aarrttiikkeell  33..22  vvaann  hheett
EExxaammeennrreegglleemmeenntt  ddiitt  zzoo  ssppooeeddiigg  mmooggeelliijjkk
vvaassttggeelleeggdd..  DDee  eexxaammeennccoommmmiissssiiee  kkaann  ddee
ssttuuddeenntt  vvoooorr  tteenn  hhooooggssttee  éééénn  jjaaaarr  uuiittsslluuiitteenn
vvaann  vveerrddeerree  ddeeeellnneemmiinngg  aaaann  hheett  ddeessbbee--
ttrreeffffeennddee  tteennttaammeenn..  [[……..]]  OOookk  ppllaaggiiaaaatt  wwoorrddtt
aallss  ffrraauuddee  bbeesstteemmppeelldd..  HHeett  aaaannhhaalleenn  vvaann
iieemmaannddss  wweerrkk,,  wwoooorrddeenn  ooff  ggeeddaacchhtteeggooeedd  iiss
cciitteerreenn..  DDiitt  iiss  ttooeeggeessttaaaann,,  mmiittss  ddiitt  wwoorrddtt
ggeeddaaaann  mmeett  bbrroonnvveerrmmeellddiinngg::  eeeenn  ooppggaavvee
vvaann  ddee  bbrroonn  wwaaaarruuiitt  ggeecciitteeeerrdd  wwoorrddtt..
IInnddiieenn  tteekksstteenn,,  ggeeddaacchhtteenn,,  rreeddeenneerriinnggeenn  ooff
aaffbbeeeellddiinnggeenn  vvaann  ddeerrddeenn  wwoorrddeenn  oovveerr--
ggeennoommeenn  ((bbiijjvvoooorrbbeeeelldd  uuiitt  ddiiggiittaaaall  bbeesscchhiikk--
bbaarree  iinnffoorrmmaattiieebbrroonnnneenn,,  oonnttlleeeenndd  aaaann
iinntteerrnneett--wweebbssiitteess  ooff  ggeessccaanndd  uuiitt  bbooeekkeenn  eenn
ttiijjddsscchhrriifftteenn))  eenn  ddeezzee  ddoooorr  llaaaatt  ggaaaann  vvoooorr
eeiiggeenn  wweerrkk,,  wwoorrddtt  vvaann  ppllaaggiiaaaatt  ggeesspprrookkeenn..
DDee  ppllaaggiiaattoorr  pplleeeeggtt  bbeeddrroogg  eenn  ddaaaarrddoooorr  iiss

mmeenn  ffrraauuddeeuurr..  EEeenn  aaaannttaall  aaaannwwiijjzziinnggeenn  oomm
ttee  cciitteerreenn  uuiitt  aannddeerrmmaannss  wweerrkk  oomm  ppllaaggiiaaaatt
ttee  vvoooorrkkoommeenn  zziijjnn  vveerrmmeelldd  iinn  ddee  aaffssttuuddeeeerr--
rreeggeelliinngg..’’
((BBrroonn::  eexxaammeennrreegglleemmeenntt  TTUU//ee  22000088//22000099))  

EErr  iiss  oonnddeerr  mmeeeerr  sspprraakkee  vvaann  ffrraauuddee  aallss  ddee
ssttuuddeenntt::
--  wweerrkk  tteerr  bbeeoooorrddeelliinngg  iinnlleevveerrtt  oonnddeerr  eeiiggeenn
nnaaaamm,,  ddaatt  ggeehheeeell  ooff  ggeeddeeeelltteelliijjkk  vvaann
aannddeerreenn  iiss  oovveerrggeennoommeenn  ooff  ddoooorr  aannddeerreenn  iiss
ggeemmaaaakktt::  hhiieerroonnddeerr  wwoorrddtt  mmeeddee  bbeeggrreeppeenn
hheett  wwoooorrddeelliijjkk  oovveerrnneemmeenn  ooff  ppaarraaffrraasseerreenn
vvaann  ppaassssaaggeess  uuiitt  wweerrkk  vvaann  aannddeerreenn,,  zzoonnddeerr
ddaaaarrbbiijj  aaaann  ttee  ggeevveenn  ddaatt  hheett  aannddeerrmmaannss
wwoooorrddeenn  zziijjnn  ooff  ddaatt  ddee  ggeeddaacchhtteeggaanngg  ddoooorr
iieemmaanndd  aannddeerrss  iiss  bbeeddaacchhtt..
--  aaccttiieeff  mmeeeewweerrkktt  aaaann  hheett  vveerrssttrreekkkkeenn  vvaann
eeiiggeenn  wweerrkk  aaaann  aannddeerreenn  ddaatt  ddoooorr  ddiiee
aannddeerreenn  tteerr  bbeeoooorrddeelliinngg  zzoouu  kkuunnnneenn  wwoorrddeenn
iinnggeelleevveerrdd  aallss  eeiiggeenn  wweerrkk..
((BBrroonn::  eexxaammeennrreegglleemmeenntt  TTeecchhnniisscchhee
BBeeddrriijjffsskkuunnddee))

MMeett  vvrraaggeenn  oovveerr  ppllaaggiiaaaatt  kkuunnnneenn  ffaaccuulltteeiitteenn
ttee  rraaddee  ggaaaann  bbiijj  ddee  jjuurriiddiisscchhee  aaffddeelliinngg..
VVoollggeennss  mmrr..  AAnnddyy  vvaann  EEggggeelleenn,,  hhooooffdd  jjuurrii--
ddiisscchhee  zzaakkeenn,,  iiss  ddaatt  hheett  aaffggeellooppeenn  jjaaaarr
eecchhtteerr  nniieett  ggeebbeeuurrdd..  ““AAllss  hheett  bbiijj  oonnss  kkoommtt,,

mmooeetteenn  wwee  ppeerr  ggeevvaall  bbeekkiijjkkeenn  hhooee  wwee  hheett
aaaannppaakkkkeenn..””

OOmm  ppllaaggiiaaaatt  ttee  vvoooorrkkoommeenn,,  wwoorrddeenn  bbiijj  ddee
mmeeeessttee  ffaaccuulltteeiitteenn  ooookk  aaaannwwiijjzziinnggeenn  vvoooorr
ddee  jjuuiissttee  mmaanniieerr  vvaann  cciitteerreenn  ggeeggeevveenn..
BBoovveennddiieenn  mmooeetteenn  ssttuuddeenntteenn  ttuusssseennttiijjddss
aaaannggeevveenn  hhooee  zzee  ttoott  eeeenn  bbeeppaaaalldd  oonnddeerrwweerrpp
zziijjnn  ggeekkoommeenn..  SSUURRFFddiirreecctt,,  ddee  ddiiggiittaallee
rreecchhtteenn  ccoommmmuunniittyy  vvaann  SSUURRFF,,  ggaaff  oonnllaannggss
rriicchhttlliijjnneenn  vvoooorr  pprreevveennttiiee..  IInn  SSUURRFF  wweerrkkeenn
uunniivveerrssiitteeiitteenn,,  hhooggeesscchhoolleenn  eenn  oonnddeerrzzooeekkss--
iinnsstteelllliinnggeenn  ssaammeenn  aaaann  iicctt--iinnnnoovvaattiieess..  IInn
hhuunn  ppeerrssbbeerriicchhtt  sstteellddeenn  zziijj  vvoorriiggee  mmaaaanndd::
‘‘EEeenn  rreecceennttee  iinnvveennttaarriissaattiiee  oonnddeerr  mmeeddee--
wweerrkkeerrss  iinn  hheett  hhooggeerr  oonnddeerrwwiijjss  ttoooonntt  eeeenn
ggrrooeeiieennddee  bbeehhooeeffttee  aaaann  dduuiiddeelliijjkkhheeiidd  rroonndd
ppllaaggiiaaaatt..  DDoooorr  ddee  hhooeevveeeellhheeiidd  aaaann  bbrroonnnneenn
oopp  iinntteerrnneett  kkaann  eerr  ttwwiijjffeell  zziijjnn  oovveerr  hheett  eeiiggee--
nnaaaarrsscchhaapp  eenn  ddee  oooorrsspprroonnkkeelliijjkkhheeiidd  vvaann  bbiijj--
vvoooorrbbeeeelldd  ddoooorr  ssttuuddeenntteenn  ggeelleevveerrdd  wweerrkk..
HHeett  iiss  nniieett  aallttiijjdd  dduuiiddeelliijjkk  ooff  eerr  sspprraakkee  iiss  vvaann
kkwwaaaaddwwiilllliigg  ppllaaggiiaaaatt,,  sslleecchhttee  bbrroonnvveerrmmeell--
ddiinngg  ooff  zzeellffss  ggeeoooorrllooooffdd  ggeebbrruuiikk  vvaann  aannddeerr--
mmaannss  mmaatteerriiaaaall..’’  SSUURRFFddiirreecctt  sstteellddee  ‘‘lleeeeff--
rreeggeellss’’  oopp  oomm  oopp  ddee  ggeeccoonnssttaatteeeerrddee
bbeehhooeeffttee  iinn  ttee  sspprriinnggeenn..  

ZZiiee  wwwwww..ssuurrff..nnll//ppllaaggiiaaaattpprreevveennttiiee..  
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Verkiezingen
Kandidaatstelling 
verkiezingen TU/e 2008
Van dinsdag 4 t/m donderdag 6 novem-
ber ’08 kunnen kandidaatstellingsformu-
lieren ingeleverd worden bij het Centraal
Stembureau, TR 0.02/0.03. Het Centraal
Stembureau is geopend van 9.00 - 12.00
uur en van 14.00 - 17.00 uur.
Voor alle benodigde formulieren, het
tijdschema en overige informatie, zie
http://www.tue.nl/verkiezingen. 

Elections TU/e 2008
The period of nomination has been set
for Tuesday 04 thru Thursday 06
November 2008.
For further information and forms:
http://www.tue.nl/verkiezingen. 

Educational training/DPO
Course Supervising 
Msc students
The course ‘Supervising MSc students’
for teachers and PhD students (experien-
ced and inexperienced supervisors) from
departments W, BMT, TN and ST will be
offered on Monday 8th and Thursday
11th 2008 from 13.30 - 17.00 hours. The
course is aimed to improve and systemi-
ze the way in which supervisors guide
their students during their graduation
projects. The course consists of short
introductions, exercises and discussions.
Participants will have an active role
during the course. Participation for
(foreign) teaching staff of the TU/e is
free of charge.
Further information can be obtained
from Sonia Gomez-Puente (phone 5292).
You can enrol for the course by telepho-
ne (2520), by e-mail
(cursus.dpo@tue.nl), or by internet
(www.tue.nl/educational_training). 

Intreerede
Prof.dr. D. Beijaard houdt op vrijdag 31
oktober zijn intreerede. Dit gebeurt vanaf

16.00 uur in de Blauwe Zaal van het
Auditorium. De titel van de rede luidt
‘Leraar worden en leraar blijven’.
Beijaard is werkzaam aan de faculteit
Scheikundige Technologie. 

Promoties
Ir. P. Poplavko verdedigt op maandag 3
november 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 ‘An Accurate Analysis
for Guaranteed Performance of
Multiprocessor Streaming Applications’.
Poplavko promoveert aan de faculteit
Elektrotechniek. De promotor is
prof.dr.ir. R.H.J.M. Otten.

