
““DDee  ssttiicchhttiinngg  AAOORR  iiss  zzeekkeerr  nniieett  ffaaiilllliieett,,  mmaaaarr  hheett  bbeessttuuuurr
zzaagg  eeeennvvoouuddiiggwweegg  ggeeeenn  ttooeekkoommssttppeerrssppeeccttiieeff  mmeeeerr””,,  zzeeggtt
MMaannoonn  vvaann  ddee  WWiieell,,  oouudd--ssttuuddeennttee  TTeecchhnniieekk  eenn  MMaaaatt--
sscchhaappppiijj  eenn  --zzooaallss  hheett  zziicchh  nnuu  llaaaatt  aaaannzziieenn--  ddee  llaaaattssttee
vvoooorrzziitttteerr  vvaann  hhéétt  ssttuuddeenntteennccaafféé  vvaann  EEiinnddhhoovveenn..
DDiinnssddaaggaavvoonndd  1188  jjaannuuaarrii  ggaaff  VVaann  ddee  WWiieell  ((rreecchhttss  oopp  ddee
ffoottoo)),,  bbiijjggeessttaaaann  ddoooorr  eeeenn  aaaannttaall  mmeeddeewweerrkkeerrss  eenn  bbaarr--
kkeeeeppeerrss,,  iinn  eeeenn  bbiijjkkaannttoooorrttjjee  iinn  DDee  BBuunnkkeerr  tteekksstt  eenn  uuiittlleegg
oovveerr  hheett  bbeesslluuiitt  oomm  ppeerr  1122  jjaannuuaarrii  aallllee  aaccttiivviitteeiitteenn  ttee
ssttaakkeenn..  AAllss  bbeellaannggrriijjkkssttee  oooorrzzaaaakk  nnooeemmddee  zziijj  ddee  oonnssttuuiitt--
bbaarree  tteerruugglloooopp  iinn  ddee  bbeezzooeekkeerrssaaaannttaalllleenn..  ““RReecceennttee  vveerr--
bboouuwwiinnggeenn  aaaann  ddee  bbaarrss  --wwee  wwiillddeenn  zzee  ggrraaaagg  wwaatt  lliicchhtteerr
mmaakkeenn--  hheebbbbeenn  nniieett  mmooggeenn  bbaatteenn..  OOpp  ddee  ttrraaddiittiioonneellee  
ddoonnddeerrddaaggaavvoonndd  wwaass  hheett  nnoogg  wweell  ggeezzeelllliigg  ddrruukk,,  mmaaaarr  oomm
hheett  hhooooffdd  bboovveenn  wwaatteerr  ttee  kkuunnnneenn  hhoouuddeenn,,  mmooeett  hheett  eellkkee
aavvoonndd  ggeezzeelllliigg  ddrruukk  zziijjnn””,,  aalldduuss  VVaann  ddee  WWiieell..
DDaann  wwaarreenn  eerr  ooookk  nnoogg  ddee  vvoorrddeerriinnggeenn  vvaann  IInntteerrbbrreeww,,  ddee
bbrroouuwweerriijj  vvaann  ddee  AAOORR..  IInn  hheett  vveerrlleeddeenn  hheeeefftt  IInntteerrbbrreeww  iinn
ssaammeennsspprraaaakk  mmeett  ddee  TTUU//ee  eeeenn  bbeellaassttiinnggsscchhuulldd  vvaann  ddrriiee
ttoonn  vvaann  ddee  AAOORR  oovveerrggeennoommeenn..  DDee  uunniivveerrssiitteeiitt  sstteellddee  zziicchh
ggaarraanntt  vvoooorr  7755..000000  eeuurroo..  IInn  22000022  wweerrdd  wweelliisswwaaaarr  eeeenn
nniieeuuwwee  ssttiicchhttiinngg  ooppggeerriicchhtt,,  mmaaaarr  ddee  bbrroouuwweerriijj  hhaannddhhaaaaffddee
hhaaaarr  vvoorrddeerriinngg..  LLaatteerr  iiss  IInntteerrbbrreeww  nnoogg  ttwweeeemmaaaall  bbiijjggee--
sspprroonnggeenn..  VVoollggeennss  TTUU//ee--sseeccrreettaarriiss  iirr..  HHaarrrryy  RRoouummeenn  wwaass
ddaatt  eeeennmmaaaall  vvoooorr  vviijjffttiiggdduuiizzeenndd  eeuurroo  eenn  vvoorriigg  jjaaaarr  ookkttoobbeerr
nnoogg  vvoooorr  ttwwiinnttiiggdduuiizzeenndd  eeuurroo,,  ddiiee  ddee  AAOORR  mmooeesstt  bbeettaalleenn
aaaann  uuiittkkeerriinnggssiinnssttaannttiiee  UUWWVV..  VVaann  aall  ddeezzee  vvoorrddeerriinnggeenn  iiss
oovveerriiggeennss  nnooooiitt  iieettss  tteerruuggbbeettaaaalldd..  VVaann  ddee  WWiieell  zzeeggtt  wweell  
ddaatt  aallllee  sscchhuullddeeiisseerrss  nneettjjeess  bbeettaaaalldd  zzuulllleenn  kkrriijjggeenn..
OOookk  RRoouummeenn  bbeettrreeuurrtt  hheett  zzeeeerr  ddaatt  ddee  AAOORR  oopphhoouuddtt  ttee
bbeessttaaaann..  ““HHeett  iiss  oonnttzzeetttteenndd  jjaammmmeerr,,  ooookk  ggeezziieenn  ddee  ggooeeddee
eerrvvaarriinnggeenn  ddiiee  ddee  uunniivveerrssiitteeiitt  mmeett  ddee  AAOORR  hheeeefftt..  DDee
hheerrssttaarrtt  ddiiee  wwee  iinn  22000022  ttrraacchhtttteenn  ttee  mmaakkeenn,,  iiss  hheellaaaass
mmiisslluukktt..””
OOpp  ddee  vvrraaaagg  wwaatt  eerr  ggaaaatt  ggeebbeeuurreenn  mmeett  DDee  BBuunnkkeerr,,  nnuu  nnaa  ddee
mmeennssaa  ooookk  ddee  AAOORR  nniieett  mmeeeerr  aaccttiieeff  iiss  iinn  hheett  ppaanndd,,  zzeeggtt
RRoouummeenn::  ““WWee  ggaaaann  oonnddeerrzzooeekkeenn  ooff  hheett  eeeenn  rreeëëllee  ooppttiiee  iiss
oomm  ddee  ddrriiee  ssttuuddeenntteennvveerreenniiggiinnggeenn  ddiiee  nnuu  nnoogg  iinn  DDee  BBuunnkkeerr
ggeehhuuiissvveesstt  zziijjnn,,  iinn  ddee  ttooeekkoommsstt  oonnddeerr  ttee  bbrreennggeenn  iinn  SSccaallaa
aaaann  ddee  KKaannaaaallssttrraaaatt..  DDee  ccuullttuuuurrvveerreenniiggiinnggeenn  zziitttteenn  ddaaaarr
aall..  DDiitt  oonnddeerrwweerrpp  kkoommtt  ddeezzee  wweeeekk  aall  tteerr  sspprraakkee  bbiinnnneenn  hheett
ggeemmeeeenntteebbeessttuuuurr””..  OOff  hheett  kkaarraakktteerriissttiieekkee  ggeebboouuww  uuiitteeiinn--
ddeelliijjkk  ggeesslloooopptt  wwoorrddtt,,  iiss  nnoogg  oonndduuiiddeelliijjkk..  DDuuiiddeelliijjkk  iiss  wweell
ddaatt  ddee  uunniivveerrssiitteeiitt  hheett  aaaannttrreekkkkeelliijjkkee  ppeerrcceeeell  nniieett
vveerrkkoooopptt..  VVoollggeennss  ccoolllleeggeelliidd  pprrooff..ddrr..  HHaannss  AAmmmmaann  iiss  ddaaaarr

ggeeeenn  rreeddeenn  vvoooorr  eenn  zzoouu  hheett  ooookk  nniieett  ggeettuuiiggeenn  vvaann  eeeenn  ggooeedd
rreennttmmeeeesstteerrsscchhaapp  ddoooorr  hheett  hhuuiiddiiggee  ccoolllleeggee..

DDoooorr  ddee  mmeeddeewweerrkkeerrss  vvaann  ddee  AAOORR  wwoorrddtt  oopp  ddiitt  mmoommeenntt
ggeewweerrkktt  aaaann  eeeenn  aaffsscchheeiiddssffeeeesstt  vvoooorr  ddee  oouuddee  eenn  hhuuiiddiiggee
mmeeddeewweerrkkeerrss..  VVoollggeennss  VVaann  ddee  WWiieell  hheebbbbeenn  aall  mmeeeerr  ddaann
ttwweeeehhoonnddeerrdd  mmeennsseenn  hhuunn  iinntteerreessssee  ddaaaarrvvoooorr  ggeettoooonndd..
VVoooorr  ddee  ddiieehhaarrddss  zzoouu  ddaann  ooookk  nnoogg  eeeenn  llaaaattssttee  rroonnddggaanngg
ddoooorr  ddee  bbaarrss  vvaann  ddee  eeeennss  zzoo  bbeeffaaaammddee  ssttuuddeenntteennkkrrooeegg
mmooeetteenn  ppllaaaattssvviinnddeenn..
ZZiiee  ooookk  ddee  ppaaggiinnaa’’ss  33,,  88  eenn  99..
FFoottoo’’ss::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee

10%-regeling
studenten-
kamers van
de baan
De 10%-regeling die het
percentage studenten-
panden in een straat
binnen de perken houdt,
wordt per 1 juli officieel
afgeschaft. De gemeente
Eindhoven stopt nu al
met het actief verlenen
van kamerverhuur-
vergunningen.

Eindhoven wil al geruime
tijd af van de 10%-regeling.
Belangrijkste reden is dat
de gemeente, in samen-
werking met onder andere
woningcorporaties, meer
studentenhuisvesting wil
realiseren om de kamer-
nood in de stad wat te
ledigen. De gemeenteraad
reageerde echter terug-
houdend op de voorge-
stelde afschaffing en vroeg
om een onderzoek naar de
mogelijke overlast van 
studentenhuizen.
Die overlast bleek mee te
vallen, zo constateerde het
zogeheten Bestuurlijk
Interventieteam Eind-
hoven afgelopen zomer.
Hoewel met name op het
gebied van brandveiligheid
nog veel te winnen valt,
bleken de meeste panden
van woningcorporaties 
redelijk aan de regelgeving
te voldoen. Dat neemt niet
weg dat het aantal overlast-
meldingen dat bij de 
gemeente en de politie bin-
nenkomt, de komende
jaren aanzienlijk omlaag
moet, zo stellen burge-
meester en wethouders.

Omslag
De gemeente heeft daarom
een nieuw, ‘pro-actief’ 
kamerbewoningsbeleid op
poten gezet, waarmee ze
een omslag wil maken van
een kwantitatieve naar een
kwalitatieve benadering.
Er moet niet langer strikt
worden gekeken naar het
percentage kamers in een
straat, maar vooral naar
manieren om de veiligheid
en leefbaarheid in en rond
studentenpanden te garan-
deren en vergroten. Hierin
spelen onder meer de 

bouwregelgeving en
controle hierop een grote
rol, aldus B. en W. in een
recente brief aan de 
gemeenteraad.

Controle
Dat betekent onder andere
dat dit jaar, net als 
afgelopen zomer, een groot
aantal studentenpanden
wordt gecontroleerd op
zaken als geluidshinder en
het hinderlijk stallen van
fietsen, maar bijvoorbeeld
ook op de eventueel 
benodigde gebruiks-
vergunningen. Want een
speciale kamerverhuur-
vergunning is vanaf 1 juli
weliswaar niet meer nodig
-de gemeente is deze
maand al gestopt met het
actief verlenen ervan-,
maar een gebruiksvergun-
ning in panden met meer
dan vier verhuurde kamers
wél. Dit met het oog op de
brandveiligheid van de
huizen. Ook moet het
gebruik van panden als
studentenhuis overeen-
stemmen met het gelden-
de bestemmingsplan. 
Het nieuwe beleid van de
gemeente wordt over twee
jaar geëvalueerd, zo is af-
gesproken. Studenten die
intussen twijfelen over de
activiteiten van hun
huisbaas, kunnen voor
meer informatie terecht op
www.mijnhuisbaas.com,
een site van de gemeente
Eindhoven over de regels
omtrent studenten-
huizen./.

20 januari 2005 / jaargang 47

CvB buigt zich over cateringplan
TU/e start branding-project
English page
Alternatieve zonne-energie

/3
/4
/11
/14

Onderzoek/7

Informatie- en opinieblad van de Technische Universiteit Eindhoven. Redactie telefoon 040-2472961 fax 040-2456033 e-mail cursor@tue.nl

“De AOR is níet failliet”

Cultuur/5Nieuws/4



20 januari 2005 Cursor
2/ Mensen

Cursor/Colofon
© 2005. Auteursrechten voorbehouden.

Niets uit deze uitgave mag worden gerepro-
duceerd zonder voorafgaande toestemming

van de hoofdredacteur.
De redactie behoudt zich het recht voor om

aangeboden artikelen te wijzigen.

Redactie Han Konings (hoofdredacteur), Brigit
Span (eindredacteur), Chantal Louwers,

Monique van de Ven, Lennart Wesel Aan dit
nummer werkten verder mee Ruben Libgott,
Benjamin Ruijsenaars, Paul Weehuizen Foto’s

Bart van Overbeeke, Bram Saeys Lay-out
Esther Valk Redactieraad drs. Joost van den

Brekel, prof.dr.ir. Hans van Duijn (voorzitter),
Agnes van Hemert (secretaris), prof.dr.ir. Han
Meijer, Jaap Minnema Basisvormgeving Koos

Staal bno Druk Drukkerij E.M. de Jong B.V.
Baarle-Nassau Advertenties Bureau Van Vliet
BV, Passage 13-21, 2024 Zandvoort, tel. 023 -

5714745 Redactie-adres TU/e, W-hal 1.25,
postbus 513, 5600 MB Eindhoven, tel. 040 -

2472961/2474020, fax 040 - 2456033, 
e-mail: cursor@tue.nl, www.tue.nl/cursor. 

Cursor is aangesloten bij het Hoger Onderwijs
Persbureau (HOP)

De week van/Jenny
Jenny Maassen is tweedejaars studente

Scheikundige Technologie.

MMaaaannddaagg:: De eerste dag na de vakantie is
nooit leuk. Gelukkig ben ik zondagavond
al naar Eindhoven gekomen, zodat ik nu
langer in bed kan blijven liggen. 
’s Ochtends snel ontbijten, douchen en
naar de TU/e. Na een ochtend college en
een middag instructie, besluit ik dat het
weer genoeg is voor vandaag. Thuis
lekkere nasi gegeten en naar het sport-
centrum om te badmintonnen. Tijdens de
training gezellig kletsen met Aukje en
Inge en daarna naar huis.

DDiinnssddaagg:: En maar denken dat de eerste
dag erg is. Ik kom m’n bed echt niet uit,
dus dat wordt haasten om op tijd bij het
college te zijn. ’s Avonds lekker lui met
Arnoud voor de tv gehangen.

WWooeennssddaagg:: Vandaag de hele dag in het
analytisch lab metingen gedaan voor onze
eindopdracht analytische chemie. Altijd
handig als maar één apparaat goed werkt,
zo kom je de dag wel door. Snel naar huis
om te eten, want ’s avonds is er een
Chemiecafé in de F.O.R.T. en dat wil ik
niet missen. De hele avond leuk gekletst
met iedereen en ik ben weer op de hoogte
wat er allemaal gebeurd is.

DDoonnddeerrddaagg:: Weer naar het analytisch lab
waar de apparaten wel meewerken
waardoor we redelijk op tijd klaar zijn met
onze metingen. Even naar de borrel in de
F.O.R.T. en daarna met een groep van
vijftien personen naar Best om pannen-
koeken te eten bij Petra voor haar ver-
jaardag. Aan het eind van deze gezellige
avond hebben we een berg pannenkoeken
weggewerkt en kan iedereen met een

voldaan gevoel weer
naar Eindhoven.