G.Z. Mincsovics verdedigt op maandag 3
november 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 ‘Studies on Tactical
Capacity Planning with Contingent
Capacities’. Mincsovics promoveert aan
de faculteit Industrial Engineering &
Innovation Sciences. De promotoren zijn
prof.dr.ir. J.W.M. Bertrand en prof.dr.ir. J.
van der Wal.

W. Qi verdedigt op dinsdag 4 november
zijn proefschrift en stellingen tegen de
bedenkingen van een commissie. Dit
gebeurt vanaf 14.00 uur in zaal 4 van het
Auditorium. De titel van het proefschrift
luidt ‘3D Interaction with Scientific Data
An experimental and perceptual ap-
proach’. Qi promoveert aan de faculteit
Industrial Design. De promotoren zijn
prof.dr.ir. J-B.O.S. Martens en prof.dr.ir.
R. van Liere.

Ir. E. van der Geer-Rutten-Rijswijk
verdedigt op dinsdag 4 november zijn
proefschrift en stellingen tegen de
bedenkingen van een commissie. Dit
gebeurt vanaf 16.00 uur in het Van
Abbemuseum. De titel van het proef-
schrift luidt ‘Let’s Reflect on Processes:
Task Uncertainty as a Moderator for
Feedback Effectiveness’. Van der Geer-

Rutten-Rijswijk promoveert aan de facul-
teit Industrial Engineering & Innovation
Sciences. De promotor is prof.dr. C.G.
Rutte.

Dipl.-math.oec. M.O. Heydenreich verde-
digt op woensdag 5 november zijn proef-
schrift en stellingen tegen de bedenkin-
gen van een commissie. Dit gebeurt
vanaf 16.00 uur in zaal 4 van het
Auditorium. De titel van het proefschrift
luidt ‘A lace-expansion analysis of
random spatial models’. Heydenreich
promoveert aan de faculteit Wiskunde &
Informatica. De promotor is prof.dr.
R.W. van der Hofstad.

Mw. ir. N.M.W. Severens verdedigt op
woensdag 5 november haar proefschrift
en stellingen tegen de bedenkingen van
een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00
uur in zaal 5 van het Auditorium. De titel
van het proefschrift luidt ‘Modelling
Hypothermia in Patients Undergoing
Surgery’. Severens promoveert aan de
faculteit Werktuigbouwkunde. De
promotoren zijn prof.dr.ir. A.A. van
Steenhoven en prof.dr.mr.dr. B.A.K.M.
de Mol.

A.J. Pretorius MSc verdedigt op donder-
dag 6 november zijn proefschrift en stel-
lingen tegen de bedenkingen van een
commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur
in zaal 4 van het Auditorium. De titel
van het proefschrift luidt ‘Visualization
of State Transition Graphs’. Pretorius
promoveert aan de faculteit Wiskunde &
Informatica. De promotoren zijn
prof.dr.ir. J.J. van Wijk en prof.dr.ir. J.F.
Groote.

D.J. Moodley MSc verdedigt op donder-
dag 6 november zijn proefschrift en stel-
lingen tegen de bedenkingen van een
commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur
in zaal 5 van het Auditorium. De titel van
het proefschrift luidt ‘On the
Deactivation of Cobalt-based Fischer-
Tropsch Synthesis of Catalyst’. Moodley
promoveert aan de faculteit
Scheikundige Technologie. De promotor
is: prof.dr. J.W. Niemantsverdriet.

Tint
Lezing door prof. Barry A.
Goodfield en prof. Paul Meerts
America’s new president and administra-
tion, the impact for Europe and the
world.
Dr. Barry Goodfield is gespecialiseerd in
het herkennen van de onbewuste non
verbale signalen. Zijn werk is gebaseerd
op een unieke, gepatenteerde psycho-
therapeutische methode. Dertig jaar
geleden heeft hij in de VS het Goodfield
Intstitute opgericht en sindsdien direc-
teuren, regeringsvertegenwoordigers,
misdaadbestrijders en therapeuten
getraind op het gebied van crisismanage-
ment, stressvermindering en conflict-
beheersing.
Dr. Paul Meerts is onder meer adviseur
en directeur van het Instituut Clingen-
daal en professor in International
Negotiation Analysis aan het Europa
College in Brugge (Belgie) en de Charles
Universiteit in Praag.
Donderdag 13 november, 19.30 uur -
21.30 uur, zaal 5, Auditorium.
Organisatie: T!NT in samenwerking met
Goodfield Insituut. Opgave via:
www.goodfieldinstituut.nl of tint@tue.nl.

Check your leaks
Non-verbale communicatie met de
Goodfield methode. Een dag om letterlijk
naar jezelf te kijken. Met behulp van
langzaam afgedraaide videobeelden kun-
nen we ons eigen non-verbaal, onbewust
gedrag in beeld brengen. Dit gedrag ont-
staat al in onze vroegste kindertijd. Als
kind kunnen we geen rationeel antwoord
geven op wat we waarnemen en wat ons
overkomt. De sterke emoties die daar-
mee gepaard gaan, vooral angst, woede
en verdriet, worden weggestopt, maar
blijven zichtbaar als onbewust gedrag bij-
voorbeeld ogen sluiten, wenkbrauwen
optrekken, tong uitsteken, tanden laten
zien bij bepaalde onderwerpen. Dit kan
via de Goodfield-video-analyse-methode
zichtbaar, bewust en inzichtelijk gemaakt
worden, zodat je er ook iets mee kan. 
Zaterdag 22 november, 10.00 tot 16.30
uur, Café Tint in De Bunker. Door: Wim
de Leeuw, kosten: vijftien euro inclusief
lunch. Opgeven: tint@tue.nl. 

Naar de Filippijnen
Een reis van vier weken naar de
Filippijnen, in juli/augustus 2009,met
een groep van acht tot tien jonge mensen
tussen de twintig en de dertig jaar en
twee begeleiders.
Te gast zijn bij internationale leefgroe-
pen en verblijven bij families in stad en
dorp. Hun dagelijkse leven van nabij
meemaken en kennis maken met klein-
schalige projecten voor gezondheid,
onderwijs, landbouw, basisgemeenschap.
Zaterdag 29 november (van 11.00 uur -
15.00 uur) vertellen we meer over doel,
organisatie, voorbereiding en kosten op
ons adres: 
Missionair Team Willem de Bruynstraat
18, 5622 KJ Eindhoven. Meer weten:
www.tue.nl /tint; belangstelling of aan-
melden: mvmoorsel@missie-geest.nl of
tint@tue.nl; (040)2466121.

Landelijk Netwerk
Vrouwelijke Hoogleraren
Symposium
Op 7 november houdt het Landelijk
Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren het
symposium ‘Hoe word ik een (effectieve)
professor?’ in het Trippenhuis te
Amsterdam. Dit symposium is bedoeld
voor vrouwelijke hoogleraren en univer-
sitair hoofddocenten. U kunt onder
andere lezingen bijwonen door Sybilla
Dekker, prof.dr. Barbara Alving (NIH,
USA) en dr. Pam Hines (Science).
Daarnaast is er ruimte voor het uitwisse-
len van ervaringen en er is een inter-
actieve voordracht over dilemma’s op de
werkvloer.
Als u vrouwelijke hoogleraar of univer-
sitair hoofddocent bent, kunt u zich aan-
melden via www.lnvh.nl. Vragen kunt u
sturen aan bakker@lnvh.nl. 

LSVb,LOF en SOM
Medezeggenschap Manifestatie
Vrijdag 28 november in Utrecht: MMM:
de Mega Medezeggenschap Manifestatie!
Een dag voor alle medezeggenschappers
vol leuke workshops, een lezing van Karl
Dittrich (voorzitter NVAO), een diner en
een borreldebat met onderwijsexperts.
Georganiseerd door de LSVb, LOF en
SOM. Voor meer informatie kijk op
www.studentenpolitiek.nl/mmm en
schrijf je in!

Technicus hbo-niveau (V34.323), de
groep Photonics and Semiconductor
Nanophysics (PSN), faculteit Technische
Natuurkunde (1,0 fte). Tijdelijk dienst-
verband, salaris maximaal schaal 9 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(2.441 t/m 3.352 euro).

Postdoc: DDSS - Multi-agent simulation
of dynamic activity-travel patterns
(V38.547), the Urban Planning Group,
department of Architecture, Building and
Planning (1,0 fte). Tijdelijk dienstver-
band, salaris maximaal schaal 10 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(2.330 t/m 3.678 euro).

Accountmanager Communicatie
Communicatie Expertise Centrum
(V89.109), (2,0 fte). Vast dienstverband,
salaris maximaal schaal 12 CAO neder-
landse universiteiten bijlage 1 (3.872 t/m
4.970 euro).

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

(Advertentie)

Neem een abonnement
� Surf naar volkskrant.nl/studenten
(dit aanbod geldt alleen voor uitwonende studenten t/m 27 jaar)

Studenten
50%

korting

volkskrant.nl/studenten

(Advertentie)

Algemeen

Mensen

Studentenleven Diversen

Vacatures

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

vvoooorr  ppllaaaattssiinngg  bbiinnnneenn  zziijjnn..  ZZee
kkuunnnneenn  wwoorrddeenn  ggeemmaaiilldd  nnaaaarr  

uunniivveerrssiitteeiittssbbeerriicchhtteenn@@ttuuee..nnll..  



In the basement of the
Hoofdgebouw, in room
1.27, sits a worn corner
couch. It is a beige couch
with cloth upholstery
that seats at least six
persons. Burn holes in
the upholstery. The arms
have been scratched bare
by the cats of the man
who preceded Willemien
Fraaije, humanistic
student counselor of the
TU/e. Fraaije: “This
couch has seen many
students and they have
all recovered here. This
couch could tell you
thousands of stories.”

The corner couch was
already there when Fraaije
took up her position in
1987 as humanistic
student counselor at the
TU/e. Even then her door
was already open on
Monday and Thursday
mornings. She remembers
the first student who came
to her for advice. He did not
have the courage to come
in straight away and first
asked what Fraaije did. She
invited him to sit down on
the couch and then he told
her that his girl-friend has
broken up their rela-
tionship. He had just seen
her on campus talking inti-
mately to a new friend. He
had gotten scared when he
noticed that he felt like
beating the hell out of that
boy. Instead, he ended up
on the couch with
Willemien and told her his
story. He kept up his
weekly Monday morning
visits for a whole year.

Fraaije: “His story is illus-
trative of many of the
students that have dropped
in over the years since
then.” Meanwhile many
students have sat on that
worn couch. To talk, to be
comforted, to be heard and
understood. What do
students come up with in
general? Fraaije enu-
merates: “Broken relation-
ships, homesickness, they
miss their relatives, or rela-
tionships at home. There
are also students who have
experienced the death of a
parent, or whose parents
may be seriously ill.”
Over the years Fraaije has
also received many inter-
national students in her
role as counselor. “After all,
the TU/e is a big organi-
zation where you may well
feel lost. Young people far
away from home may
therefore be looking for a
substitute for home. If
things are alright, you can
find some soul mates in
Eindhoven to tell your story
to. Sometimes this fails.
Still, even if you can find
them, it is not always wise.
Nobody wants to be
thought of as pathetic.
Here, anyone can tell their
story without having to be
afraid that someone will
hold it against them at
some point. Everyone can
take off their masks here,
can drop their defense. I
don’t wear a mask myself
either”, says the counselor.
“I listen and I also share
little things from my own
life with them, my grief,
my joy.” Fraaije em-

phasizes that the couch has
also experienced its share
of laughter.

Home front
Fraaije about her own
student days in Breda: “I
enormously enjoyed the
strong sense of freedom
and the openness in
mutual relationships. In
that respect the times have
not changed. Indeed, they
have become better. Think
of the greater ease with
which students can also
communicate with their
family and friends from a
great distance. I myself can
text with my children, who
study elsewhere. That is
something I also see with a
great many Asian students
here at the TU/e, who keep
in touch with the home

front that way.”
In spite of the improved
distance communication
facilities you may feel
inclined to confide in an
independent third party
when something happens
to you. Fraaije explains:
“Even when you have a
good social network, you
cannot always fall back on
the understanding of
others. For instance
because your environment

itself does not have any
experience with this and
finds it difficult to
empathize with your
situation.” Fraaije says that
she thinks everybody
should have a couch ready
for others. “Just listening
to someone quietly and
paying attention can be of
immense value, especially
in times of need.”/.

Fifteen dance couples
circle around on the
dance floor. They practice
quick step during a
beginners’ course
ballroom dancing at the
Eindhoven’s Student
Dance Company Foot-
loose. The dance instruc-
tor gives instructions,
alternating between
Dutch and English.
“English instruction is
needed, for more and
more international
students of the TU/e and
Fontys find their way to
Footloose in the Bunker”,
says former chairwoman
Carolien Lafféber.

Lafféber thinks this is a
pleasant development. In
her opinion Dutch men are
more busy dancing while
they are dancing, while
men from other nationa-
lities pay attention to their
dance partner while
dancing. Like Mehmet
Cubuk, a Master student of
Computer Science Engi-
neering, does with his
dance partner Beste Eris, a
Master student of Sustain-
able Energy, both from
Istanbul. Eris and Cubuk
dance intensively and with
great enthusiasm. Eris:

“This is my last year in
Eindhoven. I take what I
can get this last year.”
Therefore she attends Jazz
ballet, Tap dance and Salsa
courses in the evenings.
Eris needs her time for her
studies, but dancing and
sports are a welcome alter-
native. She likes the
atmosphere at Footloose. 
Aydin Can, a PhD in
Chemical Engineering,
enjoys dancing with
Footloose too. “I can
release stress here. It is so

different from my studies.”
Can already had a lot of
dancing experience in
Turkey. He was even a
dancing instructor over
there. Can: “Here at
Footloose you have per-
manent dance instructors.
In Turkey they used a
student-trains-a-student
system. If you were a good
dancer, they selected you to
take trainer courses. First
you become an assistant
trainer and after three
years, you become an in-

structor yourself.” Can
points out two ladies on the
dance floor. “They are
former dance students of
mine.” One of them is
Seray Candar, a Master
student of Operations
Management and Logis-

tics. She has a Dutch dance
partner and she loves to
dance at Footloose. She
attends most dance even-
ings every two weeks.

Different from working
According to Can, dance
company Footloose looks a
lot like the dance associa-
tion in Istanbul of which he
was a board member. “We
also had dance evenings
and joined international
competitions. This means
a lot of organizing.” To the
question whether he sees
differences between Dutch
dance partners and himself
he answers: “Many Dutch
men work too hard when
they dance. They put a lot of
effort into it, but forget to
pay attention to the woman
they are dancing with. I try
to put joy, love and at-
tention in dancing with a
partner. That’s different
from working.”/.
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In short
Premiere for
mathematician
with TU/e roots
Dr.ir. Bert Zwart is the
first researcher outside the
United States to win the
Erlang prize for the best
researcher under 36 in the
field of ‘Applied
Probability’. Zwart is
awarded the prize for his
exceptional contribution
in the field of interfaces
between applied calcu-
lation of probability,
computer science and
communication networks.
At present Zwart is em-
ployed at the National
Research Institute for
Mathematics and
Computer Science in
Amsterdam. He obtained
his PhD at the TU/e in
2001. From 2002 to 2006
he was active here as an
assistant professor with
the Department of
Mathematics & Computer
Science. Since August of
this year he has been a
Senior Fellow of the
research institute
EURANDOM, which is
affiliated with the TU/e.
Zwart is praised by the
jury of the Erlang prize in
particular for his contri-
bution to a method by
which it is possible to cal-
culate the probability of
the loss of data packages
in communication
networks. From America
the prize winner reacted
by saying he was proud:
“The list of previous
winners is impressive. 
I am truly honored to be
the first person employed
at a non-American in-
stitute who is receiving
this prize.”

First Netelcom
Award for PhD
candidate TU/e
Ir. Maurice Kwakkernaat
has been presented with
the first Netelcom Award
by the Dutch branch asso-
ciation of telecom com-
panies. Kwakkernaat was
given the incentive prize
of five thousand euros for
his research within the
Radiocommunication
group of the Electrical
Engineering Department.
He developed a measure-
ment system there that
enables us, while moving
along, very accurately to
measure both the radio
echoes of the mobile tele-
phone network and video
images of the environ-
ment. By combining the
radio and video images,
important information is
obtained about the ope-
ration of the mobile
network. Kwakkernaat
hopes to obtain his PhD
for this research in
December.

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

Willemien’s couch can tell a thousand stories

International dancing at Footloose

Humanistic counseling
EEvveerryy  MMoonnddaayy  aanndd  TTuueessddaayy  ffrroomm  1122..3300  ttoo  1166..3300  hhoouurrss  aanndd
eevveerryy  TThhuurrssddaayy  ffrroomm  1100..0000  ttoo  1144..0000  hhoouurrss  yyoouu  ccaann  ddrroopp  iinn
wwiitthhoouutt  aann  aappppooiinnttmmeenntt  aatt  HHGG  --  11..2277  ffoorr  aa  ppeerrssoonnaall  ttaallkk  ttoo
hhuummaanniissttiicc  ccoouunnsseelloorr  WWiilllleemmiieenn  FFrraaaaiijjee..  BByy  pprriioorr  aarrrraannggee--
mmeenntt  aallssoo::  ww..jj..tt..hh..ffrraaaaiijjee@@ttuuee..nnll  oorr  004400--224477  44669944  dduurriinngg
tthhee  ooppeenn--hhoouussee  hhoouurrss..  

Willemien Fraaije on her couch. Photo: Bart van Overbeeke

Footloose
FFoooottlloooossee  oorrggaanniizzeess  ccoouurrsseess  iinn  RRoocckk  aanndd  rroollll,,  JJaazzzz  bbaalllleett,,
TTaapp  ddaannccee,,  SSaallssaa,,  BBaallllrroooomm  aanndd  LLaattiinn  ddaannccee..  MMeemmbbeerrsshhiipp
ccoossttss  3300  eeuurrooss  ppeerr  yyeeaarr  aanndd  2200  eeuurrooss  ffoorr  tthhee  sseeccoonndd
sseemmeesstteerr  oonnllyy..  TThhee  bbooaarrdd  ooff  FFoooottlloooossee  ccaann  bbee  rreeaacchheedd  aatt
004400  --  224477  88550044  oorr  aatt  iinnffoo@@eessddvvffoooottlloooossee..nnll..  

Aydin Can: “Many Dutch
men work too hard when
they dance.” 
Photo: Bart van Overbeeke



Als vroeger de varkenspest uitbrak,
werden er beesten geofferd om de goden
gunstig te stemmen en de ziekte te laten
stoppen. Tegenwoordig vernietigen we
een deel van de veestapel om het virus te
stoppen. In feite doen we hetzelfde, maar
nu voor de god van de wetenschap en
kennis. Dat stelt de Franse filosoof Bruno
Latour, die hier twee andere interpretaties
van een zelfde verschijnsel in ziet: het
vaste geloof in een bepaalde opvatting.
Of, zoals Verkerk religie formuleert:
“Religie is niet hetzelfde als ‘de kerk’ of
één bepaalde geloofsopvatting. Het is een
opvatting, ideologie of overtuiging over
de mens over de wereld en zijn rol daarin,
van het ‘goede leven’. Het gaat om niet-
rationele overtuigingen, religieuze opvat-
tingen of wereldbeschouwingen. Die
termen verwijzen allemaal hetzelfde voor-
technische opvattingen, opvattingen die
vooraf gaan aan menselijk handelen en
dat handelen bepalen. Daar zit techniek
natuurlijk vol mee.”
Het waren tot nu toe vooral filosofen die
zich met de relatie techniek en religie
bezighielden. Een van de eersten was
August Comte (1798 - 1857) met zijn
invloedrijke theorie van drie stadia voor
de wereldgeschiedenis: het theologische,
het metafysische en het positivistische
stadium. In de eerste fase verklaren
mensen de natuur door het bestaan van
goden. In de tweede met abstracte begrip-
pen als ‘de natuur’ en ‘de rede’. De laatste
fase kent volledige rationaliteit, gebaseerd
op de empirische wetenschap; religie is
voor de privésfeer. Veel filosofen dachten
dat fase drie was ingegaan, gezien de ont-
wikkeling van de wetenschap en de leeg-
lopende kerken. Maar die aanname staat
onder druk. Verkerk: “Je kunt constateren
dat religie nog niet heeft afgedaan.
Volgens mij is het wezen van de religie
niet door techniek of de maatschappij
beïnvloed, wel de vorm. Technologie is
altijd door religie beïnvloed, alleen al
omdat kerken en kloosters eeuwenlang
de centra van belangrijke kennis waren.”

Schaalvergroting
Dat was vroeger, maar nu? Veel filosofen
leggen een relatie tussen enerzijds de
motivatie voor technische ontwikkelingen
en anderzijds religie. David Noble stelde
in 1997 nog dat religieuze motieven de
belangrijkste drijfveren zijn achter tech-
nologische ontwikkelingen. Hij wijst op
het christelijke besef van verlossing en
perfectie dat bij mensen leeft sinds de
Middeleeuwen. Dat idee zet zich voort in
de Renaissance. Verkerk: “Sinds Francis
Bacons boek ‘New Atlantis’ (1627, red.)
streeft men naar het Koninkrijk Gods en
het paradijs op aarde en de techniek kan
daar een bijdrage aan leveren. Dat moti-
veert en stimuleert empirisch onderzoek.
Nog steeds streeft de westerse cultuur
naar perfectie en genot en dat geeft vorm
aan bijvoorbeeld de -esthetische- medi-
sche en chirurgische techniek. Ook dat is
techniek als uiting van het ‘goede leven’.”
Godsdienstsocioloog Bronislav
Szerszynski verwijst hier ook naar.
Dankzij de toegenomen techniek kunnen
mensen de realiteit beter controleren en
bedreigingen elimineren. Tegelijk heeft
de mens nieuwe risico’s geschapen, die
weer beheerst moeten worden. Waarmee
Szerszynski niet wil zeggen dat het
vroeger allemaal beter was. Integendeel,
de natuur was eeuwenlang een bedrei-
ging voor de mens. Maar door de techno-
logische schaalvergroting ontstaat de
tegenovergestelde situatie: het gevaar
komt niet langer van een ‘bovennatuur-
lijke werkelijkheid’, maar de mens vormt
een reële bedreiging voor de natuur.
Ook de Nederlandse filosoof Hans
Achterhuis spreekt zich hierover uit: “Er
is veel bereikt, maar de mens is er niet