VVrriijjddaagg::
Vandaag kon
ik eindelijk
uitslapen en
dat heb ik dan
ook gedaan.
Uiteraard blijf je
dan nog te lang in
bed liggen en kom je weer te laat, maar
daar is het vrijdag voor. In de pauze twee-
dejaarsoverleg en dus konden we flink
klagen over alles waar we het niet mee
eens waren. 
’s Middags toch maar even naar de 
instructie wiskunde toe en dan naar de
Japiekamer om op de bank te hangen en
na te praten over donderdagavond.

Aan het begin van het gesprek
laat Jac Gofers zien wat hij de af-
gelopen 34 jaar aan de TU/e
heeft gedaan. “Wij zijn geen
glasblazers zoals ze vroeger bij
Philips deden. Wij zijn glas-
instrumentmakers, die glas als
uitgangsmateriaal gebruiken. Zo
gebruiken we glazen buizen in
allerlei maten als basis”, zegt
Gofers, wijzend naar de kast met

glazen buizen bij de Gemeen-
schappelijke Technische Dienst.
Daarna trekt hij verschillende
lades open met daarin kraantjes
en slijpstukken in, wederom,
alle maten. Deze zaken worden
verwerkt tot bijvoorbeeld vaten
met tapkraantjes voor allerlei
proefopstellingen.
In de werkplaats geeft Gofers
een kleine demonstratie. Hij
pakt een glazen buisje en houdt
dat in de vlam van een brander.
“Als het glas acht- tot negen-
honderd graden is, wordt het
vloeibaar”, legt hij uit, onder-
tussen het buisje draaiend om te
voorkomen dat het glas uitzakt
naar onderen. Uiteindelijk blaast
hij een dunne bol van het buisje.
“Zo maakten ze vroeger de kerst-
ballen”, zegt Gofers met een
lach. En zo maakten ze vroeger
ook kruiwagens vol met kerst-
ballen bij de GTD, voegt hij er
aan toe. “Maar dat gebeurt nu 
eigenlijk niet meer”, haast hij te
zeggen. Maar hij laat nog wel
even een deel van zijn collectie

zelfgemaakte glasvoorwerpen
zien. Zo heeft hij eens een
trompet gemaakt van glas en
verschillende tulpen van glas.
“We hebben hier op donder-
dagvond altijd een klusavond.
Dan mag iedereen dingen voor
zichzelf maken.”
Gofers is eigenlijk door de
buurvrouw van zijn ouders in de
glasinstrumentenmakerij 
terechtgekomen. “Zij vertelde
mijn moeder dat haar zoon op
de bedrijfsschool van Philips zat.
Mijn vader had bij Philips
gewerkt en mijn broer en zus
werkten er ook. Ik kon kiezen:
de mulo of de lts of de bedrijfs-
school. Mijn ouders pushten me
om voor zekerheid te gaan bij
Philips. Ik ging dus naar de 
bedrijfsschool. Daar heb ik
gekozen voor de glasinstrumen-
tenmakerij. Als dertienjarige
heb ik dat vak gekozen en dat
doe ik nu dus nog. En het
verveelt niet”, zo verzekert hij.
“Het is een creatief en technisch
vak. Het mooie aan glas is dat je

ziet wat er uit je vingers komt.
Glas is onmisbaar voor de mens-
heid”, vindt Gofers. “Kijk maar
om je heen: zoveel dingen zijn
van glas gemaakt. Wat is een huis
zonder ramen? Glas is overal.”
Na zijn studie begon Gofers bij
Philips waar hij een jaar of zeven
bij het NatLab werkte. In 1970
werd hij door zijn ex-baas, die
inmiddels aan de TU/e werkte,
gevraagd om daar ook te komen
werken. Dat deed Gofers en dat
doet ie nog steeds. “En ik heb
nooit een hekel gehad aan mijn
werk. Al had ik, zo’n tien jaar
geleden, wel een mindere
periode hier. Toen vertrok de ene
collega na de andere, met fpu of
vanwege de daling van het werk-
aanbod.” Het werkaanbod zakte
toen de faculteiten steeds vaker
proeven deden door middel van
computersimulaties. “Voorheen
bestelden ze alle apparaten die
ze nodig hadden bij ons, vaak
zelfs dubbel, om er maar een
reserve te hebben. Overigens
trekt dat nu weer aan. Blijkbaar

realiseren ze zich toch dat je met
de apparaten zelf toch betere 
resultaten krijgt”, zegt Gofers.
Toen Gofers in Someren ging
wonen, ging hij carpoolen met
TU/e-collega Cees Verhagen van
Scheikundige Technologie. Dat
hebben ze 33 jaar volgehouden.
“Cees zei pas dat we daar eigen-
lijk wel een lintje voor hebben
verdiend, uit milieuoverwegin-
gen”, zegt Gofers met een lach.
Gofers heeft genoeg hobby’s die
hij kan doen als hij straks thuis
zit. Houtbewerking, tekenen,
fietsen, hij heeft een grote tuin
en een kleinzoon van bijna een
jaar. “Ik laat het allemaal op me
afkomen. Ik ben nu wel gewend
aan minder werken, omdat ik de
laatste drie jaar gebruik hebt
gemaakt van de seniorenrege-
ling. Dan wen je langzaam aan
minder werken, in plaats van
koud in een keer te stoppen. Dat
zou ik iedereen aanraden.”/.

Brigit Span
Foto: Bart van Overbeeke

Jac Gofers (62) kan worden 
omschreven als een stand-

vastig man. Niet alleen werkt
hij al zijn hele leven in de glas-
instrumentenmakerij-sector,

hij heeft 34 jaar lang bij de
Gemeenschappelijke Dienst

van de TU/e gewerkt en
carpoolt maar liefst 33 jaar met

dezelfde persoon van zijn
woonplaats Someren naar de

TU/e. Aan al deze vaste 
gewoontes komt deze maand

een einde: Gofers gaat met
fpu.

“Glas is onmisbaar voor de mensheid”
Jac Gofers
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Ach en Wee

CvB buigt zich over cateringplan
Het College van Bestuur
buigt zich komende 
donderdag, 27 januari,
over het cateringplan
voor het TU/e-terrein.
Het plan zou tussen nu 
en 2012 ruwweg in vier
fases moeten worden 
uitgevoerd. Als het CvB
akkoord gaat en ook
andere partijen, waar-
onder het Bestuurlijk
Overleg en de universi-
teitsraad, zich in de plan-
nen kunnen vinden, wordt
komende zomer begon-
nen met de eerste fase.

Het cateringplan voor de
universiteitscampus draait
in grote lijnen om vier con-
cepten, aangedragen door
Hospitality Consultants,
het adviesbureau dat
eerder ook de catering-
enquête binnen de TU/e
organiseerde. Het idee is
om vier soorten catering-
voorzieningen te gaan 
realiseren, waarvan de
namen overigens nog ter
discussie staan: het
foodcourt, de lunchcorner,
de take-away en de lounge-
ruimte. Verder krijgt de
campus -als de plannen
doorgaan- ook een mini-

supermarkt, die waar-
schijnlijk bij één van de
toegangswegen van het
terrein komt.
De foodcourts vormen de
grootste cateringlocaties;
deze zijn gepland in het
Auditorium en in of nabij
W-hoog. Het Auditorium
wil de TU/e dit jaar nog
gaan aanpakken. “Dat is
voor iedereen toch de
meest in het oog
springende locatie”, zo 
verklaart drs. Martin
Boers, hoofd van de Dienst
Interne Zaken. Daarnaast
wordt in 2005 ook een
aantal kleinere locaties
aangepakt, waaronder 
E-hoog en Helix. De uit-
voering van de eerste fase
kost circa twee miljoen
euro.
Ex Interiors, een bureau op
het gebied van interieur-
architectuur, vertaalde de
gekozen concepten in
sferen. Dit Utrechtse
bureau was eerder onder
meer verantwoordelijk
voor de zogenoemde
centrale strip op de High
Tech Campus van Philips,
waarin diverse catering-
voorzieningen zijn samen-
gebracht. “Ze hebben nog

geen concrete inrichting
bedacht, maar hebben wel
sfeerbeelden geleverd
waarvan zij denken dat ze
passen bij de diverse 
locaties en de concepten
die we daar willen gaan 
realiseren”, aldus Boers.

Storm
Prof.dr. Hans Amman,
binnen het College van
Bestuur verantwoordelijk
voor de catering, is zeer te
spreken over het plan. “Ik
vind dat er iets heel leuks
ligt, met een gevarieerd
aanbod.” Hij benadrukt dat
hij op persoonlijke titel
spreekt en dat het plan
binnen het CvB nog 
besproken moet worden,
evenals met andere
organen binnen de univer-
siteit. “In het verleden
deden bijvoorbeeld de
koffieprijzen al flink wat
stof opwaaien. Een storm
in een kop koffie, heb ik dat
genoemd, maar het geeft
wel aan dat we zorgvuldig
met de catering moeten
omgaan.”/.
Lees binnenkort meer over de 
cateringplannen in Cursor.

Lego-prijzen

DDee  bbeekkeerrss  vvoooorr  ddee  llaannddeelliijjkkee
ffiinnaallee  vvaann  ddee  FFiirrsstt  LLeeggoo
LLeeaagguuee  zziijjnn,,  ggeehheeeell  iinn  ssttiijjll,,
ggeemmaaaakktt  vvaann  LLeeggoo--bboouuww--
sstteeeennttjjeess,,  mmaaaarr  wweell  aaaann
eellkkaaaarr  ggeelliijjmmdd..  ZZee  wwaacchhtteenn
iinn  ddee  kkaammeerr  vvaann  ddee  oorrggaannii--
ssaattiiee  vvaann  ddee  llaannddeelliijjkkee
ffiinnaallee  oopp  ddee  rreecchhttmmaattiiggee
wwiinnnnaaaarrss..  OOpp  zzaatteerrddaagg  2222
jjaannuuaarrii  wwoorrddtt  ddee  ffiinnaallee

ttuusssseenn  sscchhoolliieerreenntteeaammss  
ggeehhoouuddeenn  iinn  hheett  AAuuddiittoorriiuumm
vvaann  ddee  TTUU//ee..  KKiinnddeerreenn  vvaann
nneeggeenn  ttoott  vviijjffttiieenn  jjaaaarr
ssttrriijjddeenn  mmeett  hhuunn  vvaann  LLeeggoo
ggeemmaaaakkttee  rroobboottss  oomm  ddee
ttiitteell..  ZZee  mmooeetteenn  mmeett  hhuunn
rroobboottss  vveerrsscchhiilllleennddee  oopp--
ddrraacchhtteenn  uuiittvvooeerreenn  zzooaallss
bbaasskkeettbbaalllleenn  ooff  hheett
sseerrvveerreenn  vvaann  eetteenn..  HHeett

wwiinnnneennddee  tteeaamm  mmaagg  mmeeee--
ddooeenn  aaaann  ddee  wweerreellddkkaamm--
ppiiooeennsscchhaappppeenn  iinn  AAmmeerriikkaa..
DDee  wweeddssttrriijjddeenn  zziijjnn  zzaatteerr--
ddaagg  ttuusssseenn  1100..0000  eenn  1177..0000
uuuurr..  EErr  iiss  ggeennooeegg  aannddeerr
vveerrmmaaaakk,,  zzooaallss  ddeemmoonn--
ssttrraattiieess  vvaann  LLeeggoo,,  ffiillmmss  vvaann
LLeeggoo  eenn  eeeenn  ssppeeeellhhooeekk  vvoooorr
ddee  kklleeiinneerree  kkiinnddeerreenn..
FFoottoo::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee

Subsidie voor kennisuitwisseling
Eindhoven op High Tech Campus
Staatssecretaris Karien van
Gennip van Economische
Zaken stelt ruim 2,5
miljoen euro beschikbaar
voor de bouw en exploitatie
van het bedrijfsverzamel-
gebouw voor (door)starters
op de High Tech Campus
in Eindhoven. Het gebouw
zal een spilfunctie ver-
vullen in een netwerk

waarin hoogwaardige
kennis wordt uitgewisseld
tussen bedrijven, de onder-
zoeksfaciliteiten van
Philips en de kennisinstel-
lingen in de regio,
waaronder de TU/e. De
totale kosten voor het
gebouw en de inrichting
bedragen 8,7 miljoen euro.
Regionale overheden

dragen 3,5 miljoen euro bij.
Het ministerie onder-
steunt innovatieve projec-
ten in de zogeheten hot
spots: de erkende sterke 
innovatieregio’s. Daarvan
liggen er twee in de
Randstad, een in Zuidoost-
Nederland en een in Oost-
Nederland. (HOP)/.

Studentenverenigingen
afwachtend over mogelijk
vertrek uit De Bunker
Vervolg van voorpagina

De drie studenten gezel-
ligheidsverenigingen die
in De Bunker zitten, het
ESC, Demos en SSRE, 
reageren vooralsnog af-
wachtend op het feit dat
het College van Bestuur
erover denkt hen te huis-
vesten in Scala aan de
Kanaalstraat, nu ook de
AOR is vertrokken uit
De Bunker.

Het Eindhovens Studenten
Corps reageert bij monde
van president Wouter
Zwagemakers op de
plannen. “Nu de AOR
vertrekt uit De Bunker, is er
weer wat meer leegstand.
Eerst sloot de mensa al. Nu
gaat er bij iedereen een
lampje branden dat er wel
eens iets kan gebeuren hier
dat gevolgen heeft voor de
toekomst”, zo zegt hij. “De
plannen om ons uit De
Bunker te krijgen richting
Scala zijn wel al eens
genoemd. Maar ik heb de

indruk dat de universiteit
nog niet alles heeft gedaan
om het goed te onder-
zoeken.” Zwagemakers
denkt dat er onder meer
gekeken moet worden hoe
de huisvesting van gezel-
ligheidsverenigingen in
andere studentensteden
geregeld is. “Studenten
bepalen mede het stads-
beeld van Eindhoven.
Vanuit die optiek moeten
het College van Bestuur én
de gemeente Eindhoven
met studenten omgaan.”
SSRE-praeses Jeroen
Crijns zegt dat het nog te
vroeg is om een mening te
geven over een mogelijk
vertrek uit De Bunker.
“Van TU/e-secretaris
Harry Roumen begrepen
we dat ze nog in een brain-
stormfase zitten. Onze 
verenigingen verplaatsen
is één van de opties hierin.
Het kan ook zijn dat we
naar de campus verplaatst
worden of dat de bewoners

van Scala naar De Bunker
komen”, aldus Crijns.
“Bovendien gaat dit niet op
korte termijn gebeuren.
Hier gaat minstens vijf jaar
overheen. Op het moment
dat het CvB eruit is wat het
wil, zullen de verenigingen
er wel bij betrokken
worden, maar nu is het nog
te vroeg om een mening te
geven.”
Demos, de derde gezellig-
heidsvereniging in De
Bunker, wilde geen reactie
geven.
Het gemeentebestuur van
Eindhoven bespreekt deze
week de mogelijkheid van
verhuizing van de bewo-
ners van De Bunker
richting de Kanaalstraat,
die in het centrum van
Eindhoven en dichtbij
Stratumseind ligt. Op 19
april staat een overleg
gepland tussen het CvB en
het college van B. en W. van
Eindhoven, onder meer
over dit onderwerp./.

Eindhovense studenten
massaal op wintersport
Meer dan tweehonderd Eindhovense 
studenten vertrekken vrijdag 21 januari
samen op wintersport naar Avoriaz in
Frankrijk. Deze reis is georganiseerd door
de Eindhovense Studenten Sport
Federatie (ESSF) en de sportraden uit
Wageningen, Enschede, Nijmegen en
Maastricht. Het is de derde keer dat de
wintersportreis wordt gehouden. In totaal
gaan er 701 studenten uit de voorge-
noemde steden mee naar Avoriaz voor
een week sneeuwpret. 

UvT-collegelid naar Tias
Prof.dr.ir. Kees Mouwen, vice-voorzitter
van het College van Bestuur van de
Universiteit van Tilburg (UvT), wordt per
1 september academisch directeur voor de
publieke en non-profit sector bij Tias
Business School, de managementoplei-
ding van de TU/e en de UvT. Hij legt dan
zijn functie binnen het Tilburgse CvB
neer en gaat zich bezighouden met de
opzet van een aparte divisie op het gebied
van publieke en non-profit management-
studieprogramma’s binnen Tias.
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TU/e start branding-project
De TU/e is gestart met
het project ‘branding’.
Doel van het project,
waarvoor zo’n tweeën-
half jaar wordt uitge-
trokken, is de naams-
bekendheid van de uni-
versiteit te bevorderen
en een passend imago te
verwerven. De stuur-
groep die het proces
begeleidt, onder leiding
van CvB-voorzitter ing.
Amandus Lundqvist,
kwam op 3 januari voor
het eerst bijeen.