fundamenteel anders door
geworden: hij lijdt nog steeds
pijn, honger, kampt met
tegenslagen en worstelt
met de grenzen van de
maakbaarheid.”
In zijn toelichting op
de vraag waar de
huidige stand en
vorm van de
techniek toe
leidt, verwijst
Van Well eerst
naar de uit-
vinding van de
boekdruk-
kunst: “De
motivatie
daarvoor
was reli-
gieus: het ver-
spreiden van de bijbel. Het
effect was dat mensen die
zelf gingen lezen en
dat daardoor de
macht van de
heersende reli-
gieuze
kerkelite
afnam,
want het
gewone
volk inter-
preteerde de
bijbel op zijn
eigen manier.
Zoiets zie je nu
ook in de westerse
wereld, waar techniek is
toegespitst op het individu
en op de beeldcultuur. Die
wordt steeds sterker en
mensen baseren hun
ideeën veelal op beelden
die men zelf uitkiest en
opzoekt op internet of op
tv. Je ziet dat de jeugd een
eigen (gods)beeld samenstelt, dat vooral
op persoonlijke ervaring is gericht en niet
op de officiële leer.”
Als concreet voorbeeld wijst Verkerk op
de EO jongerendag of tv-programma’s als
‘Het zal je maar gebeuren’. “De nadruk
ligt op de emotie, op de subjectieve
beleving. Door de technologische ontwik-
kelingen is de kerk een beweging ge-
worden die niet is gebaseerd op dogma’s
of bijbelwetten, maar op persoonlijke
ervaring van het niet-rationele. Het lijkt
wel alsof geldt ‘Als je het niet beleeft, is

het niet echt’.”
Hij wijst ook nog op de eenper-

soonsverpakkingen fast food, de personal
computer en de Ipod, technische produc-
ten met als boodschap ‘Ik ben een onaf-
hankelijk mens die doet wat hij wil en
wanneer hij wil’. Verkerk: “Dat is de indi-
vidualisatie ten top. Het is een mythe die
zegt: ‘Je bent pas een authentiek mens als
je als mens gelooft dat je eigen karakter je
eigen toekomst maakt’.
Het is de techniek die deze mythe van het
individualisme mogelijk maakt.
Individualisme is volgens Verkerk niet

verkeerd, de invloed van een groep -zoals
een kerk- kan ook verstikkend zijn. Maar
nu heerst er een geloof in een soort
superindividualisme, waarbij men
niemand nodig heeft. Het individu is
tegenwoordig heilig. Maar helemaal
autonoom, individueel en zelfstandig
leven is onmogelijk, betoogt Verkerk:
“Ook het individu heeft de ander nodig
om individualist te zijn. Bovendien wil
niet iedereen een individualist zijn of kan
het aan om alles maar zelf uit te zoeken
en zich staande te houden. De grote ver-
andering zit in wat Kant eerst de ‘ethiek
voor iedereen’ noemde, dat is nu de
ethiek voor het individu.”

Keerzijde
Is het rotsvaste geloof in techniek ook een
vorm van religie? Van Well vindt van wel:
“Dat kun je zeker zo zien, als je religie
niet opvat als een kerk met regels. Je hebt
bijvoorbeeld de beweging van de trans-
humanisten. Zij geloven dat de moderne
techniek (nanotechnologie, biotechno-
logie, red.) de mens zal verlossen van alle
door de natuur gestelde grenzen. Er zijn
veel gradaties, dit is natuurlijk een uiter-
ste, maar geloof in techniek is zeker een
vorm van religie.”
Verkerk sluit zich daarbij aan: “Het is een
vervolg van het vooruitgangsdenken. Het
geloof in de zegen van de vooruitgang
begon in de verlichting. Het geloof dat
wetenschap en techniek alle problemen
oplost, is een utopisch geloof. Dat
techniek een aantal problemen oplost, is
echter zeker waar, door de medische
techniek worden we ook allemaal ouder.
Maar al het goede van techniek heeft ook
een keerzijde, zoals Szerszynski al aan-
toonde.”/.
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“Religie heeft nog niet afgedaan”

Stichting Toekomstbeeld der Techniek
SSTTTT  iiss  eeeenn  ssttiicchhttiinngg  ddiiee  vveeeerrttiigg  jjaaaarr  ggeellddeenn
wweerrdd  ooppggeerriicchhtt  ddoooorr  hheett  KKoonniinnkklliijjkk  IInnssttiittuuuutt
vvoooorr  IInnggeenniieeuurrss  eenn  ddiiee  vveerrkkeennnniinnggeenn
uuiittvvooeerrtt  nnaaaarr  tteecchhnniieekk  eenn  mmaaaattsscchhaappppiijj..
VVoooorr  eeeenn  oonnddeerrzzooeekk  wwoorrddeenn  ddeesskkuunnddiiggeenn
uuiitt  wweetteennsscchhaapp,,  bbeeddrriijjffsslleevveenn,,  bbeelleeiidd  eenn
mmaaaattsscchhaappppeelliijjkkee  oorrggaanniissaattiieess  mmeett  vveerr--
sscchhiilllleennddee  ddiisscciipplliinneess  uuiittggeennooddiiggdd  ddiiee
eellkkaaaarr  bbiijj  vvoooorrkkeeuurr  nnoogg  nniieett  kkeennnneenn..  JJuuiisstt

ddoooorr  ddee  kkeennnniissmmaakkiinngg  eenn  ddee  kkeennnniissuuiittwwiiss--
sseelliinngg  oonnttssttaaaatt  nniieeuuwwee  kkeennnniiss,,  zzooaallss  iinn  ddiitt
pprroojjeecctt  wwaaaarraaaann  aannttrrooppoollooggeenn,,  tteecchhnnoollooggeenn
eenn  tthheeoollooggeenn  mmeeeewweerrkktteenn..  DDiitt  pprroojjeecctt
oonnttssttoonndd  oommddaatt  SSTTTT  ccoonnssttaatteeeerrddee  ddaatt  bbeeiiddee
oonnddeerrwweerrppeenn  vveeeell  iinn  ddee  bbeellaannggsstteelllliinngg
ssttaaaann,,  mmaaaarr  nniieett  mmeett  eellkkaaaarr  iinn  vveerrbbaanndd
wwoorrddeenn  ggeebbrraacchhtt..  
KKiijjkk  vvoooorr  mmeeeerr  iinnffoorrmmaattiiee  oopp  wwwwww..sstttt..nnll..  

Techniek en religie/Gerard Verhoogt
Illustraties/David Ernst

“De relatie tussen techniek en religie bestaat al sinds
mensenheugenis. Toch is de studie hiernaar relatief nieuw

terrein”, zegt drs. Michiel van Well van de Stichting
Toekomstbeeld der Techniek. Op 22 oktober presenteerde hij
het Boek ‘Deus et Machina: de verwevenheid van technologie
en religie’ waaraan ook prof.dr. Maarten Verkerk, bijzonder

hoogleraar reformatorische wijsbegeerte aan de TU/e,
meeschreef. De conclusie: ondanks de secularisatie is de

relatie tussen techniek en religie springlevend.



Zes jaar geleden mochten drie
Bouwkundestudenten onder de
vleugels van Studium Generale
een eigen muziekfestivalletje
organiseren. Tot hun verbazing
trok de eigenzinnige formule
zoveel mensen dat de deur
dicht moest. Inmiddels is 220v
toe aan editie nummer zes,
donderdag 6 november in het
Gaslab. Het advies: wees vroeg.

Eigenzinnige elektronische
muziek, dat is de crux van 220v.
“Muziek die een heel specifieke
groep mensen aanspreekt”,
vertelt programmeur van het
eerste uur Frans van Gastel (30).
En daar blijkt een trouw publiek
voor te vinden. “Elke editie is tot
nu toe ‘vol huis’ geweest. We
hebben soms zelfs bezoekers 
uit Duitsland en België die op
bepaalde acts afkomen.”
Hoe ging dat indertijd eigenlijk,
de start van 220v? Van Gastel:
“Ik zat in de muziekcommissie
bij Studium Generale. We
hadden het idee: er moet iets
voor en door studenten komen.
Elektronische muziek, want dat
past goed bij de TU. Voor dat
idee hebben we toen een zak
met geld gekregen, en daar zijn
we mee gaan
‘shoppen’.” 
Hoewel Van Gastel
de enige uit de
originele program-
meursgroep is die
er nog bij is, blijft
de werkwijze het-
zelfde. “Elke
programmeur
voert natuurlijk
zijn eigen
lievelingen
aan, en daar
voeren we
dan strijd
over.” 
De ‘lieve-
ling’ die Van
Gastel dit jaar heeft
weten vast te leggen, is
Schneider TM, die samen met

Kpt. Michigan op 220v staat. “Ik
probeer ‘m al drie jaar te boeken.
En hij wou elke keer wel, maar
hij kon niet. Nu kan-ie wel, maar
kan ik er zelf niet bij zijn. Ik ben
met mijn eigen band (Mono-
kino, red.) dan in China.”
Schneider TM en Kpt. Michigan
zijn de openingsact - freakpop,
afro-punk electro, anti-techno
noise, tegendraads tot op het
bot, zegt de SG-website.
Luistermuziek in ieder geval.
Later op de avond nemen de
beats het over, met Pigon, de
combi van Efdemin en RNDM.
Efdemin (Phillip Sollmann) is
een Berlijnse producer die

samen met Oliver Kargl aka
RNDM zorgt voor ‘luchtig mini-
malisme en eigentijdse
klassieke house en techno’.
Afsluiter is de Nederlandse elec-
tropionier Dexter, bekend van
het undergroundhitje ‘I don’t

care’. Van Gastel: “Aan het einde
moeten de voetjes van de
vloer.”/.
220v. Festival in het Gaslab. Donderdag
6 november, 20.33 uur tot 01.33 uur.
Entree: gratis.
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/Valsemunterij
als wapen
DDee  TTwweeeeddee  WWeerreellddoooorrlloogg  bblliijjfftt  eeeenn
iinnssppiirraattiieebbrroonn  vvoooorr  bbooeekkeenn  eenn  ffiillmmss..
DDiitt  jjaaaarrvveerrsscchheeeenn  ddee  OOoosstteennrriijjkkss--
DDuuiittssee  ffiillmm  ‘‘DDiiee  FFäällsscchheerr’’..  HHeett
tthheemmaa  iinn  ddeezzee  ffiillmm  iiss  ddee  vvrraaaagg  ‘‘HHooee
vveerr  ggaa  jjee  oomm  jjeezzeellff  ttee  rreeddddeenn??’’  IInn
ccoonncceennttrraattiieekkaammpp  SSaacchhsseennhhaauusseenn
wwoorrddeenn  ggeevvaannggeenneenn  ggeeddwwoonnggeenn
mmeeee  ttee  wweerrkkeenn  aaaann  hheett  vveerrvvaallsseenn
vvaann  ggeelldd..  HHeett  iiss  ddee  bbeeddooeelliinngg  ddee
vvaallssee  ppoonnddeenn  EEnnggeellaanndd  bbiinnnneenn  ttee
ssmmookkkkeelleenn  oomm  oopp  ddiiee  mmaanniieerr  ddee
eeccoonnoommiiee  ttee  oonnttwwrriicchhtteenn..  DDee  ffiillmm  iiss
ggeebbaasseeeerrdd  oopp  hheett  bbooeekk  ‘‘DDeess  TTeeuuffeellss
WWeerrkkssttaatttt’’  vvaann  AAddoollff  BBuurrggeerr..  DDee
ffiillmm  iiss  ttee  zziieenn  iinn  DDee  ZZwwaarrttee  DDooooss,,
vvaannddaaaagg  ((ddoonnddeerrddaagg  3300  ookkttoobbeerr)),,
ddiinnssddaagg  44  nnoovveemmbbeerr  eenn  wwooeennssddaagg
55  nnoovveemmbbeerr,,  oomm  2200..0000  uuuurr..  EEnnttrreeee
vvoooorr  ssttuuddeenntteenn::  22,,5500  eeuurroo,,  aannddeerreenn
bbeettaalleenn  zzeevveenn  eeuurroo..

/Effenaar = club
EEeenn  kklleeiinnee  ttwweeee  jjaaaarr  tteerruugg  ggiinngg  ddee
EEffffeennaaaarr  vvaann  ssttaarrtt  mmeett  ddee  ffoorrmmuullee
AALLRRTT..  OOpp  ddee  AALLRRTT--aavvoonnddeenn  vveerraann--
ddeerrtt  ddee  ggrroottee  zzaaaall  vvaann  ddee  ppoopp--
tteemmppeell  iinn  eeeenn  hheeuussee  cclluubb  mmeett  bbiijjnnaa
aallttiijjdd  ggrroottee  nnaammeenn  oopp  hheett  aaffffiicchhee..
BBooookkaa  SShhaaddee,,  AAnntthhoonnyy  RRootthheerr,,  DDjj
HHeellll  eenn  DDaavvee  CCllaarrkkee  ssttoonnddeenn  aall
eeeerrddeerr  oopp  AALLRRTT,,  ddeezzee  kkeeeerr  iiss  ddee
bbeeuurrtt  aaaann  SSaammiimm,,  bbeekkeenndd  vvaann  ddee
zzoommeerrhhiitt  ‘‘HHeeaatteerr’’..  ‘‘DDee  ssoouunndd  vvaann
SSaammiimm  kkaann  oommsscchhrreevveenn  wwoorrddeenn  aallss
ffuunnkkyy  eenn  ppoommppeenndd’’,,  aalldduuss  ddee  EEffffee--
nnaaaarr..  VVoooorr  SSaammiimm  ddrraaaaiitt  MMaatttthhiiaass
TTaannzzmmaannnn,,  eeeenn  vvaann  DDuuiittssllaannddss
mmeeeesstt  ggeebbooeekkttee  ddjj’’ss..  VVeerrddeerr  kkoommtt
hheett  NNeeddeerrllaannddssee  PPoollddeerr  oopp  ddee
bbüühhnnee,,  bbeessttaaaannddee  uuiitt  LLaauuhhaauuss,,
ddaannssvvllooeerrssppeecciiaalliisstt,,  eenn  DDaavviidd
LLaabbeeiijj..  MMeett  hhuunn  ddeebbuuuuttaallbbuumm
‘‘PPoollddeerrmmooddeell’’  ssccoorreenn  zzee  nnuu  ooookk  
iinntteerrnnaattiioonnaaaall..  DDee  aaffttrraapp  vvaann  ddee
aavvoonndd  iiss  vvoooorr  llookkaaaall  ttaalleenntt  TToommmmiiee
FFrreenncckkeenn,,  mmeett  zziijjnn  ddaannssbbaarree  mmiixx
vvaann  ddeeeepp//tteecchhhhoouussee  eenn  mmiinniimmaall//--
tteecchhnnoo..  ZZaatteerrddaagg  11  nnoovveemmbbeerr,,
vvaannaaff  2233..0000  uuuurr..  EEnnttrreeee  1166  eeuurroo  aaaann
ddee  ddeeuurr,,  vvoooorrvveerrkkoooopp  1122,,5500..

/Vreemde
combi, maar
wel gratis
WWiiee  ggeeeenn  zziinn  hheeeefftt  iinn  ddee  eelleekkttrroonniiccaa
vvaann  222200vv,,  kkaann  oopp  66  nnoovveemmbbeerr  ooookk
nnaaaarr  eeeenn  ggrraattiiss  ccoonncceerrttaavvoonndd  iinn  ddee
EEffffeennaaaarr,,  oonnddeerr  ddee  nnooeemmeerr  VViiccee
LLiivvee..  VViiccee  iiss  eeeenn  ggrraattiiss  iinntteerrnnaattiioo--
nnaaaall  ggeeddiissttrriibbuueeeerrdd  lliiffeessttyyllee
mmaaggaazziinnee..  VViiccee  MMeeddiiaa  BBeenneelluuxx
bbrreennggtt  iinn  nnoovveemmbbeerr  ddrriiee  aaccttss  bbiijj
eellkkaaaarr  wwaaaarrmmeeee  zzee  zzeess  ppooddiiaa  iinn
NNeeddeerrllaanndd  eenn  BBeellggiiëë  aaaannddooeenn,,
wwaaaarroonnddeerr  ddee  EEffffeennaaaarr..  DDee  aaccttss
kkoommeenn  uuiitt  vveerrsscchhiilllleennddee  hhooeekkeenn..
BBrryyaann  BBllaacckk  aanndd  MMrr  NNoo,,  ooffwweell
MMOOTTOORR,,  ssttaaaann  ggaarraanntt  vvoooorr  eeeenn
ppoorrttiiee  sscchheeuurrwweerrkk..  ZZee  ttrreekkkkeenn  hhuunn
zzaaaagg--  eenn  hhaakkwweerrkk  ggeehheeeell  uuiitt  eelleekk--
ttrroonniiccaa,,  mmaaaarr  hheett  kklliinnkktt  mmiinnsstteennss
zzoo  rraauuww  aallss  mmeettaall  uuiitt  ‘‘eecchhttee  ggiittaarreenn’’..
MMaaaarr  hheett  iiss  wweell  aalllleemmaaaall  zzeeeerr  ddaannss--
bbaaaarr..  TThhee  BBllooooddyy  HHoonnkkiieess  zziijjnn  ‘‘vviieerr
bbooeerreennkkiinnkkeellss  uuiitt  hheett  oooosstteenn  vvaann
NNeeddeerrllaanndd’’  ddiiee  rroocckk--‘‘nn--rroollll  ssppeelleenn
zzooaallss  ddiiee  iinn  ddee  jjaarreenn  zzeevveennttiigg  kkoonn
kklliinnkkeenn..  SSnnooeeiihhaarrddee  ggiittaaaarrrriiffffss  eenn
jjaannkkzzaanngg  àà  llaa  MMCC55  eenn  TThhee  SSttooooggeess,,
mmaaaarr  ddaann  ‘‘ffrriisssseerr  eenn  ffrruuiittiiggeerr’’..  11998822
iiss  eeeenn  BBeellggiisscchhee  bbaanndd..  SSnneellllee,,
hhaarrddee  eenn  vvoooorraall  ddaannssbbaarree  mmuuzziieekk
mmaakkeenn  zzee..  ZZee  mmiisssseenn  eeeenn  bbaass--
ggiittaaaarr,,  mmaaaarr  ddaatt  vviinnddeenn  zzee  nniieett  eerrgg,,
wwaanntt  ddaaaarr  ddooeenn  zzee  ggeewwoooonn  nniieett
aaaann..  TTooeeggaanngg  ttoott  VViiccee  LLiivvee  iiss  ggrraattiiss,,
mmaaaarr  aaaannmmeellddiinngg  vvoooorraaff  oopp
wwwwww..vviicceelliivveettoouurr..ccoomm  iiss  vveerrpplliicchhtt..

‘Eigenzinnig en elektronisch’ is toe aan editie zes

Op zoek naar het Higgsdeeltje
Nobelprijswinnaars. Zeer bij-
zondere mensen die zeer dun
zijn gezaaid. Maar we hebben
er wel een aantal in Nederland,
en één ervan komt woensdag 
5 november in het Auditorium
zijn verhaal vertellen: Gerard ’t
Hooft (1946), die in 1999 de
Nobelprijs voor natuurkunde
kreeg.

Wat weten we nu van het
kleinste van het kleinste? Op die
vraag zal ‘t Hooft ingaan tijdens
zijn lezing aan de TU/e. Wat is
onze kennis van de elementaire
deeltjes waaruit alles is opge-
bouwd, en wat verwacht de
wetenschap van de nieuwe
deeltjesversneller van CERN in
Zwitserland - de grootste ter
wereld?
Atomen zijn de kleinste deeltjes,
dachten we ooit. Maar deze
kunnen nog verder worden op-
gesplitst en blijken dan te zijn
opgebouwd uit nog elemen-
tairdere objecten, de ‘elemen-
taire deeltjes’. De eigenschap-
pen van deze deeltjes worden tot
in detail beschreven in het zoge-
naamde ‘Standaardmodel’. 
Maar er zijn aanwijzingen dat

dit Standaardmodel niet perfect
kan zijn en dat er op uiterst
kleine schaal nieuwe, voorals-
nog onbekende verschijnselen
moeten plaatsvinden. De beste
manier om dit te onderzoeken,
is de deeltjes met zoveel moge-
lijk energie tegen elkaar te laten
botsen. Dit gaat de wetenschap
doen met een onlangs gereed
gekomen deeltjesversneller - 26
kilometer lang, in een ronde
ondergrondse tunnel bij de
Zwitserse stad Genève. Men
verwacht hiermee de laatste nog
niet waargenomen component
van het Standaardmodel, het
Higgsdeeltje, te kunnen detec-
teren. Maar men hoopt vooral
ook nieuwe verschijnselen te
kunnen vastleggen.
Prof.dr. Gerard ’t Hooft (1946)
ontving in 1999 de Nobelprijs
voor natuurkunde. Hij is hoog-
leraar Theoretische Natuur-
kunde aan de Universiteit
Utrecht en verbonden aan het
Spinoza Instituut. Hij speelde
een klein jaar terug een cruciale
rol bij de ‘affaire Cabbolet’. De
promotie van Marcoen Cabbolet
aan de TU/e werd op het laatste
moment afgeblazen vanwege

twijfels over zijn bevindingen.
Het werk van Cabbolet impliceer-
de een kleine natuurkundige
revolutie, maar volgens ‘t Hooft
sneed het werk geen hout./.

Schneider TM

Nobelprijswinnaar Gerard ‘t Hooft. Foto: E. Landré

Woensdag 5 november, 11.45 tot 13.00
uur, Blauwe Zaal, Auditorium.



Shift040 zoekt verslaggevers
Shift040.nl studentennieuws Eindhoven zoekt twee nieuwe verslaggevers: een sportverslaggever en een

algemeen journalist. Vind je schrijven leuk, durf je elke vraag te stellen en ben je op zoek
naar een leuke bijverdienste? Reageer dan op de vacature, te zien op

http://www.shift040.nl/nieuws/artikel/wij-zoeken-redacteuren/. 
Ervaring is niet vereist. Voor meer info bel naar Ivo Jongsma, 

tel 040-2472236.
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En hoe is het in Auckland?