Het gaat misschien wat ver
om te stellen dat de TU/e in
een identiteitscrisis
verkeert. Feit is wel dat het
zelfbewustzijn van de
TU/e op dit moment niet
sterk ontwikkeld en weinig
consistent is, zo wordt in
het plan van aanpak voor
het branding-project 
geconstateerd. ‘We dragen
heel verschillende bood-
schappen uit over onszelf.’
Bij partijen buiten de
campus bestaan daarnaast

nogal uiteenlopende
beelden van de univer-
siteit.
Werk aan de winkel dus, en
in zekere zin voor ieder-
een. “Er worden niet bin-
nenskamers allerlei leuke
dingen bedacht omtrent
wat het ‘brand’ van de TU/e
zou moeten worden”, 
benadrukt stuurgroepadvi-
seur en beleidsmede-
werker Peter van Dam.
“We willen juist zoveel 
mogelijk mensen binnen
de gemeenschap prikkelen
om mee te denken en
ideeën aan te dragen. Dat
is nog best lastig, want bij-
voorbeeld voor veel weten-
schappers ligt dit onder-
werp ver van hun bed. Vaak
verbinden ze zich gemak-
kelijker met een groep vak-
genoten elders op de
wereld dan met de directe
werkomgeving.” De stuur-
groep wil daarom open-
bare bijeenkomsten gaan
houden waarop ze met
groepen studenten en 
medewerkers van gedach-

ten wil wisselen. De aftrap-
bijeenkomst wordt momen-
teel voorbereid.

Openbaar
Waar staat de TU/e voor,
wat zijn haar wezenlijke
kenmerken, hoe wordt ze
door anderen graag gezien
en wat betekent dat voor
het imago van de TU/e?
Dat zijn de vragen die
tijdens het project centraal
staan. Hierover wordt niet
alleen publiekelijk van 
gedachten gewisseld; ook
moeten analyses worden
gemaakt van bijvoorbeeld
belangrijke partijen voor
de TU/e -zoals potentiële
studenten en het 
bedrijfsleven- en van de
identiteit en het imago van
de universiteit. Dit alles
moet leiden tot een zo-
genoemd ‘brand-profiel’
en een ‘brand-book’, dat
richting geeft aan de 
communicatieprocessen
en -activiteiten van de
TU/e. 
Het proces vindt overigens

zoveel mogelijk in eigen
huis plaats. In de loop van
het traject wordt waar-
schijnlijk wel een extern
adviesbureau ingescha-
keld om bijvoorbeeld een
imagopeiling over de uni-
versiteit te houden, maar
daar blijft het in principe
bij, zegt Van Dam. Wel
hebben hij en Lundqvist
zich verdiept in hoe de
zaken elders zijn aan-
gepakt. “We hebben met
name gepraat met Jules
Prast, communicatiedirec-
teur bij Philips. De gang
van zaken daar is niet
direct overplantbaar op de
TU/e, maar was voor ons
wel aanleiding om te
zeggen: ‘dit moeten we niet
in een paar maanden 
binnenskamers met een
aantal kartrekkers gaan
doen’. Het procés, met een
betrokkenheid van zoveel
mogelijk mensen, is net zo
belangrijk als de uit-
komst.”/.

“Winnen was bouwen; dat sprak ons wel aan”
Terugkijkend was het
project eigenlijk gekken-
werk. Toch zouden ze de
uitdaging een volgende
keer waarschijnlijk wéér
aangaan. Want uit-
dagend en leerzaam was
het wel en wie weet wat
er, na wat publiciteit, nog
uit voortkomt.
Architectuurstudenten
Michel van der Velden en
Jaap Bekkers ontwierpen
een zit-, lig- en hang-
object voor Vertigo: de
tafelaar.

Het begon in het najaar
van 2003 met een prijs-
vraag binnen de faculteit
Bouwkunde. Creatievelin-
gen werd gevraagd een
koffie- annex vergadertafel
te ontwerpen voor de
negende verdieping van
Vertigo. “Winnen was
bouwen; dat sprak ons wel
aan”, zegt Van der Velden.
Het duo bedacht een 
multifunctioneel verblijfs-
object. Hoe eenvoudig het
misschien ook oogt: elke
millimeter van het object is
uitvoerig overpeinsd en
uitgetest. De jury was te
spreken over het concept
en het tweetal kreeg een
budget van 3.500 euro voor
de realisatie. 
Via via kwamen ze terecht
bij twee beginnende meu-
belmakers. Die zagen er

ook de uitdaging wel van in
en bouwden, in acht losse
onderdelen, de houten
ombouw van de tafelaar.
De Gemeenschappelijke
Technische Dienst van de
TU/e produceerde het
stalen frame dat eronder
zit; de twee studenten
zorgden voor de montage
en de afwerking met epoxy-
hars. Een kantoormeubel-
zaak leverde de aubergine-
kleurige stoelen, en er
werd een producent 
gevonden voor de kussens
in het object, gemaakt van
een soort vrachtwagenzeil.

De stichting Sofa, die de
meubelkunst in Nederland
ondersteunt, deed een 
financiële duit in het zakje
met een subsidie van twee-
duizend euro. 
Inmiddels staat de tafelaar
in al haar knaloranje glorie
te wachten op haar officiële
onthulling half maart.
Bekkers schat dat er zeker
twee maanden fulltime
werk in het meubelstuk
zitten, uitgesmeerd over
ongeveer een jaar. Wat ze
ermee zijn opgeschoten?
In geld of studiepunten in
elk geval niets. De 250 euro

die ze met hun ontwerp
wonnen, werd namelijk in
de tafelaar gestoken. “We
hopen dat we wel iets over-
houden aan de publiciteit
die erover komt”, zegt
Bekkers, “qua naams-
bekendheid althans”.
Want verkopen willen ze
de tafelaar niet. Van der
Velden: “Ik zou niet willen
dat er een tweede exem-
plaar kwam. Het is en blijft
een uniek object, wat mij
betreft”./.
Meer info: www.tafelaar.nl.

Michel van der Velden (links) en Jaap Bekkers met hun tafelaar.

De enige officiële mastersite van de 14 Nederlandse 
universiteiten met informatie over alle universitaire 
masteropleidingen en voorlichtingsdagen.
www.universitairemasters.nl

Nota CvB over
onderzoeksprofiel
bijna af
Het College van Bestuur
legt de laatste hand aan
een nota over strategisch
onderzoeksbeleid.
Voorzitter ing. Amandus
Lundqvist sprak in zijn
nieuwjaarsspeech van
een ‘final paper’ waar-
mee het bestuur zijn
positie bepaalt ten aan-
zien van het Research
Profile TU/e.

Het beleidsstuk van het
CvB volgt op het debat dat
de afgelopen maanden is
gevoerd rond het zoge-
noemde ‘blauwe boek’ dat
de universiteit een klein
jaar geleden presenteerde.
In dit Research Profile
worden verschillende
clusters van onderzoeks-
terreinen, onderzoeks-
sterktes en -zwaartepunten
beschreven. 
Het afgelopen jaar legde de
TU/e haar profiel voor aan
onder anderen topmana-
gers in de industrie en aan
een internationaal gezel-
schap van toponderzoe-
kers. Het bedrijfsleven
voorzag de universiteit
vooral van strategisch
advies en bracht onder
meer een rangorde aan in
de beschreven gebieden.
Polymeren kwam daaruit

naar voren als ‘ondubbel-
zinnige eerste prioriteit’.
Momenteel wordt gewerkt
aan een beleidsstuk waarin
het College van Bestuur
zijn positie ten aanzien van
de diverse profilerings-
gebieden beschrijft. Dat
wil niet zeggen dat hierop
meteen drastische maat-
regelen volgen; het gaat bij-
voorbeeld om het vast-
stellen van welke profile-
ringsgebieden extra met
centrale middelen gesti-
muleerd moeten worden.
Het document zou binnen
een paar weken op tafel
moeten liggen, mede af-
hankelijk van het verloop
van de opvolgingspro-
cedure rondom rector
prof.dr. Rutger van Santen.
Het beleidsstuk wordt
eerst besproken met de
decanen in het Bestuurlijk
Overleg; daarna volgt een
bredere discussie. Daar-
mee is het traject overigens
nog niet afgerond; het
bestuur ziet profilering als
een geleidelijk en door-
lopend proces. Zoals hoofd
onderzoeksbeleid Ton
Langendorff eerder ver-
woordde: “Je bent eigenlijk
continú bezig jezelf te pro-
fileren, inspelend op ont-
wikkelingen”./.

Beleidsportal moet
betrokkenheid vergroten
Om de betrokkenheid van
medewerkers en studen-
ten bij het bestuurlijk
reilen en zeilen van de
TU/e te vergroten, is het
afgelopen jaar een
speciale internetportal
‘Beleid en bestuur’ ont-
wikkeld. Deze week ging
de portal, die alleen
bedoeld is voor intern
gebruik, de lucht in.

Twee jaar terug kwam de
vraag voor het eerst ter
sprake binnen het College
van Bestuur: hoe ver-
schaffen we onze mede-
werkers en studenten
meer informatie over de
bestuurlijke processen die
zich aan de universiteit af-
spelen, en hoe vergroten
we hun betrokkenheid
daarbij? De oplossing viel
volgens Peter van Dam, 
beleidsmedewerker com-
municatie, uiteen in twee
delen. De ene lijn richtte
zich op het duidelijk for-

muleren van beleidsvoor-
nemens in verschillende
nota’s, zoals de Strategie-
schets, het Instellingsplan,
de bestuurlijke agenda met
een begroting en het jaar-
verslag.
Daarnaast wilde men alle
relevante bestuurlijke in-
formatie beter inzichtelijk
maken. Daarvoor is nu de
nieuwe beleidsportal 
gelanceerd. Van Dam is er
van overtuigd dat overzich-
telijke en vrije beschik-
baarheid straks gaat bij-
dragen aan meer  betrok-
kenheid. “In ieder geval
kan dadelijk niemand
meer zeggen dat hij niet
wist hoe hij aan de 
benodigde informatie
moest komen”, aldus Van
Dam. Naast recentelijk
goedgekeurde stukken is
er ook een archief met oud
materiaal./.
Zie:
http://beleidenbestuur.tue.nl/nl/.

(Advertentie)Toch geen bsa voor
ouderejaars
Er zijn geen plannen voor de invoe-
ring van een negatief bindend studie-
advies voor trage ouderejaars studen-
ten. Dat laat het ministerie van
OC&W weten in reactie op de bericht-
geving van vorige week. Een bindend
studieadvies voor ouderejaars is wel
onderwerp van studie geweest, maar
OC&W heeft het plan inmiddels laten
varen. Waarom dat gebeurd is en of er
nog wordt gewerkt aan een ander
‘drukmiddel’ om studenten voort te

laten maken met hun studie, wil men
op het ministerie niet kwijt. Overigens
stonden koepelorganisaties VSNU en
HBO-raad positief tegenover het plan.
(HOP)

Brandmelding door
stofwolk
De brandweer is op zaterdagmiddag
15 januari uitgerukt voor een brand-
melding vanuit Vertigo, die veroor-
zaakt bleek te zijn door een stofwolk.
In het gebouw vonden afgelopen

weekend onderhoudswerkzaamheden
plaats.

Portier onwel
Een medewerker van het Studenten
Sportcentrum is donderdagavond 13
januari door beveiligers van de TU/e
naar het ziekenhuis gebracht nadat
hij onwel was geworden. De portier is
daar één nacht gebleven. Wat de
oorzaak is geweest van het onwel
worden van de man, is nog niet dui-
delijk. Hij is inmiddels weer aan het
werk.
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Warmdraaien voor carnaval in tropische sferen

Zin om alvast in carnavals-
sferen te komen? Ga dan op 28
januari naar De Effenaar, waar
voor de zesde keer Carnaval
Tropical wordt gehouden. TU/e-
detail: Dienst ICT-medewerker
Maurice de Turck is tijdens dit
festival te bewonderen in 
sambaband Bloco Barulho.

Opzwepend, zo kan de muziek
die Bloco Barulho maakt het
beste omschreven worden. Met
enkel slagwerkinstrumenten
zorgt deze band, met muzi-
kanten uit de regio Eindhoven,
voor een ritmisch feest. De
Turck, als hij in de band speelt

omgedoopt tot Maurizio
Barulho, zegt dat het festival het
jaarlijkse hoogtepunt van de
band is. “We wilden zes jaar
geleden bewijzen dat Eindhoven
echt geen saaie stad is, zoals
altijd gezegd wordt”, zegt De
Turck. “Bovendien heeft deze
regio de grootste samba-
dichtheid van Nederland.” 
Samen met de Eindhovense
dansgroep Brasilshow Tudo
Bem onder leiding van Rosita
Solá zijn ze zes jaar geleden 
begonnen met Carnaval Tropical
in het stadspaviljoen. Drie jaar
later werd de overstap naar De
Effenaar gemaakt, waar het feest

nu ook weer wordt gehouden.
“Mensen van allerlei komaf en
in allerlei uitdossingen komen
hier naartoe om hun ideale voor-
bereiding op carnaval te treffen.
Er is live muziek, dans en een dj.
Wij zijn helemaal klaar voor een
zwoele winteravond vol Brazi-
liaans sambageweld en tempera-
mentvolle dansen”, zegt De
Turck.

De TU/e’er begon bij batucada
Barulho op de tamborin, het
kleinste trommeltje in het scala,
maar met het hardste geluid.
Enkele jaren geleden stapte hij
over naar de surdinho, de op een

na grootste trommel met een
bastoon. De kracht van de sam-
baband ligt volgens De Turck in
de band die de muzikanten met
elkaar hebben. “Een gezonde
dosis vriendschap en daarnaast
een gezonde en kritische kijk op
wat we willen als band en wat we
laten zien aan het publiek.”
Nieuwsgierig geworden? Kom
dan op vrijdag 28 januari naar
De Effenaar. Het programma
begint om 20.30 uur. Kaarten
kosten tien euro in de voor-
verkoop en twaalf euro aan de
deur./.
Kijk op www.carnavaltropical.nl.

De culturele top vijf van Philips Ross
AIO Industrial Design
Omdat ik deze top vijf wil toe-
spitsen op mijn recentere cul-
turele belevenissen, zal ik dicht
bij huis beginnen. Sterker nog,
ik zal ín huis beginnen. Als AIO
bij Industrial Design ben ik 
gestationeerd in het Hoofd-
gebouw. Toen ik hier een jaar
geleden kwam werken, waren de
permanente kunstwerken in de
gang een aangename verrassing.
Het mobiel van Gerrit van Bakel
vind ik nog steeds intrigerend.
De gevarieerde stoet exposities
die in een jaar voorbijkomt,
soms klein als ‘26.000 Gezich-
ten’ en soms groot als World
Press Photo, is zeker de moeite
waard om even bij stil te staan.

Iets verder weg, maar nog steeds
te belopen, is Theater Het Klein.
Dit theater aan de Paradijslaan
in het centrum van Eindhoven
wijdt zijn bestaan aan het
creëren en tonen van nieuwe
vormen van podiumkunst.
Toepassing van nieuwe techno-
logie speelt hierbij een belang-
rijke rol. Het theater zoekt dan
ook dikwijls de TU/e op om
samen tot vernieuwingen te
komen, onder andere resul-
terend in exposities van geluids-
landschappen, gemaakt door
TU/e-medewerker Dik Hermes,

en videokunst van ID’er Koert
van Mensvoort. Zelf participeer
ik in een denktank die als doel
heeft het theater als geheel te
vernieuwen met de technische
mogelijkheden van nu. Ik beveel
het theater van harte aan.

Voor nummer drie neem ik u
mee naar Den Haag. Muziek kan
onmogelijk in mijn persoonlijke
top vijf ontbreken en juist in het
Haagse café de Pater gebeuren
spannende dingen op dat
gebied. Als u er ‘s middags 
binnenloopt, treft u een kleine,
smalle ruimte met een flinke
toog en ergens achterin een 
bescheiden podium. Komt u
echter op dinsdag- of donder-
dagavond langs dan treft u een
van de opwindendste jamsessies
in Nederland, met een keur aan
fantastische latin- en jazzmuzi-
kanten, die tot diep in de nacht
improviseren op een open
podium. Colombianen,
Cubanen, Antilianen, Duitsers
en Nederlanders maken
spontaan muziek en doen dat
magistraal.

Aangezien sommigen het
volgende werk in de top vijf aller
tijden plaatsen, kan ik het in
mijn bescheiden top vijf niet 
onvermeld laten. Ik spreek over
de Divina Commedia van Dante

Alighieri, die ik net gelezen heb
en dus graag bespreek. Dante
beschrijft een reis die hem voert
langs de verschrikkingen van de
hel, de straffen op de louterings-
berg en de pure schoonheid van
het paradijs. Het verhaal is tege-
lijkertijd een filosofische, ethi-
sche en politieke beschouwing
van Italië aan het begin van de
veertien eeuw en schetst mooi
een toenmalig wereldbeeld. Er is
ook samenhang met de rest van
de top vijf. In Dante’s paradijs
bestaat alles uit samenspel van
licht en klank. Op een bepaalde
manier beschrijft Dante’s poëzie
daar kunst die pas acht eeuwen
later goed op gang kwam.

Aan juist die kunst wijdde het
Parijse Centre Pompidou de 
tentoonstelling Sons et Lumières
die ik afgelopen kerst bezocht.
Deze tentoonstelling gaf een 
indrukwekkend beeld van audio-
visuele kunst, vanaf de eerste 
experimenten tot de hedendaag-
se state-of-the-art. De meest 
inventieve ‘kleurmuziek’-instru-
menten waren daar in werking
te bewonderen. Ook het baan-
brekende Philips Paviljoen van
de wereldtentoonstelling van
1958 kwam aan de orde.
En zo belanden we toch weer
thuis aan de TU/e, waar de ori-
ginele toegang van dit kunst-
werk levensecht in de voortuin
staat (zie foto)./.

/Lekker 
bubbelen
ZZiinn  oomm  jjee  lliicchhaaaamm  ttee  bbeewweeggeenn  oopp  ddee
rreellaaxxttee  ttuunneess  vvaann  RR&&BB--mmuuzziieekk??  DDaatt
kkaann  oopp  vvrriijjddaagg  2211  jjaannuuaarrii  iinn  DDee
EEffffeennaaaarr  ttiijjddeennss  BBoobbbblliicciioouuss..  MMeett
ddee  ddjj’’ss  SSmmookkee  eenn  DDjjaannee  BBaabbyy  MM  eenn
eeeenn  lliivvee  ooppttrreeddeenn  vvaann  KK--LLiibbeerr..
VVaannaaff  2222..0000  uuuurr,,  ddee  eennttrreeee  
bbeeddrraaaaggtt  aacchhtt  eeuurroo..

/DisTronics
Festival
VVeerrsscchhiilllleennddee  EEiinnddhhoovveennssee  mmuuzziieekk--
ppllaattffoorrmmss  hheebbbbeenn  vvoooorr  ddee  vviieerrddee
kkeeeerr  ddee  hhaannddeenn  iinneeeennggeessllaaggeenn  vvoooorr
hheett  DDiissTTrroonniiccss  FFeessttiivvaall  mmeett  oopp--
ttrreeddeennss  vvaann  oonnddeerr  mmeeeerr  ggiittaarriisstt--
llaappttooppppeerr  CChhrriissttiiaann  FFeennnneesszz,,
RRoobboottoobbiibbookk,,  EEnnddoorrpphhiinnss  eenn  MMuussiicc
ffoorr  SSppeeaakkeerrss  AAmmpplliiffiieedd..  HHeett  ffeessttiivvaall
dduuuurrtt  ddrriiee  ddaaggeenn  eenn  wwoorrddtt  2222  eenn  2233
jjaannuuaarrii  vvaannaaff  2200..0000  uuuurr  ggeehhoouuddeenn
iinn  ddee  EEffffeennaaaarr..  DDee  aafftteerrppaarrttyy  vviinnddtt
ddee  ddaagg  eerrnnaa  ppllaaaattss  iinn  ccaafféé
WWiillhheellmmiinnaa  iinn  EEiinnddhhoovveenn  ((vvaannaaff
2211..3300  uuuurr))..  MMeett  hheett  ttooeeggaannggss--
kkaaaarrttjjee  vvoooorr  zzaatteerrddaagg  2222  jjaannuuaarrii
kkrriijjgg  jjee  ddee  aannddeerree  ttwweeee  ddaaggeenn  ggrraattiiss
ttooeeggaanngg..  MMeeeerr  iinnffoo::
wwwwww..eeffffeennaaaarr..nnll..

/Travelin’ Men
DDee  NNeeddeerrllaannddssee  bblluueessbbaanndd
TTrraavveelliinn’’  MMeenn  iiss  oopp  zzoonnddaagg  2233
jjaannuuaarrii  ttee  zziieenn  eenn  ttee  hhoorreenn  iinn  ccaafféé
DDee  GGrroooott  aaaann  hheett  WWiillhheellmmiinnaapplleeiinn
iinn  EEiinnddhhoovveenn..  MMeett  hhuunn  EEnnggeellssee
zzaannggeerr,,  mmeeeerrsstteemmmmiiggee  zzaanngg  eenn  eeeenn
ggrroooott  aaaannttaall  iinnssttrruummeenntteenn  ((mmoonndd--
hhaarrmmoonniiccaa,,  kkeeyybbooaarrddss,,  ggiittaarreenn))
wweeeett  ddee  bbaanndd  eeeenn  iinntteerrnnaattiioonnaallee
eeiiggeenn  ssoouunndd  aaaann  hhuunn  mmuuzziieekk  ttee
ggeevveenn..  AAaannvvaanngg::  1177..0000  uuuurr..

/Galili &
Percossa
TTaaaall  eenn  ddee  bbeetteekkeenniiss  vvaann  ddaannss
ssttaaaann  cceennttrraaaall  iinn  ‘‘MMee’’,,  eeeenn  vvoooorr--
sstteelllliinngg  vvaann  hheett  GGrroonniinnggssee  ddaannss--
ggeezzeellsscchhaapp  GGaalliillii  DDaannccee  eenn
PPeerrccoossssaa,,  eeeenn  NNeeddeerrllaannddssee  ppeerrccuuss--
ssiieeggrrooeepp..  DDee  vviieerr  mmaannnneenn  ddiiee
PPeerrccoossssaa  vvoorrmmeenn,,  ccoommbbiinneerreenn  hhuunn
mmuuzziikkaallee  ttaalleenntt  mmeett  eeeenn  fflliinnkkee
ddoossiiss  hhuummoorr  eenn  bbeeggeelleeiiddeenn  hheett
ddaannssggeezzeellsscchhaapp  iinn  ddeezzee  vvoooorr--
sstteelllliinngg  oovveerr  hheett  bbeessttaaaann,,  iilllluussiieess
eenn  oovveerr  hheerriinnnneerrdd  wwiilllleenn  bblliijjvveenn..
OOpp  mmaaaannddaagg  2244  jjaannuuaarrii  oomm  2200..1155
uuuurr  iinn  ddee  EEiinnddhhoovveennssee  SSttaaddss--
sscchhoouuwwbbuurrgg..  
ZZiiee  ooookk::  wwwwww..ggaalliilliiddaannccee..ccoomm..

/Meer over
moderne kunst  
AAllttiijjdd  aall  mmeeeerr  wwiilllleenn  wweetteenn  oovveerr
mmooddeerrnnee  kkuunnsstt  eenn  mmuusseeaallee
vvoorrmmiinngg??  IInn  hheett  VVaann  AAbbbbeemmuusseeuumm
iinn  EEiinnddhhoovveenn  wwoorrddtt  oopp  vvrriijjddaagg  1111  
ffeebbrruuaarrii  eeeenn  ssttuuddiieeddaagg  ggeehhoouuddeenn
oonnddeerr  ddee  nnooeemmeerr  ‘‘RRuusstt  ooff  rruummooeerr’’..
IIeeddeerreeeenn  kkaann  zziicchh  hhiieerrvvoooorr  iinnsscchhrriijj--
vveenn..  CCeennttrraaaall  oopp  ddee  ddaagg  ssttaaaann  ddee
bbeeggrriippppeenn  pprreesseennttaattiiee  eenn  rreepprree--
sseennttaattiiee..  DDiitt  wwoorrddtt  ggeevvaatt  iinn  eeeenn  
pprrooggrraammmmaa  vvaann  wwoorrkksshhooppss  mmeett
tthheeaatteerr,,  mmuuzziieekk  eenn  bbeeeellddeennddee
kkuunnsstt..  HHeett  pprrooggrraammmmaa  dduuuurrtt  vvaann
1100..0000  ttoott  1166..3300  uuuurr..  KKoosstteenn  vvoooorr
ddeeeellnnaammee  bbeeddrraaggeenn  vviijjffttiigg  eeuurroo  ppeerr
ppeerrssoooonn..  HHiieerrbbiijj  zziijjnn  lluunncchh  eenn  bboorrrreell
iinnbbeeggrreeppeenn..  IInnsscchhrriijjvveenn  ggeebbeeuurrtt  oopp
vvoollggoorrddee  vvaann  aaaannmmeellddiinngg  vviiaa
wwwwww..vvaannaabbbbeemmuusseeuumm..nnll//rruussttooff
rruummooeerr..  

Heimat 3-marathon in Plaza Futura
DDee  bbeeggiinn  jjaarreenn  nneeggeennttiigg  zzeeeerr  ppooppuu--
llaaiirree  tteelleevviissiieesseerriiee  HHeeiimmaatt  33  wwoorrddtt
kkoommeenndd  wweeeekkeeiinnddee  iinn  ttwweeee  ddeelleenn
vveerrttoooonndd  iinn  PPllaazzaa  FFuuttuurraa..  RReeggiisssseeuurr
EEddggaarr  RReeiittzz  bbeeggoonn  ttwwiinnttiigg  jjaaaarr
ggeelleeddeenn  aaaann  ddiitt  pprroojjeecctt,,  ddaatt  5522  uuuurr
ffiillmm  oommvvaatt..  HHeeiimmaatt  33  bbeeggiinntt  mmeett  ddee
vvaall  vvaann  ddee  BBeerrlliijjnnssee  mmuuuurr  eenn  eeiinnddiiggtt
oopp  ddee  ddaagg  vvaann  hheett  nniieeuuwwee  mmiilllleenn--

nniiuumm..  AAaann  ddee  hhaanndd  vvaann  ddee  ggeebbeeuurrttee--
nniisssseenn,,  ddrroommeenn  eenn  iiddeeaalleenn  iinn  hheett
lleevveenn  vvaann  HHeerrmmaannnn  SSiimmoonn  eenn  ddiieennss
ffaammiilliiee  eenn  vvrriieennddeenn  wwoorrddtt  ddee
iinnvvllooeedd  vvaann  ddee  vvaall  vvaann  ddee  mmuuuurr  eenn
hhooee  ddee  bblliijjddsscchhaapp  oovveerr  ddee  wweennddee
ggeelleeiiddeelliijjkk  oommssllaaaatt  iinn  eeeenn  ggeevvooeell
vvaann  oonntteevvrreeddeennhheeiidd  ggeettoooonndd..  OOpp  ddee
ddaagg  ddaatt  ddee  mmuuuurr  vvaalltt  oonnttmmooeett  ddee

ssuucccceessvvoollllee  ddiirriiggeenntt  HHeerrmmaannnn
SSiimmoonn  zziijjnn  jjeeuuggddlliieeffddee  CCllaarriissssaa..
BBeeïïnnvvllooeedd  ddoooorr  ddee  eeuuffoorriiee  vvaann  ddee
wweennddee  kkeerreenn  zzee  ssaammeenn  tteerruugg  nnaaaarr
hhuunn  ggeebboooorrtteessttrreeeekk  eenn  rreennoovveerreenn
ddaaaarr  eeeenn  vveerrvvaalllleenn  llaannddhhuuiiss..  IInn  ddee
ttiieenn  jjaaaarr  ddiiee  vvoollggeenn,,  vveerrbbiinnddtt  
rreeggiisssseeuurr  RReeiittzz  ddee  lleevveennss  vvaann  ddee
ggeewwoonnee  DDuuiittsseerrss  mmeett  ddee  ggrroottee  

ggeesscchhiieeddeenniiss  vvaann  hhuunn  llaanndd..
HHeeiimmaatt  33  wwoorrddtt  vveerrttoooonndd  iinn  ttwweeee
ddeelleenn::  zzaatteerrddaagg  2222  jjaannuuaarrii  bbeeggiinntt
ddeeeell  11  oomm  1133..0000  uuuurr..  HHeett  ttwweeeeddee
ddeeeell  bbeeggiinntt  zzoonnddaagg  oomm  1122..0000  uuuurr..
BBeeiiddee  ddaaggeenn  iiss  ddee  ffiillmm  rroonndd  1199..0000
uuuurr  aaffggeellooppeenn..  
KKiijjkk  vvoooorr  mmeeeerr  iinnffoorrmmaattiiee  oopp
wwwwww..ppllaazzaaffuuttuurraa..nnll..

Foto: Ben Elfrink
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En hoe is het in Dar es Salaam?

Een koude douche, ont-
bijten met een vettige
pannenkoek en vers fruit
en een rit van 45 minuten
in veel te volle minibus-
jes naar het stads-
centrum; zo beginnen de
meeste dagen voor mij
hier in Dar es Salaam,
Tanzania.

Sinds half november
woon ik op een van de
campussen van de uni-
versiteit van Dar es
Salaam, waar ik een
kamer in de ‘white
houses’ heb. Als één van
de vijf blanken die hier
rondlopen, val je best wel
op en de meeste mensen
willen ook graag met je
praten en weten waar je
vandaan komt en wat je
in Tanzania komt doen.
Ik ben naar Tanzania
gegaan voor mijn afstu-
deeronderzoek naar de
samenwerking tussen
buitenlandse aannemers
en lokale bedrijven en 
arbeiders in de bouw-
sector. Ik probeer er
achter te komen of en
hoe binnen die samen-
werking technologie,
kennis en kunde worden
overgedragen. Daarvoor

werk ik samen met de
National Construction
Council, een overheids-
organisatie die tot doel
heeft de nationale bouw-
sector te stimuleren.
Op het moment probeer
ik alle buitenlandse aan-
nemers te bezoeken, wat
vrij lastig is aangezien ze
hier niet echt met straat-
namen en huisnummers
werken, maar vooral met
postbusnummers. Een
bijkomstig probleem is
dat de meeste, vooral
oudere Tanzanianen niet
echt goed Engels
spreken. Mijn Kiswahili
is ongeveer net zo ‘goed’,
dus de weg vragen
eindigt meestal in 
gebarentaal of iemand
die een eind met je mee-
loopt. Want dat moet de
Tanzanianen nagegeven
worden, ze zijn over het

algemeen erg aardig en
behulpzaam.
Soms krijg je als
‘mzungu’ (Europeaan/
blanke) wel een beetje
overdreven veel aan-
dacht, vooral als je als
vrouw alleen buiten het
stadscentrum loopt, waar
andere blanken zich niet
snel vertonen.
Taxichauffeurs pikken
alleen de blanken eruit
om hun diensten aan te
bieden en iedereen wil
heel graag je vriend zijn,
alleen omdat je blank
bent, wat uiteraard
inhoudt dat je rijk bent.
Van dat soort dingen
word je soms wel een
beetje moe.
Gelukkig is de campus
lekker rustig, altijd een
verademing als je terug-
komt uit de stad. ’s Avonds
eten ‘we’ meestal met een

paar Tanzaniaanse stu-
denten, wat soms eindigt
in interessante discussies
over religie, politiek,
cultuur en relaties.
Tanzania heeft ook nog
genoeg te bieden op het
gebied van toerisme. Zo
ben ik met de kerst naar
Zanzibar geweest, een
toeristisch eiland voor de
kust. Lekker weer, zon,
zee en strand, maar een
echte kerstsfeer was er
helaas niet (daar was het
een beetje te warm voor).
Aan het eind van mijn
verblijf ga ik nog een
maandje rondreizen en
natuurlijk op safari!