Eigenlijk heb ik best wel
geluk. Als ik vanuit mijn
bureau naar buiten kijk,
zie ik een haven met
zeilboten en vulkanische
eilanden. Sinds septem-
ber werk ik een paar

maanden aan een project
bij de University of
Auckland, New Zealand.
Het project gaat over
vliegschema’s van Air
New Zealand. Ze doen
hier al een aantal jaren
onderzoek naar vlieg-
schema’s zodat Air New
Zealand geld kan bespa-
ren. Maar het is natuur-
lijk ook belangrijk om op-
gelopen vertragingen
goed weg te werken. En
dit is mijn deel. Met
behulp van een door de
faculteit zelfgemaakte
flight simulator moet ik
bepalen welke schema’s
beter met vertragingen
kunnen omgaan. Toen ik
hoorde dat ze hier in
Auckland dit soort
onderzoek deden, was ik

meteen verkocht. Vrij
pittige wiskunde, maar
toegepast op een logistiek
probleem, waardoor het
bij mijn richting binnen
Werktuigbouwkunde
past.
Omdat ik in het hartje van
de stad woon, is voor mij
echt alles dichtbij. De uni-
versiteit, winkels, eet-
tentjes, alles is maar tien
minuten lopen. Het stu-
dentenleven is hier ook
volop vertegenwoordigd.
Voor elke bezigheid is wel
een studentenvereniging
en de studenten zijn erg
toegankelijk. Zo ben ik al
een weekendje mee-
geweest met de
studentenduikclub naar
de Bay of Islands en ga ik
nog met de tramping club

een weekend hiken. Als je
even genoeg hebt van de
drukte van de stad, stap je
op een zeilboot en ga je
even uitwaaien op het
water, of neem je de boot
naar een onbewoond
vulkanisch eiland. 
Nieuw Zeeland heeft zo’n
prachtige natuur dat ik
me iedere keer weer
afvraag waarom hier
maar vier miljoen
mensen wonen.
Misschien is het ook maar
goed dat dit land iets
meer afgelegen ligt. Het
is onvoorstelbaar mooi
hoe de landschappen
elkaar opvolgen als je
door het land rijdt. Erg
zonde om hier meer
steden te gaan bouwen.
En het heeft ook

voordelen om erg af-
gelegen in de oceaan te
liggen. Dit land trekt zich
vrij weinig aan van het
wereldnieuws en het gaat
hier net allemaal een tikje
rustiger. Alleen stoppen
voor voetgangers, dat

kennen ze hier niet. Maar
ja, dat neem ik graag voor
lief...

Stefan Forschelen, student
Werktuigbouwkunde

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.

Bouwkundestudenten 
vallen in de prijzen
Twee TU/e-studenten en
een deeltijd universitair
docent van Bouwkunde
hebben prijzen gewon-
nen op de Staalbouwdag.
De nationale staalprijs
wordt één keer in de twee
jaar uitgereikt en de
studentenstaalprijs
jaarlijks. 

Bij de studentenstaalprijs
gaat het om het beste afstu-
deerproject. TU/e’er
Saskia Kieboom won de
eerste prijs in de categorie
‘Techniek’ en Karin de
Louw werd eerste in de
categorie ‘Onderzoek’. In

totaal waren er zestien
studenteninzendingen,
waarvan er vier van de
TU/e waren. Kieboom
maakte een ontwerp voor
een overkapping in
Diergaarde Blijdorp. De
Louw onderzocht ‘het con-
structieve gedrag van op
buiging belaste U-pro-
fielen’. 
Voor de Nationale
Staalprijs kreeg de orga-
nisatie 149 inzendingen
binnen. Ir. Gerald Lindner,
als deeltijd ud aan de TU/e
verbonden, won als lid met
zijn projectteam in de
categorie ‘Karakteristieke

stalen bouwdelen en
beeldende kunst’. Dit team
maakte het kunstwerk
‘kooi-met-geen-poema-er-
in’, refererend naar de
ophef over de poema die op
de Veluwe zou zijn
bespeurd. 
Prof.ir. Bert Snijder van de
faculteit Bouwkunde laat
weten dat ‘het erg leuk is
dat we zowel in de prijzen
zijn gevallen op het gebied
van onderzoek als
techniek.’ “We proberen
het op beide gebieden goed
te doen.”/.

Stoelen maken met
krantenpapier, paperclips en tape
Zo’n driehonderd eerste-
jaars studenten Bouw-
kunde gaan 3, 4 en 5
november de uitdaging
aan om een stoel te
bouwen van kranten-
papier, paperclips en
tape. De faculteit houdt
volgende week het
jaarlijks terugkerende
sPektakel. 

Volgens Rik Adriaans,
studentassistent bij het 
P-atelier, is voor kranten-
papier gekozen ‘om te laten
zien dat je met gewoon
afval ook van alles kunt
doen’. Het oorspronkelijke
idee was om alleen met
krantenpapier en paper-
clips aan de slag te gaan,
maar dat bleek de moge-
lijkheden te beperken.
Daarom mogen de studen-
ten ook met tape in de weer.
De eerste dag zijn er
lezingen en testen de
studenten de mogelijk-
heden van het materiaal.
Dinsdag maken ze in
teams van drie personen
een ontwerp voor een
papieren stoel. Woensdag
worden de stoelen in de 
W-hal daadwerkelijk
gebouwd. De jury let er
vooral op of de zetels op
een slimme manier zijn
gemaakt. Bovendien moet
je er goed op kunnen
zitten. 
Het was de bedoeling dat
het evenement in de stad
zou worden gehouden.
Adriaans: “We wilden
Bouwkunde meer zicht-

baar maken in de stad,
maar veel locaties zaten al
vol. Om toch die link met
de stad te leggen, hebben
we voor krantenpapier van
het Eindhovens Dagblad
gekozen.” Overigens wordt
de W-hal zeker ook als
goede locatie gezien. “Je
kunt er goed je gang gaan
en je hebt er een bepaalde

creatieve sfeer.”
Volgens Adriaans leren de
eerstejaars op deze manier
vrij te denken, doen ze er-
varing op met het uit-
werken van een ontwerp en
het promoten van een
product. Bovendien
oefenen ze met het werken
in teamverband./.HHeett  wwaass  ddiinnssddaaggaavvoonndd  2288  ookkttoobbeerr  eeeenn

tthhuuiisswweeddssttrriijjdd  vvoooorr  hheett  EEiinnddhhoovveennss
SSttuuddeenntteenn  MMuuzziieekk  GGeezzeellsscchhaapp  QQuuaaddrriivviiuumm..
DDee  vveerreenniiggiinngg  hhiieelldd  eeeenn  ooppeenn  zzaannggaavvoonndd  iinn
ddee  BBllaauuwwee  ZZaaaall..  HHeett  ddooeell  hhiieerrvvaann  wwaass  oonnddeerr
mmeeeerr  oomm  nniieeuuwwee  lleeddeenn  aaaann  ttee  ttrreekkkkeenn..
UUiitteeiinnddeelliijjkk  kkwwaamm  eerr  eeeenn  ppeerrssoooonn  vvaann
bbuuiitteenn  QQuuaaddrriivviiuumm  ooppddaaggeenn..  SStteeiinnaarr
WWoouutteerrss,,  ccoommmmiissssaarriiss  vvaann  kkaammeerroorrkkeesstt
EEnnssuuiittee  eenn  TTUU//ee--ssttuuddeenntt,,  vveerrtteelltt::  ““eerrgg
jjaammmmeerr..  WWaaaarrsscchhiijjnnlliijjkk  kkoommtt  hheett  ddoooorrddaatt
wwee  ddee  ppuubblliicciitteeiitt  ppaass  llaaaatt  hhaaddddeenn  ooppggeessttaarrtt..
WWee  hhoouuddeenn  22  ddeecceemmbbeerr  wweeeerr  eeeenn  ooppeenn
zzaannggaavvoonndd  eenn  ddiiee  wwiilllleenn  wwee  vvrrooeeggeerr  ggaaaann
pprroommootteenn..””  OOvveerriiggeennss  wwaarreenn  eerr  wweell
QQuuaaddrriivviiuumm--lleeddeenn  ddiiee  nniieett  iinn  hheett  kkoooorr  zziitttteenn,,

mmaaaarr  ddiiee  wweell  mmeeeezzoonnggeenn  eenn  ddaatt  mmooggeelliijjkk
bblliijjvveenn  ddooeenn..  OOnnddaannkkss  ddee  llaaggee  ooppkkoommsstt,,
wwaass  hheett  wweell  eeeenn  ggeezzeelllliiggee  aavvoonndd  vvoollggeennss
WWoouutteerrss..  ““WWee  hheebbbbeenn  lleekkkkeerr  ggeezzoonnggeenn..””
HHeett  rreeppeerrttooiirree  bbeessttoonndd  oonnddeerr  mmeeeerr  uuiitt  wweerrkk
vvaann  SScchhuubbeerrtt  eenn  hheett  bbeekkeennddee  nnuummmmeerr
YYeesstteerrddaayy..  ““OOookk  hheebbbbeenn  wwee  eeeenn  ddrriinnkklliieeddjjee
ggeezzoonnggeenn..””  WWaaaarrsscchhiijjnnlliijjkk  ggaaff  ddiitt  lliieedd
iinnssppiirraattiiee,,  wwaanntt  nnaa  hheett  zziinnggeenn  ggiinngg  ddee  ggrrooeepp
nnaaaarr  DDee  BBuunnkkeerr  oomm  ddaaaarr  wwaatt  ttee  ddrriinnkkeenn..  OOookk
hheett  zziinnggeenn  ssttooppttee  nniieett..  BBiijj  hheett  kkaarraaookkee  vvaann
JJaappaannssee  ccuullttuuuurrvveerreenniiggiinngg  KKiinnjjiinn  wweerrdd
vvrroolliijjkk  ddoooorrggeezzoonnggeenn..

FFoottoo::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee

Weinig animo voor open
zangavond Quadrivium

Vorig collegejaar moesten de eerstejaars een troon van wilgentakken
bouwen tijdens het sPektakel. Archieffoto: Bart van Overbeeke
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TTeessssaa  WWeellttee  iiss  ttwwiinnttiigg  jjaaaarr
oouudd  eenn  ssttuuddeeeerrtt  vvoooorr  hheett
ddeerrddee  jjaaaarr  BBiioommeeddiisscchhee
TTeecchhnnoollooggiiee..  TTuusssseennddoooorr
hheeeefftt  zzee  ddrriiee  wweekkeenn
BBoouuwwkkuunnddee  ggeessttuuddeeeerrdd,,
ddiitt  bbeevviieell  hhaaaarr  eecchhtteerr  nniieett
zzoo..  OOoorrsspprroonnkkeelliijjkk  kkoommtt  zzee
uuiitt  EErrpp,,  eeeenn  kklleeiinn  ddoorrppjjee  iinn
NNoooorrdd--BBrraabbaanntt..  ZZee  wwaass
aaccttiieeff  lliidd  bbiijj  hhaaaarr  ssttuuddiiee--
vveerreenniiggiinngg  PPrroottaaggoorraass..  ZZee
hheeeefftt  mmeett  ddee  ffeeeessttccoomm--
mmiissssiiee  ffeeeesstteenn  ggeeoorrggaa--
nniisseeeerrdd..  HHaaaarr  hhoobbbbyy’’ss  zziijjnn
ggiittaaaarr  ssppeelleenn  eenn  ffoottoo--
ggrraaffeerreenn..  ZZee  ddooeett  vveerrddeerr
nniieett  aaaann  ssppoorrtt,,  wwaanntt  zzee  iiss  ttee
ddrruukk  bbeezziigg  mmeett  ssttuuddeerreenn..
HHaaaarr  mmuusstt--hhaavvee--iitteemm  iiss
eeeenn  fflleessjjee  wwaatteerr..  OOookk  mmooeett
zzee  aallttiijjdd  mmaassccaarraa  iinn  hhuuiiss
hheebbbbeenn  oomm  zziicchh  oopp  ttee
mmaakkeenn..