Hakuna Matata! (no
worries)

Saskia Benda,
studente Techniek en
Maatschappij

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.

Er heerste verkoudheid.
Niets is mensen
vreemd, maar de goden
moeten ook hun getal
hebben. God nieste:
“Ha..ha..ha.ts..tss. tsj
Tsunami!”
Een vriendin van me
stond met haar
kinderen in het water
aan de Srilankaanse
kust, het geboorte-
eiland van mijn vader
net buiten Banda Aceh
is voor de helft weg-
gevaagd en Giro 666
deed zijn ding.
Golven, wat moet je
ermee?  Ze zijn goed
voor de radio zodat je
‘Drop it like it’s hot’ 
kan horen. Vuttende
Philips-topmannen
doen het op het gras met
een ‘f’ en Beyonce heeft
het in heur haar. Tegen
natuurgeweld kan niets
op, maar de mens is
volgens Protagoras nu
eenmaal de maatstaf 
der dingen, dus de 
persoonlijke golf is
degene die me echt
tegen de grond werpt.
Afgelopen week maar
weer eens een old
school lievelingsfilm
gekeken: Blood in,
Blood out’, over de
Chicano-gangcultuur in
L.A. Het mooiste woord
uit de film is ‘La Onda’,
vrij vertaald als ‘de niet
te stoppen golf van het
lot’. Ieder heeft zijn 
persoonlijke golf, en als
je beschermengel ff
piesen is, slaat ie toe.
Ouders gaan dood,
vrienden plegen
zelfmoord, je raakt in
een psychose, je krijgt
een zeer donker kindje
terwijl je blank bent en
je vriend helblauwe
ogen heeft, je bent net
officieel genezen ver-
klaard van kanker en je
komt onder een bus, je
keek al je tentamenant-
woorden af bij de beste
van je studie maar die
blijkt net die dag zijn
tweelingbroer die op 
het VMBO zit te hebben 
gestuurd en zo beuken
die golven en golven je
murw. Languit lig je in
de branding, de zon
breekt door, je proest
nog wat water uit, haalt
het zeewier uit je haar
en beseft dat er maar
een dam is tegen de
golven. Liefde, de Delta-
werken van het leven. 

David Ernst is medewerker
van Studium Generale

Schaatsen op grote hoogte in Collalbo

Ruim twintig leden van
studenten schaats-
vereniging Isis reizen
vrijdag 28 januari met
ingevette ijzers af naar
het Italiaanse Collalbo.
Elk jaar verruilt de vereni-
ging de Eindhovense kun-
stijsbaan tijdelijk voor
een baan in het buiten-
land voor een trainings-
kamp van een week.

Het schaatsseizoen is in
volle gang. Hoewel de
Elfstedentochtorganisatie
jaarlijks weer hoopt de 
magische woorden ‘it giet
oan’ te kunnen uitspreken,
is van goed natuurijs in
Nederland zelden nog
sprake. Schaatsliefhebbers
in Nederland zijn veelal
aangewezen op de kunst-
ijsbaan en de Isis-leden
zijn daar van oktober tot
maart dan ook veelvuldig te
vinden. Niet dat de schaats-

vereniging de rest van het
jaar op haar gat ligt; in het
voorjaar en de zomer zijn
er onder meer hardloop-,
skeeler- en fietstrainingen.
“Veel van onze leden
trainen ’s zomers zelfs
meer dan ’s winters”, zegt
Janneke van der Weerd,
voorzitter van het Isis-
bestuur en Bouwkunde-
studente, “hoewel er ook
een groep is die ’s zomers
liever iets anders gaat
doen”.
In de winter wordt getraind
in zes groepen, elk 
bestaand uit zo’n vijftien
mensen, van verschillende
niveaus. “Sommige
nieuwe leden hebben bij
hun eerste keer op het ijs
bij wijze van spreken nog
een rekje nodig”, zegt Van
der Weerd lachend. Aan
het andere eind van het
spectrum bevindt zich de
selectiegroep van Isis, die

veelvuldig deelneemt aan
wedstrijden.

Snelle baan
Van 28 januari tot 5 febru-
ari houdt de 35-jarige 
vereniging haar jaarlijkse
trainingskamp in het 
buitenland. De 23 deel-
nemers verblijven in
Collalbo, een dorpje in
Noord-Italië, om er fana-
tiek te trainen en tussen-
door recreatief bezig te
zijn. 
Het is de derde keer dat de

vereniging er naartoe gaat.
“Het is een heel snelle
baan”, weet Van der Weerd.
Bijkomend voordeel, naast
de prachtige omgeving, is
dat Collalbo hoog ligt.
Daardoor is er een lage
luchtdruk, waardoor de
schaatsers minder last
hebben van weerstand en
dus harder kunnen rijden.
Daar staat tegenover dat er
minder zuurstof in de lucht
zit waardoor je sneller
buiten adem bent, zo legt
Van der Weerd uit. 

Volgend jaar hoopt de 
vereniging haar trainings-
kamp in het Italiaanse
Turijn te houden. De
ijsbaan daar wordt 
momenteel helemaal
opnieuw gebouwd met het
oog op de Olympische 
winterspelen van 2006,
vertelt Van der Weerd.
“Toch wel stoer als je op
zo’n baan kunt rijden.”/.

Computercultuur bij Stackxpo
Is het cultuur? Ja, eigen-
lijk wel, al is het compu-
tercultuur. Stack, de com-
putervereniging voor
TU/e-studenten, vond
het zelfs cultureel
genoeg om er een expo-
sitie aan te wijden: op
dinsdag 15 februari zijn
allerlei computergerela-
teerde zaken te zien op de
eerste Stackxpo.

Zelf geschreven software,

een antieke computer die
nog werkt, zelf gebouwde
apparatuur voor com-
puters; deze zaken kun je 
tegenkomen op de
Stackxpo. De vereniging
houdt de expositie voor de
eerste keer. “We willen
laten zien wat er, direct en 
indirect, op computer-
gerelateerd gebied gedaan
wordt aan de TU/e”, zegt
Stack-lid Jelmer Graafstra.
“Het is lang niet altijd

bekend wat door hobby-
isten gedaan wordt.
Mensen die hier hun hobby
aan hebben, kunnen hun
project laten zien aan geïn-
teresseerden.” 
Voorheen hield Stack 
regelmatig een ‘open dag’
waarop leden lieten zien
waarmee ze bezig zijn op
hard- en softwaregebied.
Deze keer werd het breder
getrokken: iedereen mag
meedoen, mits hij/zij zich

van tevoren inschrijft. “Het
zijn zeker niet alleen leden
van Stack die met com-
puters hobbyen”, zo 
verklaart Graafstra.
Er zijn al inschrijvingen
binnen, zoals een zelf-
geschreven computerspel
en een via internet 
bediende schakelaar om
computers in een afgeslo-
ten gebouw te kunnen
laten herstarten als deze
niet meer reageren.

Iedere exposant krijgt een
tafel en stroom in De Hal
om te laten zien wat ze
hebben gemaakt. De expo-
sitie duurt dinsdag 15 
februari van 11.00 tot 17.00
uur. Aansluitend is er een
borrel./.

Kijk op www.stack.nl/stackxpo
voor meer informatie.

Leden van schaatsvereniging Isis tijdens een eerder trainingskamp in Collalbo.
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Vrede, vrijheid en 
verplichte gezelligheid

Schrijver belandde in de zomer van 2000
bij de TU/e. Daarvoor behaalde ze haar 
architectuurbachelor aan de Ameri-
kaanse Princeton University, rondde ze
haar ingenieursopleiding af in Delft en
werkte ze twee jaar als assistent-
ontwerper bij verschillende bureaus. De
Eindhovense Bouwkundefaculteit had
destijds een initiatief om binnen de 
gebieden architectuurgeschiedenis en 
-theorie een aantal promovendi aan te
stellen. Schrijver solliciteerde, want de
richting die de faculteit voor ogen stond,
sloot goed aan bij haar eigen interesses.
“Vanaf halverwege de jaren negentig had
ik me al beziggehouden met de vraag hoe
je, als architect en als mens, je weg vindt
in de hedendaagse wereld van beeld,
commercie en nieuwe culturen zoals de
skate- en reclamecultuur. Er is veel ver-
snippering; er ontstaat een soort creati-
viteit en identiteit die niet meer te vangen
is in traditionele hokjes. Ik had het idee
dat de architectuur daarin een rol kan
spelen, maar hóe precies was de vraag. In
die zin ben ik op zoek naar nieuwe cate-
gorieën of een nieuw vocabulaire voor 
architectuur, waarin je wel de esthetica en
het ambacht kwijt kunt, evenals maat-
schappelijke vragen, zonder dat je
dwingend stelt: ‘we moeten nu allemaal
platte daken of juist puntdaken’ of zoiets.
Het is een beetje een glibberig gebied
waarop ik grip probeer te krijgen.”
Kennis van de architectuurgeschiedenis
is daarbij onontbeerlijk, vindt de promo-
venda. “Vaak wordt vergeten dat je ook
iets van de renaissance moet weten, van
de gotiek, van de barok. In dit proefschrift
probeer ik iets uit te tekenen van de cul-
tuuromslagen in de twintigste eeuw.
Welke vragen waren op welke momenten
belangrijk en hoe staan die in verhouding
tot hedendaagse ontwikkelingen?”
Schrijver werd aangenomen op de 
promotieplaats. Over het grote thema
waren de facultaire wetenschapscommis-
sie en de promovenda het snel eens.
Centraal stond de besmetting van de 
architectuur via het beeld, “oftewel hoe de
alledaagse beeldcultuur waarvan we deel
uitmaken, die overigens niet per se slecht
is, zijn weerslag heeft op de architectuur.
Ook waren we het snel eens over het
tijdperk, de jaren zestig. Op de één of
andere manier heeft daar een verschui-
ving plaatsgevonden die van wezenlijk
belang is voor vandaag. Ik ben gaan
kijken wat, volgens de geest van die tijd,
de momenten van echte revolutie zijn
geweest. En in hoeverre ze mogelijk de
illusie van een verandering voor ons zó
sterk hebben gemaakt, dat we daar niet
meer van loskomen”.
In haar proefschrift concentreert
Schrijver zich op het werk van drie
groepen die in en rond de jaren zestig van
belang waren: de Situationistische Inter-
nationale in Frankrijk, het Amerikaanse
architectenduo Venturi en Scott Brown
en het Britse collectief Archigram. Eén
van de ontwikkelingen die ze beschrijft,
is de heftige reactie in de jaren zestig op

het begin van de twintigste eeuw. “In de
decennia daarvoor was er de esthetica van
abstractie: witte huizen, alles heel strak,
weinig ornament. In de jaren zestig riep
dit grote weerstand op, met als tegen-
reactie de herintroductie van de kitsch.
Mensen hadden ook decoratieve elemen-
ten nodig, was de overtuiging. Er mocht
in de architectuur niet voorbij worden
gegaan aan allerlei vormen en beelden uit
de alledaagse maatschappij die voor
mensen belangrijk waren.”
De sterkste criticus in die tijd -medio
jaren zestig- was Robert Venturi, hierin
later gesterkt door zijn samenwerking
met Denise Scott Brown. “Die twee
hebben Las Vegas, met alle kitsch en
praal, op een gegeven moment tot een
nieuw ideaal verheven. Ze stapten af van
‘alles wit’ en gingen, simpel gesteld, over
naar fonkelende sterretjes.”

Mythe
Sommige ontwikkelingen waren behoor-
lijk radicaal, zegt Schrijver. “Op het
moment dat een complete architecten-
generatie massaal zegt: ‘nou jongens, al
dat geouwehoer met die rechte lijnen;
laten we er eens een kromme doorheen
gooien’, dat is best heftig.” Maar of dat
nou allemaal ook zo revolutionair was als
vandaag de dag nog vaak wordt beweerd,
betwijfelt ze. “Het onderzoek beoogt
mede de mythe van de jaren zestig een
beetje onderuit te halen. Het idee is nog
altijd dat in de jaren zestig alles zó radi-
caal en revolutionair was, dat we daar niet
meer overheen kunnen: ‘Tóen hebben we
echt wat bewerkstelligd, tóen hebben we
de stad echt opengegooid voor de
mensen, tóen hebben we de alledaagse
werkelijkheid geïntroduceerd in de archi-
tectuur’. Terwijl ze een aantal dingen wel
degelijk hebben overgenomen van hun
voorgangers, maar die hebben kunnen
verbloemen met leuke kleurtjes, plaatjes
en ronde vormen.”
Bovendien was de vrijheid van de jaren
zestig waarover zo hoog wordt opgege-
ven, stiekem toch wel een beetje autori-
tairder dan werd toegegeven, vindt
Schrijver. “In de jaren twintig was je goed
als je rationeel en mechanisch was, in de
jaren zestig was je goed als je totaal wars
was van alle conventies en je eigen indi-
viduele expressie tevoorschijn toverde.
Terwijl dat in feite weer een conventie op
zích werd. Want we moesten opeens 
allemáál wel heel gezellig doen.”
Als voorbeeld noemt Schrijver het
Apeldoornse kantoor van Centraal
Beheer, een ontwerp uit 1972 van
Herman Hertzberger dat ze overigens
niet behandelt in haar proefschrift. ”Zijn
verhaal daarover is altijd dat geweest van
vrijheid, gezelligheid en spontaniteit, van
koffiehoekjes waar mensen spontaan 
interactie kunnen gaan plegen. Maar in
feite zegt hij dus: ‘híer moet je koffie
drinken, en koffie drinken aan je bureau
kan dus niet’. Het léék allemaal heel 
bevrijdend vanwege de knusse hoekjes,
bankjes, plantjes en balkonnetjes, maar

in feite was het een heel
dwangmatig geheel.”
Er zijn in de jaren zestig
wel degelijk wat conventies
omvergegooid, “maar aan de andere kant
is in die tijd een aantal dingen 
bestendigd waar we nog steeds 
tegenaan zitten te hikken”, zegt
Schrijver. “Eén van de dingen die in
de jaren zestig heel belangrijk
werden, is een soort van ‘sociaal-
voelendheid’. Wat dat voor een deel
teweeg heeft gebracht, is dat een
sociaal programma vaak de recht-
vaardiging blijkt voor een gebouw.
In Rotterdam is eens een prijsvraag
gehouden voor het ontwerp van een
nieuwe tippelzone. Het idee dat je
bouwt voor prostituees, die zielig
zijn omdat ze anders buiten in bus-
hokjes moeten zitten, wordt dan
heel belangrijk, belangrijker haast
dan de vorm. Er is een soort ver-
plichting om alle menselijke aspec-
ten erbij te betrekken. Deze móeten
ook onderdeel zijn van de discussie,
vind ik, maar je moet intussen wel
oog houden voor de essentie van het
bouwen. Je moet iets ook gewoon
mooi, lelijk, goed of slecht kunnen
vinden.”
Schrijver gaat in haar proef-
schrift ook in op de ontwik-
kelingen aan beide zijden
van de Atlantische oceaan,
Amerika en Europa, en hoe
deze elkaar over en weer
beïnvloed hebben.
“Amerika is in de jaren
zestig echt een belangrijke
rol gaan spelen, zowel in de
productie als in het debat.
Er kwamen vernieuwingen
vandaan die de elitepositie
van Europa een beetje
hebben aangetast. Iemand
heeft ooit beargumenteerd
dat het werk van Andy
Warhol alleen in Amerika
kón ontstaan, daar waar
commercie zo’n wezenlijk
onderdeel is van de wereld,
maar dat de echt kritische
waardering van zijn werk
alleen in Europa kon plaats-
vinden, waar mensen de culturele bagage
hadden om erover te oordelen. Het is een
wisselwerking.”

Fase
Schrijver deed vierenhalf jaar over haar
promotieonderzoek. “Op een gegeven
moment heb ik gewoon gezegd: ‘dit ís het
voor zover’. Ik kan er nog drie jaar aan
gaan zitten klussen en schaven, zoekend
naar perfectie, maar dit is maar één boek.
Misschien is het over een paar jaar alweer
achterhaald en omvergeworpen, door
anderen of door mezelf. Eén van de
ergste dingen die je kunt meemaken, is
dat je je hele leven hetzelfde blijft
denken.”
Na haar verdediging op 25 januari wil

Schrijver haar proefschrift naar een
aantal uitgevers sturen, in de hoop haar
werk te publiceren. “Er is een enorme 
belangstelling voor dit onderwerp en het
tijdperk dat ik behandel. En ook al trek ik
geen scherpe conclusies en heeft dit boek
een heel erg open einde: ik ben wel op
zoek naar manieren om ontwikkelingen
te ‘vangen’ en te definiëren. Ik denk dat
daar wel behoefte aan is.”/.

Architectuur en revolutie/Monique van de Ven
De jaren zestig, tijd van de flowerpower, de liefde, idealen, vrede en vrijheid. Een
tijd ook van culturele revolutie, onder meer in de architectuur, die afrekende met

het formele modernisme van daarvoor. Radicaal waren veel ontwikkelingen
zeker, maar waren ze ook zo revolutionair als we vaak geneigd zijn te denken? 

Ir. Lara Schrijver heeft zo haar twijfels. Ze beschrijft haar bedenkingen en 
bevindingen in ‘Radical Games - Architecture and Revolution in the Age of

Spectacle’, waarop ze op 25 januari promoveert aan de faculteit Bouwkunde.

Lara Schrijver. Foto: Bart van Overbeeke
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Van financieel goudmijntje
Sluiting AOR stemt huidige e

Sluiting AOR/
Na ruim veertig jaar ging vorige week

Algemene Ontmoetingsruimte (AOR). D
en een oplopende schuldenlast was ee
tencafé niet meer mogelijk. Zicht op ve
ouderejaars en alumni van de TU/e en 

en treurnis losmaken. Weer verdwijnt er
de vorm van een roemrucht en zeer suc
start ging als een gezamenlijk initiatie

Ook de huidige en oud-medewerkers vi
Hendriks, bestuurslid uit het begin va

klasse dat het bestuur nu met een rech
Dat is beter dan dat ze het hel

Veel oud-studenten van de
TU/e en Fontys en veel
mensen die in de jaren 
zeventig, tachtig en negen-
tig de middelbare school
doorliepen, konden zich
vorige week ongetwijfeld
vinden in de liefdes-
verklaring die columniste
Corrie de Leeuw in het
Eindhovens Dagblad publi-
ceerde over ‘haar’ AOR. De
zinsnede ‘in geen enkel
café voelde ik me zo thuis
als in de AOR’ zal ook hen
op het lijf geschreven zijn.
Goedkoop bier, tafelvoetbal
en de altijd voorradige en
voordelige kroketten en
hamburgers waren dé 
ingrediënten waarmee de
AOR zich in die jaren
immens populair maakte
bij deze groep jonge
mensen. De sfeer was
altijd ontspannen, er werd
volop gediscussieerd en
optredens mondden vaak
uit in één groot feest.
Vooral het bier stroomde
dan rijkelijk, feesten
kregen met terugwerkende
kracht een legendarische dimensie en de
cafébazen in de binnenstad waren stinkend
jaloers vanwege de vorstelijke omzetten die
jaarlijks gedraaid werden. Begin jaren 
negentig was de AOR landelijk nummer
twee op de lijst als het ging om de jaar-
omzet van het bier van Dommelsch. Ook
werd rond die tijd door medewerkers van
het studentencafé een cultureel evenement
op poten gezet, dat nu jaarlijks nog vele
duizenden bezoekers naar de campus van
de universiteit weet te trekken: het Virus-
festival.

Brand
Het initiatief tot de oprichting van de AOR
kwam van de studentenverenigingen ESC,
SSRE en Demos. Zij wilden dat er een plek
kwam waar studenten, ongeacht of ze wel
of geen lid waren van een vereniging,
elkaar konden treffen. Na de oprichting
werd in januari 1964 als eerste locatie een
noodgebouw betrokken achter de villa van
het Eindhovens Studenten Corps aan de
Parklaan. DAF-directeur dr. Huub van
Doorne verrichtte de officiële opening. Veel
bier werd hier niet getapt, want al op 13
april van dat jaar was een defecte oliekachel
er de oorzaak van dat het hele gebouw tot
de grond toe afbrandde. Rond die tijd
werden er ook al ideeën ontwikkeld voor de
bouw van een centraal gebouwencomplex,

waarin de mensa, de studentenverenigin-
gen en de AOR een plek zouden krijgen.
Dat complex, de huidige Bunker, moest
verrijzen op het Noordplein achter de toen-
malige Boerenleenbank (nu de Rabobank).
Een voormalige linnenfabriek in de
Dommelstraat en De Effenaar boden tot de
oplevering van De Bunker onderdak aan de
AOR. Het Rotterdamse architectenbureau
Maaskant ging inmiddels aan de slag met
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e tot budgettaire verliespost 
en oud-medewerkers treurig
/Han Konings
k voorgoed de knip op de deur bij de

Door teruglopende bezoekersaantallen
en gezonde exploitatie van het studen-
rbetering was er nauwelijks. Vooral bij
Fontys zal het gevoelens van nostalgie
r een stukje jeugdsentiment. Ditmaal in
ccesvol studentencafé, dat in 1964 van
ef van de drie studentenverenigingen.
nden het doodzonde. Maar, zoals Hans
n de jaren negentig, zegt: “Ik vind het
te rug een moeilijke beslissing neemt.

lemaal de mist in laten gaan”.

De Bunker en in 1970 vond de verhuizing
naar de betonnen kolos aan de Kennedy-
laan plaats.
De AOR bleek een schot in de roos. De 
bezoekers kwamen zowel van de univer-
siteit als van de hogeschool, maar ook veel
middelbare scholieren wisten de weg naar
het studentencafé te vinden. De officiële
toegangseis dat men wel moest studeren,
werd handig omzeild door de invoering en

soepele verstrekking
van een eigen toe-
gangspas. Wie de karak-
teristieke pas eenmaal
in bezit had, kon die
jaarlijks moeiteloos
laten vernieuwen. 
Voor de opslag van het
bier moest steeds meer
capaciteit geschapen
worden, waarbij de
AOR voorop liep bij de
toepassing van de
nieuwste technieken.
Begin 1981 werden vier
nieuw geplaatste 
duizendliter-tanks 
symbolisch beschilderd
als koe en kregen toe-
passelijke namen:
Marta 1, Berta 2, Drika 3
en Klara 4. Zowel voor
de AOR als voor de
brouwerij was het café
een ware melkkoe. In
de hoogtijdagen
stonden er zo’n 65 bar-
keepers op de loonlijst
en was de titel ‘hét 
studentencafé van Eind-
hoven’ zeker niet te

hoog gegrepen. In 1994
draaide de AOR nog een recordomzet van
één miljoen gulden. Alleen al tijdens de
Intro werd er twaalfduizend liter bier 
geschonken.
De laatste jaren liepen de bezoekersaantal-
len echter sterk terug. Verbouwingen van
de bars en nieuwe activiteiten moesten de
student weer naar De Bunker lokken. Maar
die student moest zijn kostbare tijd steeds
zorgvuldiger verdelen over de studie, een
bijbaantje en zijn sportactiviteiten. Voor
cafébezoek blijft dan nog maar weinig tijd
over. Problemen met de fiscus, vorderin-
gen van het GAK en het nog maar moeilijk
kunnen vinden van bestuursleden droegen
bij aan de verdere teloorgang van het eens
zo prestigieuze café. Ook de brouwerij zag
er uiteindelijk geen toekomst meer in. De
medewerkers kunnen echter terugzien op
een roemrucht verleden. Naast een lokale
status in Eindhoven en omstreken had de
AOR mede door het Virusfestival in de
jaren negentig ook een nationale uit-
straling. Niet slecht voor een café dat al die
jaren gedraaid heeft onder het motto ‘voor
studenten en door studenten’. Volgens
oud-bestuurslid Hans Hendriks zou het
nog niet over hoeven te zijn: “Er lopen in
Eindhoven nu meer studenten rond dan
vroeger. Dan is er toch gewoon een doel-
groep voor een goed studentencafé?”/.

Foto: Bram Saeys
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Meld je aan voor de Business Course! 25 Studenten. 5 Consultants. Plus vijf dagen de tijd om na te denken over het

portfolio van projecten van het World Food Programme. Het WFP heeft projecten in 81 landen. Doel: het oplossen van

de honger in de wereld. Locatie van deze Business Course: het hoofdkantoor van het WFP in Rome. Data: van 18 t/m

23 april 2005. Meld je aan voor 1 maart 2005. Meer weten? Ga naar www.bcg.nl/rome.

MAAK HET WAAR

300.000 TON VOEDSEL BESCHIKBAAR

BESTEMMING: 5000 KM VERDEROP

DE INFRASTRUCTUUR ONTBREEKT

WAT IS JOUW STRATEGIE?



English page /11
Cursor 20 januari 2005

In short
Van Santen
stopping 
prematurely
as Rector
Professor dr. Rutger van
Santen will retire as
Rector on 1 April. That is
five months before the
expiry of his term of office.
Van Santen was appointed
Academy professor in
March 2004 by the Royal
Netherlands Academy of
Arts and Sciences
(KNAW) and must accept
this appointment within
one year. The KNAW
proved unwilling to extend
this period to enable Van
Santen to complete his
term of office. TU/e hopes
to be able to present a suc-
cessor for Van Santen to
the community during the
49th foundation day cele-
bration of TU/e on 29
April. The succession pro-
cedure has meanwhile
commenced, says uni-
versity secretary ir. Harry
Roumen.

OSC head
Douma leaving
Drs. Theo Douma will
stop as head of the TU/e
Education Service Centre
(OSC) as from 1 March.
He has accepted an ap-
pointment at ‘hogeschool’
INHOLLAND as director
of Education, Quality and
Research. Douma fulfilled
his management position
at the OSC for one year
only. 

Old boys’ net-
work in physics
In physics the old boys’
network is still beating the
incentive programme.
Networking is generally
accepted, but physicists
look down on incentive
programmes. Men get 
effective assistance in
their careers through this,
whereas women must be
extremely talented to
reach the same heights. 
So says a report of Free
University Amsterdam
that was published this
week. The greatest ob-
stacle for women physi-
cists is the idea of ‘scien-
tific talent’. Physicists
think that talent must
prove itself. According to
the researchers of the
social science department
that is an outdated notion.
In everyday practice the
concept of ‘scientific
quality’ turns out to be a
social construct of the
men’s culture, say the 
researchers. Physicists
measure quality with 
masculine values.

The English Page is
written by Wies van Kats.
She can be reached at 
engcursor@tue.nl.

T’ai chi for Asia

UUnnddeerr  tthhee  ttiittllee  ‘‘hhiigghhtteecchh
EEiinnddhhoovveenn  zzeett  zziicchh  iinn  vvoooorr
AAzziiëë’’  aannyyoonnee  wwhhoo  wwaanntteedd
ccoouulldd  ttaakkee  ppaarrtt  llaasstt  TThhuurrss--
ddaayy  iinn  aa  bbrriieeff  iinnttrroodduuccttiioonn  ttoo
tt’’aaii  cchhii  aatt  tthhee  ssppoorrttss  cceennttrree..
TThhee  iinniittiiaattoorr  iiss  TTwwaann  BBooeerree--
bboooomm,,  tt’’aaii  cchhii  ttrraaiinneerr  aanndd
eemmppllooyyeeee  aatt  tthhee  PPhhiilliippss
HHiigghhtteecchh  CCaammppuuss..  AA  ddaayy
eeaarrlliieerr  aa  ttoottaall  aammoouunntt  ooff
ttwweellvvee  tthhoouussaanndd  eeuurrooss  wwaass
ccoolllleecctteedd  aass  tthhee  ffiinnaall  rreessuulltt
ooff  aallll  tthhee  aaccttiioonnss..  BBooeerree--
bboooomm  wwaanntteedd  ttoo  oorrggaanniissee
tthhiiss  aaccttiioonn  aatt  TTUU//ee  aass  wweellll,,
uunnddeerr  tthhee  aabboovvee  ssllooggaann..  

““II  wwaanntteedd  ttoo  ccoommmmeemmoorraattee
tthhee  ddiissaasstteerr  iinn  aann  oorriieennttaall
wwaayy  tthhrroouugghh  tt’’aaii  cchhii  eexxeerr--
cciisseess””,,  ssaayyss  BBooeerreebboooomm..  ““IItt
aalllloowwss  yyoouu  iinn  aa  ssyymmbboolliicc
wwaayy  ttoo  tthhiinnkk  bbaacckk  ttoo  wwhhaatt
hhaappppeenneedd  iinn  AAssiiaa  aanndd  tthhuuss
yyoouu  aacchhiieevvee  ssoolliiddaarriittyy..””  OOnn
tthhee  wwaallll  ooff  hhaall  11  hhee  hhaadd  ppuutt
uupp  tthhee  yyiinn  aanndd  yyaanngg  ssiiggnn  aass
wweellll  aass  tthhee  ffiivvee  eelleemmeennttss
mmeettaall,,  wwaatteerr,,  ffiirree,,  eeaarrtthh  aanndd
wwoooodd..  TThhee  ppaarrttiicciippaannttss  ddiidd
eexxeerrcciisseess  tthhaatt  rreepprreesseenntteedd
tthheessee  eelleemmeennttss..  ““TThhee  eellee--
mmeennttss  ccaann  wwoorrkk  iinn  aa  ddeessttrruucc--
ttiivvee  wwaayy,,  aass  wwee  hhaavvee  sseeeenn  iinn

AAssiiaa,,  bbuutt  aallssoo  iinn  aa  ccrreeaattiivvee
wwaayy””,,  BBooeerreebboooomm  eexxppllaaiinnss..
PPaarrttiicciippaannttss  wweerree  aasskkeedd  ffoorr
aa  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ooff  ffiivvee  eeuurrooss
oorr  aa  mmuullttiippllee  ooff  tthhiiss..  AAtt  TTUU//ee
BBooeerreebboooomm  ccoolllleecctteedd  aa  ttoottaall
ssuumm  ooff  8833,,7700  eeuurrooss,,  wwhhiicchh  iiss
ccoonnssiiddeerraabbllyy  lleessss  tthhaann  tthhee
ttwweellvvee  tthhoouussaanndd  eeuurrooss
rraaiisseedd  eeaarrlliieerr  bbyy  tthhiiss  aaccttiioonn
oonn  tthhee  PPhhiilliippss  HHiigghh  TTeecchh
CCaammppuuss..  ““TThhee  iinntteennttiioonn  hhaass
rraaiisseedd  mmoorree  ggooooddwwiillll  tthhaann
wwhhaatt  mmaayy  bbee  eexxpprreesssseedd  
ffiinnaanncciiaallllyy””,,  ssaayyss  BBooeerree--
bboooomm..
PPhhoottoo::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee

Student café AOR
closed for good

Early in 2006 a new
grand café will be opened
in the Zwarte Doos, sit-
uated along the Limbo-
pad, if things proceed as
planned. At the begin-
ning of this New Year,
however, a notorious
student café, established
in De Bunker, had to
close its doors for good.
On Wednesday 12
January the executive
board of the AOR
(acronym for Algemene
Ontmoetingsruimte) in
consultation with its
Supervisory Board
decided to cease all its
activities immediately.
Which probably means
for good.

According to TU/e
spokesman Peter van Dam
the present financial 
situation and dropping
numbers of visitors have
caused the closure. “On
this basis the executive
board of the AOR sees
hardly any future
anymore”, says Van Dam.
Officially the Supervisory

Board, with represen-
tatives of TU/e, Fontys and
Interbrew brewery, still has
to adopt the decision by the
board. Van Dam expects
that the winding-up
process will be started sub-
sequently. Responding to
the question whether there
are any debts, the
spokesman says: “The
debts outstanding are not
of an astronomical extent
and everything will be
wound up neatly with 
creditors. That is why the
rooms are now closed at
once and new locks are put
in, so that nothing can 
disappear in the mean-
time. Over the years many
keys to the entrance doors
have got into circulation.”
At the end of October the
AOR had wrongly been 
declared bankrupt as a
result of miscommuni-
cation between the court in
Den Bosch and benefits
agency UWV. So now the
curtain has come down for
the meeting room that this
month celebrated its 41st
anniversary./.