Het sleutelgat

RReeqquuiieemm  vvoooorr  mmiijjnn  NNEECC

HHeett  wwaass  eeeenn  ddoonnkkeerree,,
rreeggeennaacchhttiiggee  ookkttoobbeerr--
aavvoonndd  ttooeenntt  mmiijjnn  ttrroouuwwee
TTUU//ee--llaappttoopp  ddeeffiinniittiieeff  ddee
ggeeeesstt  ggaaff..  IIkk  hheebb  hheelleemmaaaall
nniieettss  mmeett  ccoommppuutteerrss,,  vvoooorr
mmiijj  zziijjnn  zzee  ppuuuurr  ffuunnccttiioo--
nneeeell,,  eenn  sseennttiimmeenntteeeell  bbeenn
iikk  aall  hheelleemmaaaall  nniieett,,  mmaaaarr
hheett  uuiittbbllaazzeenn  vvaann  hhaaaarr
llaaaattssttee  wwoollkkjjee  rrooookk
sstteemmddee  mmiijj  ttoocchh  eenniiggsszziinnss
mmeellaanncchhoolliisscchh..  VViijjff  jjaaaarr
llaanngg  hheeeefftt  zzee  mmee  iieeddeerree
ddaagg  bbiijjggeessttaaaann,,  vviijjff  jjaaaarr
llaanngg  hheebb  iikk  hhaaaarr  bbiijjnnaa
ddaaggeelliijjkkss  oopp  mmiijjnn  rruugg
ggeehhaadd,,  vviijjff  jjaaaarr  llaanngg  hheeeefftt
zzee  mmiijj  ggeehhoollppeenn  ssttuuddiiee--
ppuunntteenn  ttee  vveerrddiieenneenn,,  vviijjff
jjaaaarr  llaanngg  hheeeefftt  zzee  mmiijjnn
bbeessttaannddeenn  bbeewwaaaarrdd,,  vviijjff
jjaaaarr  llaanngg……

SSiinnddss  zzee  eeeenn  hhaallff  jjaaaarr
ggeelleeddeenn  eeeenn  ggrroottee  rreeppaa--
rraattiiee  hheeeefftt  ggeehhaadd  wwaaaarrbbiijj
oonnggeevveeeerr  hheett  hheellee
ssyysstteeeemm  iiss  vveerrnniieeuuwwdd,,  wwaass
zzee  aaaann  hheett  kkwwaakkkkeelleenn::
kkeeeerr  oopp  kkeeeerr  mmooeesstt  zzee
wweeeerr  tteerruugg  vvoooorr  ddeezzeellffddee
rreeppaarraattiieess..  TToocchh  lleeeekk  zzee  eerr
eeeenn  mmaaaanndd  ooff  ddrriiee  ggeelleeddeenn
eeiinnddeelliijjkk  wweeeerr  bboovveennoopp  ttee
zziijjnn..  MMaaaarr  hheett  bblleeeekk  iijjddeellee
hhoooopp,,  wwaanntt  ddeezzee  wweeeekk,,
sslleecchhttss  eeeenn  mmaaaanndd  nnaaddaatt
hhaaaarr  ggaarraannttiiee  iiss  vveerrllooppeenn,,
vviinnddtt  zzee  hheett  ddeeffiinniittiieeff
ggeennooeegg  ggeewweeeesstt..  

HHeett  wwaass  eeeenn  ffiijjnnee,,  zzeeeerr
ddeeggeelliijjkkee  llaappttoopp  eenn  nniieettss
ddaann  llooff  vvoooorr  ddee  uuiittsstteekkeenn--
ddee  ggaarraannttiieerreeggeelliinngg  vvaann  ddee
TTUU//ee,,  eecchhtteerr  ddee  rreeppaarraattiieess
hheebbbbeenn  hhaaaarr  wweeiinniigg  ggooeedd
ggeeddaaaann..  JJee  vvrraaaaggtt  jjee  aaff
wwaaaarroomm  eeeenn  bbiijjnnaa
ccoommpplleeeett  nniieeuuwwee  llaappttoopp
mmeeeerrddeerree  kkeerreenn  aacchhtteerr
eellkkaaaarr  vvoooorr  ddeezzeellffddee  rreeppaa--
rraattiieess  tteerruugg  mmooeett??  DDee
mmooeeddeerrbboorrddeenn  wweerrddeenn
vveerrvvaannggeenn  aallssooff  hheett  ggrraass--
mmaatttteenn  iinn  ddee  AArreennAA  zziijjnn,,
tteerrwwiijjll  eerr  iinn  ddee  vviieerreenn--
eeeennhhaallff  jjaaaarr  ddaaaarrvvoooorr  nnoogg
nnooooiitt  eeeenn  pprroobblleeeemm  iiss
ggeewweeeesstt..  

MMaaaarr  ggooeedd,,  hheett  bblliijjfftt
sslleecchhttss  eeeenn  ggeebbrruuiikkss--
vvoooorrwweerrpp  eenn  iinnmmiiddddeellss  iiss
eerr  aall  eeeenn  wwaaaarrddiiggee  oopp--
vvoollggeerr  aaaannggeesscchhaafftt..  DDee
NNEECC  iiss  ddeeffiinniittiieeff  vveerrlleeddeenn
ttiijjdd,,  hheett  iiss  sslleecchhttss  eeeenn
vvaaggee  hheerriinnnneerriinngg  ggeewwoorr--
ddeenn  uuiitt  eeeenn  mmooooiiee
ssttuuddeenntteennttiijjdd,,  eeeenn  sscchhiimm
uuiitt  eeeenn  eenneerrvveerreenndd
vveerrlleeddeenn  eenn  eeeenn  tteekkeenn  ddaatt
iikk  mmaaaarr  eeeennss  mmooeett  oopp--
sscchhiieetteenn  mmeett  mmiijjnn  ssttuuddiiee……

RRooyy  WWaarrmmeerrddaamm  iiss
ssttuuddeenntt  EElleekkttrrootteecchhnniieekk

TTeekksstt::  AAnnnniieekk  ddeenn  HHaammeerr  eenn
BBeerrddiieenn  ZZwwaarrtthhooeedd
FFoottoo’’ss::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee

Wie oh 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:
Christiaan Bootsma (zevendejaars Technische Informatica), Jeroen Geerts
(derdejaars Technische Bedrijfskunde) en Leroy Schepers (derdejaars Technische
Natuurkunde). Zij bekijken de foto’s van deze studentenkamer en geven com-
mentaar.

CChhrriissttiiaaaann  rreeaaggeeeerrtt
ggeesscchhookktt,,  ““OOhh  mmiijjnn  GGoodd,,  ddee
mmuuuurr  iiss  rroozzee!!””..  DDee  ppoosstteerr  vvaann
KKeerrmmiitt  ddee  KKiikkkkeerr  eenn  hheett
vvaaaassjjee  mmeett  bbllooeemmeenn  vvaalllleenn
ooookk  oopp..  DDeezzee  kkaammeerr  iiss  zzeekkeerr
vvaann  eeeenn  mmeeiissjjee..
HHaaaarr  kkaammeerr  iiss  hheeeell  ooppggee--
rruuiimmdd,,  dduuss  zzaall  zzee  eeeenn  eeeerrssttee--
jjaaaarrss  ssttuuddeennttee  zziijjnn,,  ddiiee
rruuiimmeenn  hhuunn  kkaammeerr  nnaammeelliijjkk
nnoogg  nneettjjeess  oopp..  BBoovveennddiieenn
mmaakkeenn  ddiiee  ssttuuddeenntteenn  nnoogg
bbrraaaaff  hhuunn  hhuuiisswweerrkk..  DDee
ssttuuddiiee  ddiiee  zzee  ddooeett  zzoorrggtt  iinn
iieeddeerr  ggeevvaall  vvoooorr  vveeeell
hhuuiisswweerrkk;;  hhaaaarr  bbuurreeaauu  iiss
bbeezzaaaaiidd  mmeett  ddiiccttaatteenn..  HHaaaarr
ssttuuddiiee  zzaall  mmiisssscchhiieenn
IInndduussttrriiaall  DDeessiiggnn  zziijjnn,,  mmaaaarr
ddiitt  wweeeett  CChhrriissttiiaaaann  nniieett
zzeekkeerr..  ZZee  iiss  mmuuzziikkaaaall,,  wwaanntt

eerr  ssttaaaatt  eeeenn  ggiittaaaarr  iinn  ddee
kkaammeerr..  ZZee  iiss  ggeeeenn  ssppoorrttiieeff
ttyyppee,,  wwaanntt  eerr  lliiggggeenn  ggeeeenn
ssppuulllleenn  ddiiee  hhiieerr  oopp  wwiijjzzeenn..
HHeett  dduuiivveellssttaaffjjee  mmooeett  eeeenn
IInnttrroo--aattttrriibbuuuutt  ggeewweeeesstt  zziijjnn
vvoollggeennss  hheemm,,  ooff  zzee  iiss  ggeewwoooonn
eeeenn  kkiinnkkyy  mmeeiidd..  CChhrriissttiiaaaann
vviinnddtt  ddaatt  zzee  eeeenn  lleeuukk
bbllooeemmeettjjeessggoorrddiijjnn  hheeeefftt..
HHaaaarr  mmuusstt--hhaavvee--iitteemm  iiss  iinn
iieeddeerr  ggeevvaall  rroozzee  vvaann  kklleeuurr..
OOookk  mmooeett  zzee  aallttiijjdd  eeeenn  fflleessjjee
SSppaa  bbllaauuww  iinn  hhuuiiss  hheebbbbeenn..
JJeerrooeenn  kkiijjkktt  nnaaaarr  ddee  llaappttoopp  eenn
wweeeett  ddaatt  ddiitt  eexxeemmppllaaaarr  vvaann
ddee  ggeenneerraattiiee  nnaa  hheemm  iiss..  DDeezzee
ssttuuddeenntt  zzaall  dduuss  ttwweeeeddeejjaaaarrss
zziijjnn..  LLeerrooyy  iiss  eerrvvaann  oovveerrttuuiiggdd
ddaatt  ddiitt  ddee  kkaammeerr  vvaann  eeeenn
mmeeiissjjee  iiss,,  wwiijjzzeenndd  nnaaaarr  ddee
kkrroooonnlluucchhtteerr,,  bbllooeemmeenn  eenn

ssjjaaaall..  VVeerrbbaazziinnggwweekkkkeenndd
ggeennooeegg  zzeeggtt  hhiijj  nniieettss  oovveerr  ddee
rroozzee  mmuuuurr..  OOvveerr  ddee  mmooggeelliijjkkee
ssttuuddiiee  vvaann  ddeezzee  ssttuuddeennttee  zziijjnn
ddee  ttwweeee  jjoonnggeennss  hheett  nniieett
eeeennss..  JJeerrooeenn  ddeennkktt  ddaatt  hheett
BBoouuwwkkuunnddee  iiss,,  vvaannwweeggee  ddee
ggrrooeennee  CCHHEEOOPPSS--kklleeuurr  vvaann
hheett  bbllooeemmeennvvaaaassjjee..  VVoollggeennss
LLeerrooyy  ssttuuddeeeerrtt  zzee  eecchhtteerr
IInndduussttrriiaall  DDeessiiggnn,,  ddaatt  iiss
nnaammeelliijjkk  ““aalllleeeenn  mmaaaarr
kknnuuttsseelleenn””..  BBoovveennddiieenn
lliiggggeenn  eerr  aalllleeeenn  eeeenn  aaaannttaall
ddiiccttaatteenn  oopp  hheett  bbuurreeaauu..
JJeerrooeenn  ggaaaatt  hhiieerr  tteeggeenniinn,,  ddee
ggoorrddiijjnneenn  zziijjnn  nnaammeelliijjkk  nniieett
eecchhtt  ccrreeaattiieeff..  HHaaaarr  hhoobbbbyy’’ss
zzuulllleenn  ggiittaaaarr  ssppeelleenn,,
ppuunnnniikkeenn  eenn  bbrreeiieenn  zziijjnn..
LLeerrooyy  zziieett  eeeenn  ffoottoo  oopp  ddee
ppllaannkk  ssttaaaann,,  wwaaaarroopp