“Development problems are not
incidental problems”
The effect of food, health,
life expectations, edu-
cation, population
growth and politics on
development problems
are observed in the book
entitled ‘The Dynamics of
Development’ by TU/e
professor dr. Eddy
Szirmai. On Wednesday
26 January he will
present his book, which
covers a fifty-year
period. For anyone inte-
rested in development
problems this is an intro-
duction to development
studies. This source of
statistic data is also
quite suited as a work of
reference for people who
have engaged in these
problems for a longer
period.

The seven hundred pages
focus on economic growth,
technological change, 
industrialisation, agri-
cultural development and
look at social dimensions
such as population growth,
health and education. The
book studies the devel-
opment of 29 developing
countries in the period
1950-2000. “When talking
about development
problems, you often talk
about projects. In many
cases this is incomplete,
because, development
problems are not inci-
dental problems; they are
an issue that develops over
a longer period. Dynamics

may only be created with
that knowledge of devel-
opment and only then can
activities fall into good
hands. The book is about
development and not just
about development aid”,
Szirmai emphasises. In
the book suggestions are
made for further reading.
Apart from the book there
is a website that functions
as a portal to a statistical 
database.

In-depth study
Szirmai stayed in various
developing countries for
long and shorter periods.
“It is absolutely necessary
to dig into the history and
culture of the country. In
China ‘yes’ does not simply
mean ‘yes’ and ‘no’ does
not simply mean ‘no’. They
are not used to giving
direct answers. In Africa
agreements are a flexible
concept. If you make an ap-
pointment with someone,
it is quite possible that they
are on a safari and will not
return until three days
later. The only thing you
can do is pass by on a daily
basis, which is far more 
laborious. The awareness
of time and commitment is
entirely different. Of
course, cultural diffe-
rences play a role every-
where. Still, it is important
to take this into account. In
the technological area, too,
there may be differences.
Through this book I want

to make people aware of
pitfalls they may en-
counter. Many people
know very little about the
situation of the country
where they are going. The
separate thing they do is
not useful until it is really
integrated. If maintenance
is not embedded in the
culture then the change
will have disappeared at a
certain moment. In
Tanzania for instance you
can build asphalt roads,
but if they are not main-
tained, the roads will fall
into disrepair and you are
back to square one. There
are no simple answers or
conclusions for complex
issues like development
problems, and yet devel-
opment is definitely
possible in poor areas as
well. Development
problems are a contro-
versial subject, so by repre-
senting empirical quanti-
tative data in a scientific
state-of-the-art manner, 
I am giving a direction for
further research, which is
an invitation to a debate”,
Szirmai concludes./.

Look for more information on:
http://dynamicsofdevelopment.
tm.tue.nl/.

Passport please
Without a legal means of
identification an outing
can be a costly event
these days. On 1 January
2005 the duty of identifi-
cation entered into force
in the Netherlands.
Anyone from the age of
fourteen must be able to
identify themselves in
the street and in public
spaces if the police or 
supervisors ask for this.
If you cannot produce a
valid and original means
of identification, you will
risk a fine of fifty euros.

This does not mean that
the police can randomly
stop people and check
them, for there must be a
‘sound’ reason to do so,
such as investigation, pro-
vision of assistance and
maintaining public order.
Failure to produce a
passport, identity card or
driving licence is an
offence. So far this duty of
identification only applied
in traffic to drivers of
motor vehicles. As from 1
January cyclists and pedes-
trians must also live up to
it. 
What may take some
getting used to for Dutch
students is absolutely

normal for Leif Harrass: “I
am used to this: in
Germany we must always
be able to show proof of
identity - indeed, during
the cold war one could get
shot for not showing one’s
identity documents. Those
days are long gone now, but
you will still be fined forty
euros if you refuse to give
your personal details. It is
also required to make use
of public transport, for
only with a pass can
students travel free of
charge. I do not mind. The
card is in my wallet, I
always have it on me”. That
the fine in the Netherlands
is fifty euros is new to the
German student.
Omar Komiha is also quite
used to the duty of identifi-
cation. “In Tunisia you
may be stopped without
any reason, and if you do
not show your identity card
you will be taken down to
the police station.”
Nevertheless, he would not
be inclined so easily to
show his papers in the
Netherlands. “Only if there
is really a valid reason for
it, otherwise I don’t find it
necessary,” says
Komiha./.

Photo: Bart van Overbeeke
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Communicatie Service
Centrum
Studenten gezocht voor voorlich-
ting aan scholieren
Ben je eerstejaars of tweedejaars student
aan de TU/e en lijkt het je leuk om vol-
gend studiejaar vwo’ers voorlichting te
geven over je studie en over de TU/e?
Het Communicatie Service Centrum
zoekt studenten die makkelijk praten en
enthousiast kunnen vertellen over hun
studie en de TU/e. Naast je studie geef je
voorlichting op studiebeurzen en op
middelbare scholen. Om dit goed te kun-
nen doen, krijg je speciale communica-
tietrainingen.
We zijn vooral op zoek naar studenten
uit de richtingen Toegepaste wiskunde,
Technische Bedrijfskunde, Biomedische
Technologie, Technische Informatica,
Technische Natuurkunde en
Werktuigbouwkunde, maar studenten uit
andere richtingen kunnen ook reageren.
Voor meer informatie en/of een sollicita-
tieformulier kun je je wenden tot
Anneliese Vermeulen-Adolfs, Traverse
3.17, tst.nnr. 4009, e-mail 
a.e.g.vermeulen@tue.nl.

OSC
Leren presenteren
Het Onderwijs Service Centrum verzorgt
in maart 2005 een training in het pre-
senteren van een colloquium. De trai-
ning beslaat in totaal drie middagen:
woensdagmiddag 2 en 9 en vrijdagmid-
dag 11 maart. De training is bedoeld voor
docenten en AIO’s die willen leren om
informatie over te dragen op een voor
het publiek begrijpelijke en boeiende
wijze. De cursus mikt zowel op het voor-
bereiden als op het presenteren van col-
loquia. Naast een aantal gerichte oefenin-
gen wordt de meeste tijd in de cursus
besteed aan het houden van voordrach-
ten. Bij de voor- en nabespreking van die
voordrachten komen de eigen vragen van
de deelnemers aan bod alsmede een aan-
tal algemene thema’s.
Deelname aan de cursus is voor mede-
werkers en AIO’s van de TU/e kosteloos.
Nadere informatie is te verkrijgen bij
Willem van Hoorn (4237). Aanmelding
kan per telefoon (5060), per e-mail 
(cursus.osc@tue.nl) of via internet
(www.osc.tue.nl).

Supervising students during
their graduation projects
The Educational Service Centre organi-
ses a course called ‘Supervising students
during their graduation projects’ for
teachers and PhD students (experienced
and inexperienced supervisors). This
course will be offered on Wednesday
16th (whole day) and Thursday 17th
(morning) of February 2005. The course
is aimed to improve and systemize the
way in which supervisors guide their stu-
dents during their graduation projects.
The course consists of short introduc-
tions, 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.
For more information please contact
Willem van Hoorn (phone 4237) or
Christina Morgan (ext. 3475). Enrolment:
by internet (www.osc.tue.nl) or by e-mail
(cursus.osc@tue.nl).

Cursusconstructie
Bezig met het opzetten en voorbereiden
van een nieuwe cursus? Of van plan dat
binnenkort te gaan doen? En geïnteres-
seerd in collega-docenten die daarbij met
u meedenken? En in suggesties en feed-
back van onderwijskundig adviseurs?
Meld u dan aan voor de training
‘Cursusconstructie’ die het Onderwijs
Service Centrum verzorgt op woensdag 2
februari van 13.30 tot 17.00 uur.
Tijdens de training leren de deelnemers

op systematische wijze een cursus te ont-
wikkelen. Na een korte inleiding werkt
iedere deelnemer aan zijn/haar eigen
cursusontwerp. De volgende onderwer-
pen komen bij de inleiding aan bod:
organiserende principes, onderwijsmo-
dellen, stappen bij cursusconstructie.
Aan het eind van de training gaat iedere
deelnemer met een conceptontwerp voor
de eigen cursus naar huis.
Voor TU/e-medewerkers is deelname
gratis. Nadere informatie is te verkrijgen
bij Harry van de Wouw (3126).
Aanmelding kan per telefoon (5060), per
e-mail (cursus.osc@tue.nl) of via inter-
net (www.osc.tue.nl).

Intreerede
Prof.dr.ir. J.H. Eggen houdt op vrijdag 21
januari zijn intreerede aan de TU/e-facul-
teit Industrial Design. Dit doet hij vanaf
16.00 uur in de Blauwe Zaal van het
Auditorium. De titel van zijn intreerede
luidt ‘De gedroomde toekomst is
onzichtbaar’.

Promoties:
Ir. P.W. de Vries verdedigt op donderdag
20 januari 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 ‘Trust in Systems:
Effects of Direct and Indirect
Information’. De Vries promoveert aan
de faculteit Technologie Management.
De promotoren zijn prof.dr. C.J.H.
Midden en prof.dr. D.G. Bouwhuis.

Mw. K. Sharma M.Sc. verdedigt op don-
derdag 20 januari 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 ‘Easily Processable
Ultra High Molecular Weight
Polyethylene with Narrow Molecular
Weight Distribution’. Sharma promo-
veert aan de faculteit Scheikundige
Technologie. De promotoren zijn prof.dr.
G.J.M. Gruter en prof.dr. P.J. Lemstra.

Ir. W.J.E. Beek verdedigt op maandag 24
januari 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 ‘Hybrid Polymer Solar
Cells’. Beek promoveert aan de faculteit
Scheikundige Technologie. De promoto-
ren zijn prof.dr.ir. R.A.J. Janssen en
prof.dr. M.D. McGehee.

Mw. ir. L.S. Schrijver verdedigt op dins-
dag 25 januari haar 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 ‘Radical
Games. Architecture and Revolution in
the Age of Spectacle’. Schrijver promo-
veert aan de faculteit Bouwkunde. De
promotoren zijn prof.dr.ir. G.A.C. van
Zeijl en prof.dr. M.C. Boyer.

Ir. R.X.E. Willemse verdedigt op dinsdag
25 januari 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 ‘New Insights into
Free-Radical (Co)Polymerization
Kinetics’. Willemse promoveert aan de
faculteit Scheikundige Technologie. De
promotoren zijn prof.dr. A.M. van Herk
en prof.dr. M. Buback.

Ir. D.B. la Poutré verdedigt op donderdag
27 januari 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 ‘Inelastic spatial stabili-

ty of circular wide flange steel arches’. La
Poutré promoveert aan de faculteit
Bouwkunde. De promotoren zijn prof.ir.
H.H. Snijder en prof.Dr.Dipl.-Ing. R.
Greiner.

Ir. J.P.M. Hoefnagels verdedigt op don-
derdag 27 januari zijn 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 ‘A Novel Diagnostic
Approach for Studying Silicon Thin Film
Growth’. Hoefnagels promoveert aan de
faculteit Technische Natuurkunde. De
promotoren zijn prof.dr.ir. M.C.M. van
de Sanden en prof.dr.ir. D.C. Schram.

Jubileum
Op 1 januari 2005 is prof. Piet Kerkhof
25 jaar in dienst van de faculteit
Scheikundige Technologie. Op vrijdag 28
januari om 16.00 uur wordt hem een
receptie aangeboden in het PVOC, aan
de Lismortel. U bent van harte uitgeno-
digd deze receptie bij te wonen. 
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Denise Tjallema, STW
1.35, tel. 040-247 2850, e-mail:
D.C.M.Tjallema-Dekker@tue.nl.

Afscheid
Op vrijdag 21 januari 2005 neemt drs.
Nelleke de Vries, docent Nederlands voor
anderstaligen, afscheid bij het CTT. Alle
oud-cursisten worden vriendelijk uitge-
nodigd met haar het glas te komen hef-
fen, vanaf 16.00 uur in De hal 1.03.

Technologie Management
(TBdk)
Sluitingsdatum aanmelden 
tentamens semester 2 blok D
Aanmelden voor tentamens kan uitslui-
tend via http://owinfo.tue.nl tot uiterlijk
20 februari 2005, 24.00 uur.

Toewijzing afstudeercapaciteits-
groepen
Met ingang van 1 december 2004 is de
procedure m.b.t. toewijzing afstuderen
gewijzigd. Informatie over de nieuwe
toewijzingsprocedure is te vinden in de
outlookfolders: all public folders/tm/owi/
studenten/tbdk/formulieren/afstuderen
of all public folders/tm/owi/studenten/
tbdk/brochures.
Op maandag 14 februari 12.30-13.30 uur,
zaal P1, zal er een toelichting gegeven
worden over de nieuwe procedure.
Tevens is er dan gelegenheid tot het 
stellen van vragen.

Data aanmelden afstudeerplaat-
sen vierjarige opleiding
Start afstudeerproject september 2005-
maart 2006, voorlichtingsbijeenkomst
maandag 14 februari 2005, sluitingsda-
tum inleveren formulier woensdag 16
februari 2005.
Start afstudeerproject april 2006-januari
2007, voorlichtingsbijeenkomst maan-
dag 19 september 2005, sluitingsdatum
inleveren formulier woensdag 21 septem-
ber 2005.

Data aanmelden afstuderen vijf-
jarige opleiding
Start afstudeerproject december 2005-
april 2006, voorlichtingsbijeenkomst
maandag 14 februari 2005, sluitingsda-
tum inleveren formulier woensdag 16
februari 2005.
Start afstudeerproject mei 2006 – okto-
ber 2006, voorlichtingsbijeenkomst
maandag 19 september 2005, sluitings-
datum inleveren formulier woensdag 21
september 2005.

Let op: Voor studenten van generatie
1999 en eerder (inclusief de overstap-
pers naar het vijfjarig programma) en
studenten-verkorte-opleiding generatie

2000 en eerder zijn dit de laatste twee
mogelijkheden om toegewezen te wor-
den (zie ook OER 2001 in outlookfol-
ders).
Het afsluitend examen voor studenten
van de generatie 1999-2000 en eerder
en voor studenten van een verkort pro-
gramma van de generatie 2000-2001
kan worden afgelegd tot uiterlijk 1 sep-
tember 2007.

Proficiency test in English
(0T150)
The next test will take place on Feb. 4,
‘05.
You can register for the test via the study-
web. Registration will close on Jan. 24.
You are also expected to fill in a registra-
tion form. This will be mailed to you
after you have registered.

Vragenuurtje verplicht 
internationaal trimester
Ter voorbereiding op je internationaal 
trimester is er woensdag 2 februari 2005
van 11.45-12.30 uur een vragenuurtje
(door Bea van de Ven, International
Office TM) gepland in zaal P-2. Graag ter
voorbereiding op deze bijeenkomst alvast
de brochures bekijken (Zie svp
Outlookfolder: Publicfolders/Al
publicfolders/TM/Owi/Studenten/Tbdk/
Brochures) van het internationaal trimes-
ter over studeren en stages in het buiten-
land dan kun je tijdens de bijeenkomst
gerichte vragen stellen. Mocht je al eer-
der dringende vragen hebben over je
internationaal trimester kun je van
maandag tot en met donderdag tijdens
de openingstijden (10.00-12.00 uur en
13.00-15.00 uur) terecht bij Bea van de
Ven, International Office, Paviljoen
A40a, e-mail b.a.v.d.ven@tm.tue.nl.
Belangrijk is verder dat je voordat je naar
het buitenland mag, je eerst een taaltoets
of een taalcursus moet hebben afgelegd
bij het Centrum voor Taal en Techniek, je
kunt je hiervoor aanmelden via het
Studyweb.
Verder dien je het groepsproject en de
ontwerpopdracht met een voldoende te
hebben afgerond op het moment van
vertrek.
De deadline voor aanmelden voor vertrek
naar het buitenland in september 2005
is maandag 7 maart 2005.

Voorlichtingsmiddag master-
opleidingen 
Ben jij ook zo benieuwd naar de moge-
lijkheden een masteropleiding te volgen
na het behalen van je bachelordiploma
Technische Bedrijfskunde? Op woens-
dagmiddag 2 februari 2005 houden wij
voor de bachelorstudenten Technische
Bedrijfskunde vanaf generatie 2002 (en
overstappers van eerdere generaties) een
voorlichtingsbijeenkomst over de master-
opleidingen die zonder meer toeganke-
lijk zijn met een bachelordiploma
Technische Bedrijfskunde.
Het betreffen de volgende masteroplei-
dingen: Innovation Management
(www.tue.nl/masterprograms/im),
Operations Management & Logistics
(www.tue.nl/masterprograms/oml) en
Business Information Systems
(www.tue.nl/masterprograms/bis).
Informatie over het programma van 2
februari vind je op: www.tm.tue.nl but-
ton student, portal Bsc Technische
Bedrijfskunde, portal mastermiddag 2
februari 2005.