ppeerrssoonneenn  iinn  bbllaauuwwee  sshhiirrttss
ssttaaaann..  ZZee  iiss  dduuss  aaccttiieeff  lliidd  bbiijj
hhaaaarr  ssttuuddiieevveerreenniiggiinngg..
VVeerrddeerr  ddeennkkeenn  ddee  jjoonnggeennss
ddaatt  zzee  nniieett  vveeeell  aaaann  ssppoorrtt
ddooeett,,  hhooooggsstteennss  ttoouuww--
kklliimmmmeenn..  JJeerrooeenn  mmeerrkktt  oopp
ddaatt  eeeenn  ddeerrggeelliijjkkee  kkaappssttookk
aallss  kklleeddiinnggkkaasstt  hheemm  wweell
hhaannddiigg  lliijjkktt..  HHiijj  ddeennkktt  ddaatt
hhaaaarr  mmuusstt--hhaavvee--iitteemm  hheett
dduuiivveellssttaaffjjee  iiss  ddaatt  iinn  ddee  hhooeekk
ssttaaaatt..  LLeerrooyy  iiss  vvaann  mmeenniinngg
ddaatt  zzee  aallttiijjdd  mmooooii--mmaaaakk  ssppuull--
lleettjjeess  bbiijj  zziicchh  hheeeefftt..  OOookk  zzaall
zzee  aallttiijjdd  bbllooeemmeenn  eenn  rreesseerrvvee--
llaammppjjeess  vvoooorr  ddee  kkrroooonnlluucchhtteerr
iinn  hhuuiiss  mmooeetteenn  hheebbbbeenn..  DDiiee
sscchhiijjnneenn  nnaammeelliijjkk  nnooggaall  ssnneell
ssttuukk  ttee  ggaaaann  vvoollggeennss  JJeerrooeenn..

TU/e weer bovenaan
in IQ/EQ-test
Voor het derde jaar op rij
staat de TU/e eerste in de
Nobiles Q-Masters test,
een wedstrijd waarbij
studenten online een
intelligentietest kunnen
doen. De 350 beste gaan
naar het Sp!ts Nobiles
Career Event op 31
oktober en 1 november in
Utrecht, om aan de halve
finale mee te doen.

Van de TU/e gaan er dit jaar
vijftien studenten naar de
halve finale. Q-masters is
bedoeld om ‘high poten-
tials’ op te sporen en in
contact te brengen met het
bedrijfsleven. Dit jaar is de
vierde editie. Vorig jaar
eindigde TU-studievereni-
ging Industria (Technische
Bedrijfskunde) als beste
studievereniging.
Daniël de Wolf, TU/e-
student Technische Infor-
matica, is inmiddels 
Q-mastersveteraan. Hij
heeft elk jaar meegedaan -
op vorig jaar na vanwege
vakantie- en werd twee jaar
terug veertiende in de
einduitslag. Ook dit jaar
gaat hij naar de halve
finale. 
“Het hele gebeuren is een

heel leuke ervaring waarbij
je veel mensen tegenkomt
met goede kansen op de
arbeidsmarkt. Op het
Career Event zijn de
mensen echt naar je op
zoek. En de finale is op het
prachtige Nyenrode land-
goed. Daar doe je opnieuw
de IQ-test en nog een
aantal andere testen, zoals
een sollicitatiegesprek.” 

De IQ-test bestaat uit de
bekende getalreeks-
vragen, woordassociaties
en ruimtelijk inzicht. Om
het EQ te testen, wordt een
aantal situaties voorge-
schoteld en moet je
aangeven in hoeverre je je
kunt vinden in de gegeven
oplossingen.
Ondanks dat je niet meer
geselecteerd kan worden
voor het Career Event, kun
je nog wel kijken hoe je
scoort op www.qmasters.nl.
(www.shift040.nl)/.

SUPport support Ghana
De eerste lichting
Bouwkundestudenten is
weer terug van een
studiereis naar Ghana.
Studievereniging
SUPport startte het
project op met als doel
studenten kennis te
laten maken met ontwik-
kelingshulp. De eerste
groep van de in totaal 22
deelnemers gaf afge-
lopen dinsdag een
presentatie over hun
ervaringen in het vak
bouwtechniek voor de
Tropen.

De eerste groep studenten
bezocht Ghana van zondag
28 september tot woens-
dag 15 oktober. De tweede
groep arriveert vandaag,
donderdag 30 oktober,
weer in Nederland. De
studenten hielpen met de
ontwikkeling van huizen
voor het verplegend per-
soneel van een lokaal
ziekenhuis in de buurt van
de stad Ada. De meeste
medewerkers komen uit
Accra en dat ligt zo’n hon-
derdvijftig kilometer
verderop. Nu huurt het zie-
kenhuis huisvesting in
nabijgelegen dorpen, maar
die mogelijkheden zijn
beperkt. Om ervoor te
zorgen dat medewerkers

bij het ziekenhuis wonen,
wordt er aan huisvesting
gewerkt.
Met studenten en docen-
ten van het ROC en
Ghanese studenten en
leraren, bouwden de
TU/e’ers een huis. In totaal
moeten er twintig huizen
komen. Inmiddels staan er
drie. De TU/e’ers keken
verder hoe bouwtech-
nieken- en ontwerpen ver-
beterd konden worden.
Dat werd ze niet altijd in
dank afgenomen. Kaspar
Straathof, voorzitter van
SUPport, vertelt: “De

Ghanezen doen sommige
dingen al jaren op dezelfde
manier en nu komen wij
westerlingen vertellen hoe
ze het zouden moeten
doen. De meeste
Ghanezen waren gelukkig
wel positief over onze
inbreng.”
Ook bezochten de
Bouwkundestudenten ver-
schillende andere ontwik-
kelingsprojecten. Straathof
spreekt van een  ‘heel bij-
zondere ervaring’./.
Zie www.support.tue.nl voor een
reisverslag. 

Bouwkundestudenten bezoeken verschillende ontwikkelingspro-
jecten. Hier gaat het om de nieuwbouw van een school. Kaspar
Straathof: “Deze excursie was erg indrukwekkend omdat het hier echt
nodig was en omdat je zag dat het succesvol was.”
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Effe zeuren

/Fred Steutel
“Vuile tyfushond!” Prachtig
scheldwoord. Hoe ziet een tyfushond
eruit, als een hond, als een voetballer of
als een scheidsrechter? Vloeken en
schelden werkt enorm op mijn lach-
spieren. Schelden is van alle tijden.
Shakespeare kon er al wat van: ‘Ah, you
whoreson loggerhead, you were born to
do me shame’ (Love’s Labour Lost), en
‘Foul spoken coward, that thund’rest
with thy tongue, and with thy weapon
nothing dares perform’ (Titus
Andronicus).
Ik kocht ooit een boekje over schelden,
The Insult Dictionary, in drie talen -
Frans, Duits en Engels. Er staat dui-

delijk in hoe het moet; niet: ‘Could you
please make a little room’, maar ‘Move
over fatso!’, en in het Duits, niet: ‘ Seien
Sie bitte vorsichtig’, maar ‘Das ist zer-
brechlich, du Trampeltier’.
Ik hou van woordenboeken. Niet alleen
heen en terug in Frans, Duits, Engels,
Italiaans en Russisch, etymologische
woordenboeken in Nederlands, Engels
en Frans, maar ook Stoet’s
Spreekwoordenboek; een Bargoens
woordenboek, waaruit blijkt dat ‘geen
cent de makke’ uit het Hebreeuws komt,
en dat ‘makke’ plaag of gebrek betekent
en geen werkwoord is: ‘niks te makken’
is wartaal; een Dictionary of American
slang, waarin staat dat het woord
‘hooker’ hoer betekent en dat het woord

verwijst naar generaal Hooker uit de
Amerikaanse burgeroorlog, die veel lich-
tekooien in zijn gevolg had - volgens
andere bronnen is het woord veel ouder,
en zou Maarten ’t Hart gelijk kunnen
hebben als hij in Het Psalmenoproer
(eind achttiende eeuw) een grapje maakt
over het woord ‘hoeker’, een schip; een
Engelse Thesaurus, heel handig als je
niet op een woord kunt komen.
Een van mijn aardigste woordenboeken,
is ‘Concise Dictionary of Twenty-Six
Languages’ Ik heb daar twee GEWIS-
puzzeltjes mee opgelost, één met
getallen in vreemde talen en een
Zweedse ‘Zweedse puzzel’, waarvoor ik
de eerste prijs won: een prachtige
Zweedse combinatie. Het boekje geeft

duizend woorden in onder meer Fins,
Hongaars, Bahasa Indonesia (Maleis),
Swahili en Esperanto. Je kunt er in zien
dat Hongaars en Fins, hoewel verre ver-
wanten, niets op elkaar lijken, hoeveel
Nederlandse woorden er nog in het
Bahasa zitten, of hoe Esperanto in elkaar
zit. Je kunt leren dat de beroemde
Hongaarse wiskundigen Erdos, Fehér
en Fekete eigenlijk ‘Van Hout’, ‘Zwart’
en ‘De Wit’ heten. ‘Muis’ is ‘tikus’ in het
Maleis. Wat zou het woord voor ‘rat’
zijn? Antwoord: ‘tikus besar’, grote
muis; prachtig. Dat doet weer denken
aan ‘toean besar’: ‘grote meneer’.
Woorden(boeken) heb je nooit te veel. In
de ‘Twenty-Six Languages’ staan geen
scheldwoorden.

WWiiee:: Elisabeth Fricker / 48 / personal life coach 
bij TiNT 

WWaannnneeeerr:: net vervangen voordat ik hiervoor 
geïnterviewd werd

WWaatt:: van internet geplukte foto van de 
Kalahari-woestijn in Botswana

WWaaaarroomm:: “Mijn vorige afbeelding was ook een
woestijn, maar ik wilde een meer ruimtelijke.
Woestijn ‘was’ en ‘is’ het thema in m’n leven de af-
gelopen tijd: ik had veel behoefte aan ruimte, eenvoud,
stilte, rust en soberheid en elke dag bij het aanzetten
van mijn computer krijg ik nu de rust van de woestijn.
Op microniveau ontstond de behoefte doordat ik lang
alleen heb moeten werken zonder collega met veel
gedoe en druk op mij. Op macroniveau denk ik dat we
ons leven in het westen heel ingewikkeld hebben in-
gericht, we houden ons met bijzaken bezig. Ik verlang
naar het essentiële in het leven en dat kan nooit geld,
spullen, verzekeringen
zijn. Natuurlijk zie ik in
dat dat ook nodig is en
geniet ik ook van de luxe,
maar het is niet de essen-
tie. Wat de essentie dan
wel is? Daar is dit stukje te
kort voor, maar houd het
op ‘ademruimte’.

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

˝