Technologie Management
(TIW)
Afstudeervoordracht
Rinto Dusée, ‘De invloed van energiege-
dragingen op het energiegebruik in kan-
toren’, dinsdag 25 januari, van 9.30 tot
11.30 uur, IPO 0.11.

Voorlichting internationaal 
traject
Op woensdag 2 februari zal er van 12.00
uur tot 13.00 uur voorlichting worden

gegeven over het Internationaal Traject
in de MSc-opleidingen Technology &
Policy en Human Technology
Interaction. De voorlichting is bedoeld
voor studenten Tema/TIW vanaf genera-
tie 2001 en van bovengenoemde master-
opleidingen. De voorlichting vindt plaats
in P1.

Proficiency test in English
The next test will take place on Feb. 4,
‘05. You can register via the studyweb
(OT650). Registration will close on Jan.
24. Contact CTT office for additional
information.

PF
PF-overleg over onderwijsvisie
TU/e
Het College van Bestuur wil komen tot
een integrale onderwijsvisie voor de
TU/e. Daaruit zou dan een meerjaren-
plan voor onderwijsvernieuwing afgeleid
moeten worden. Binnen de PF is daar
ook al het nodige aan gedaan, o.a. door
de werkgroep ‘Onderwijs van de
Toekomst’. Er is echter nog wel veel ver-
dere discussie nodig, met zoveel moge-
lijk inbreng van zoveel mogelijk studen-
ten.
Op dinsdag 25 januari discussieert de PF
in de pauze (12:30-13:30) over (de weg
naar) een integrale onderwijsvisie voor
de TU/e. Ook geïnteresseerde studenten
van buiten de PF zijn van harte welkom.
De bijeenkomst is in zaal 3 van het
gebouw Traverse. Mail voor meer infor-
matie naar PF@tue.nl of kijk op
www.tue.nl/PF.

Vredescentrum
Symposium ‘Olie en macht’
Met deze titel zal dinsdag 25 januari,
aanvang 13.30 uur, een ‘trimester-sympo-
sium’ worden gehouden in de Blauwe
Zaal van het Auditorium. 
Strijd om olie laait zo nu en dan op.
Oorzaak is het feit dat de fossiele brand-
stoffen steeds meer uitgeput raken. Zo
zijn hierover oorlogen in het Midden
Oosten. De problemen worden nog ver-
ergerd door een snel groeiend energie-
verbruik in Aziatische landen. Op dit
symposium wordt het woord gevoerd
door onder anderen energie-expert dr.
Lucia van Geuns van het Instituut
Clingendael. Zij zal de nadruk leggen op
vrede en veiligheid.
Van de TU/e komt  prof.ir. Kees Daey
Ouwens met de gedurfde stelling dat
groene olie alles kan vervangen. Hij zal
aangeven hoe dat naar zijn idee kan, met
een wezenlijke rol voor ‘groene brand-
stoffen’ en verstandig verbruik. Een
forumdiscussie zal het geheel besluiten,
waarbij een ieder uitgenodigd is hieraan
mee te doen. De bijeenkomst duurt tot
ca 17.00 uur.

ESK
Schriftuurlijk
Er is een overweldigende belangstelling
voor de nieuwe bijbelvertaling. Dat wil
zeggen, er zijn er al een paar miljoen van
verkocht. Dat is niet hetzelfde als gele-
zen. Trouwens, hoe lees je de bijbel?
Zonder enige ‘handleiding’? Is het gods
woord en wat betekent het dan? Aan de
hand van een boekje van Bouhuijs en
Deurlo ‘Gegroeide Geschriften’ kijken we
hoe je toegang kunt krijgen tot die toch
al meer dan tweeduizend jaar oude tek-
sten. Voor kopieën zal worden gezorgd.
Wekelijks op maandag vanaf 24 januari
van 20.00 tot 21.00 uur in Eskafé in De
Bunker. We gaan door zolang we het
leuk vinden. Begeleiding: Wim de Leeuw.
Telefoon: 040 2472627, e-mail:
esk@tue.nl.

Algemeen

Mensen

Faculteiten

Studentenleven

Diversen
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Gesprek aan de bar
Elke laatste woensdag van de maand:
gesprek aan de bar. Onderwerpen en spe-
ciale gasten worden tijdig bekend
gemaakt. Je kunt ook zelf onderwerpen
en gasten aandragen. Neem contact op
met Wim de Leeuw. Eerste keer 26 janu-
ari. Gast: David Ernst, medewerker van
Studium Generale. Het gesprek zal gaan
over hoe de ‘heilige’ drie-eenheid geloof,
hoop en liefde zich verhoudt tot de ‘heili-
ge’ drie-eenheid seks, drugs en rock-‘n-
roll. Vanaf 21.00 uur.Begeleiding : Wim
de Leeuw. Telefoon: 040 2472627, 
e-mail: esk@tue.nl.

Medewerker studentenwerkplaats
(V38.489), faculteit Bouwkunde (1,0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 7 CAO Nederlandse universiteiten
bijlage 1 (1.813 t/m 2.459 euro).

PhD position on an integral power trans-
former lifetime model (V36.277), the
group Electrical Power Systems, depart-
ment of Electrical Engineering (1,0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 27 CAO Nederlandse universitei-

ten bijlage 1 promovendus (1.813 t/m
2.283 euro).

PhD ‘Design and Function for the pro-
ject micro-devices for immuno assay tes-
ting’ (V35.327), Micro- en Nano-Scale
Engineering , faculteit
Werktuigbouwkunde (1,0 fte). Tijdelijk
dienstverband, salaris maximaal schaal
27 CAO Nederlandse universiteiten bijla-
ge 1 promovendus (1.813 t/m 2.283 euro).

Promovendus ‘Fabrication for the project
micro-devices for immuno assay testing’
(V35.328), Micro- en Nano-Scale

Engineering, faculteit
Werktuigbouwkunde (1,0 fte). Tijdelijk
dienstverband, salaris maximaal schaal
27 CAO Nederlandse universiteiten bijla-
ge 1 promovendus (1.813 t/m 2.283 euro).

Post-doc. ‘The innovative performance of
Dutch small and medium sized compa-
nies’ (V39.379), The Subdepartment of
History, Philosophy and Technology
Studies (AW), department of Technology
Management (1,0 fte). Tijdelijk dienstver-
band, salaris maximaal schaal 10 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(2.179 t/m 3.453 euro).

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

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..  

Vacatures

Drie functies in één
In deze functie bent u docent, onderzoeker én manager. De nadruk ligt
daarnaast op de begeleiding van de promovendi van de leerstoel.
Onderwijs en onderzoek doet u in samenspraak met de hoogleraar die u,
waar nodig, vervangt. Ook neemt u enkele managementtaken op u.

Meer over de leerstoel
De leerstoel Component Design, voorheen Productontwikkeling genoemd,
bestaat sinds 1992 en verzorgt onderwijs en doet onderzoek op het ge-
bied van het ontwerpen en ontwikkelen van
nieuwe gebouwcomponenten, bouwsystemen
en bouwproducten. De leerstoel is onderdeel
van de afdeling Bouwtechnologie. Deze afde-
ling verzorgt onderwijs en doet onderzoek op
het gebied van de bouwtechnologie van
gebouwen. Dit omvat het hele traject, van ontwerp van draag- en bouw-
constructies en klimaatinstallaties van gebouwen tot en met productie en
uitvoering. De leerstoel heeft als missie: een bijdrage leveren aan inno-
vatie in de bouw door ontwikkeling van innovatieve gebouwcomponenten,
bouwsystemen en bouwproducten.

Zo ziet u eruit
U heeft de studie Bouwkunde op hoog niveau afgesloten, danwel de studie
Civiele Techniek of Industrieel Ontwerpen. U bent gepromoveerd of u
heeft uitzicht daarop binnen 2 jaar, of u heeft in gelijke mate gepubliceerd.

Alternatief heeft u een ontwerpoeuvre tot stand gebracht met een aantoon-
bare mate van technische vernieuwing. U bent gedreven en uw vakgenoten
erkennen u als deskundig op uw vakgebied; uw didactische vaardigheden
komen ook in de Engelse taal naar voren. Managementkwaliteiten com-
pleteren uw profiel. 

De TU Delft biedt
Het betreft een aanstelling met een omvang van 0.6 à 1.0 fte. Het salaris is af-
hankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt maximaal 7 5.459,- bruto per

maand bij een volledige dagtaak (1.0 fte, schaal
13). Daarnaast kunt u rekenen op een aantrek-
kelijk pakket secundaire arbeidsvoorwaarden.

Informatie en sollicitatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen

met Prof. dr. ir. Mick Eekhout, telefoon 015 - 789 00 00 of per e-mail:
A.C.J.M.Eekhout@bk.tudelft.nl Uw schriftelijke sollicitatie, vergezeld van
een cv en publicatielijst, kunt u o.v.v. het vacaturenummer BK2005/01/CU
tot uiterlijk twee weken na ver-
schijning richten aan Faculteit
Bouwkunde, t.a.v. mevr. M.
Karsdorp, P&O medewerker,
Berlageweg 1, 2628 CR Delft,
telefoon 015-278 33 61, of per
e-mail: m.karsdorp@bk.tudelft.nl

UHD Productontwikkeling /
Component Design 

www.vacatures.tudelft .nl

Productontwikkeling vereist moed,
visie en ingenieurskunde
Productontwikkeling vereist moed,
visie en ingenieurskunde

Oog voor detail?
Een helder hoofd?
Liefde voor kunst?
Een vaste hand?

word restaurator!
Open ateliers vierjarige opleiding tot restaurator
vrijdag 28 januari van 10.00 – 17.00 uur

Instituut Collectie Nederland (ICN)
Gabriël Metsustraat 8, Amsterdam
(aan het Museumplein)
T 020 305 46 53, E opleidingen@icn.nl
www.wordrestaurator.nl

wetenschappelijk onderwijsfonds
Vught

Knaagt er iets?
De Radboudstichting in Vught stelt voor het collegejaar 2005-2006 

25 Studiebeurzen van € 5.000,-
beschikbaar voor een aanvullend studiejaar theologie, fi losofie of ethiek aan een van de
katholieke universiteiten (Tilburg, Utrecht, Nijmegen en Leuven). De studiebeurzen worden 
toegekend aan recent afgestudeerden van alle studierichtingen (m.u.v. theologie of fi losofi e).
Heb je belangstelling? Vraag dan een brochure aan bij de Radboudstichting wetenschappelijk 
onderwijsfonds, tel.  073 - 657 90 17, e-mail radboud@radboudstichting.nl, of ga naar onze 
website www.radboudstichting.nl

Meneer Tak gaat nooit met
vakantie.

Meneer Tak gaat nooit met
vakantie.

A part of www.rodekruis.nl

Who cares?

Duizenden gehandicapte en chronisch zieke mensen genieten 
jaarlijks van een aangepaste vakantie. Giro 22000. Den Haag.

(Advertenties)
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Alternatieve zonne-energie 
Eerst iets over de techniek van de
zonnecel; die wordt gemaakt van half-
geleiders. Een beproefde methode met
een relatief hoog rendement is de kris-
tallijn-silicium zonnecel. Door licht te 
absorberen, worden elektronen los-
gemaakt van de siliciumatomen, zodat
een positief geladen gat achterblijft. Het
zogeheten elektron/gat-paar dat zo
ontstaat, is neutraal maar kan stroom 
produceren als het negatieve elektron en
het positieve gat gescheiden worden - het
fotovoltaïsch effect. Elektronen en gaten
worden gescheiden tussen twee lagen 
silicium; een met fosfor (n-type) en een
met borium (p-type). Door die elektronen
en gaten op te vangen aan elektrodes aan
weerskanten van de zonnecel is het 
mogelijk spanning en stroom op te
wekken.
Punt is alleen dat het materiaal dat het
hoogste rendement geeft, kristallijn 
silicium, erg duur is. Waldo Beek laat een
foto zien van vijf zonnepanelen van kris-
tallijn silicium. “Dit alleen al kost onge-
subsidieerd vijfduizend euro, en het
wordt steeds duurder. Je hebt namelijk
hoogwaardig silicium nodig en dat
verkrijg je hoofdzakelijk als bijproduct
van de chip-industrie. De vraag naar dat
spul stijgt, maar de productie blijft achter-
lopen. Als je dat silicium specifiek voor
zonnecellen zou moeten produceren,
worden de kosten helemaal hoog.
Vandaar dat druk wordt gezocht naar 
alternatieven.”

Polymeren
De keuze voor polymeren lag voor de
hand. Beek: “Ze zijn vrij makkelijk te
maken, wegen weinig en zijn door hun

flexibiliteit en oplosbaarheid in veel op-
losmiddelen goed te verwerken. Niche-
toepassingen in kleding of bijvoorbeeld
tentzeil zijn populaire toepassingen van
polymeerzonnecellen”. Beek onderzocht
verschillende hybride cellen, waarbij een
anorganische halfgeleider wordt gecom-
bineerd met halfgeleidende polymeren.
De materiaalkeuze is daarbij cruciaal.
Beek: “De eerste twee jaar heb ik gewerkt
met titaandioxide. Dat kwam eigenlijk
vooral omdat iedereen dat deed. Het lukte
om het proces dat plaatsvindt in een
zonnecel na te bootsen op moleculaire
schaal met behulp van oplosbare titaan-
dioxide nanodeeltjes. Helaas bleken die
nanodeeltjes niet geschikt voor verdere
toepassing in hybride zonnecellen. Wel
heeft het geleid tot een beter begrip van
het probleem.” Andere silicium-alterna-
tieven als fullerenen -een bolvormig kool-

stofmolecuul- en cadmium selenide
(CdSe) vielen af. “In Amerika wordt
gewerkt met nanostaafjes van CdSe, maar
cadmium is niet bepaald milieuvriende-
lijk”, aldus Beek. Uiteindelijk koos hij
voor zinkoxide voor de anorganische
component. Zinkoxide is een onschade-
lijk materiaal, het wordt bijvoorbeeld ook
in zonnecrèmes gebruikt. “Zinkoxide
deeltjes met een doorsnede van vijf
nanometer kun je oplossen en mengen
met polymeren. Je verdeelt de oplossing
door een druppel te laten vallen over een
snel ronddraaiend substraat van glas
zodat je een film van polymeer en zink-
oxide krijgt. Vervolgens zorg je voor een
aluminium laagje aan de andere kant, die
als elektrode fungeert.”

Rendement
Dan de hamvraag: wat leveren Beeks

hybride cellen eigenlijk op? Daarop is een
bescheiden maar hoopvol antwoord 
mogelijk. “Ik haal nu 1,6 procent”, zegt
Beek. “Vergeleken met siliciumcellen, die
tot vijftien procent halen, is dat natuurlijk
niet zoveel. Maar vergeleken met andere
alternatieven is het een behoorlijke score,
zeker als je bedenkt dat ik er nog maar
twee jaar mee bezig ben geweest. Met de
CdSe/polymeer zonnecellen halen ze
maximaal 1,8 procent. Met fullerenen
haalt men tegenwoordig maximaal vier
procent, maar daar wordt al tien jaar 
onderzoek naar gedaan en in het begin-
stadium haalden ze aanzienlijk minder
resultaat dan ik nu met zinkoxide.”
Uitgedrukt in absolute cijfers produceert
Beeks zink/polymeercel maximaal 3,3
milli-ampère per vierkante centimeter, en
een maximale spanning van 0,8 volt.
Hoewel het voltage wat hoger ligt dan bij
silicium, is het maximale vermogen met
1,6 milliwatt per vierkante centimeter
fors lager.
Beek: “Het rendement is natuurlijk een
belangrijk gegeven, zeker als je de inte-
resse van de industrie wilt wekken. Die
industrie kijkt pas op bij rendementen
van vijf procent of hoger. Zoals ik het nu
heb berekend, is er in theorie een maxi-
mum van drie tot vier procent mogelijk
met de combinatie van materialen die we
nu gebruiken, dus zo slecht doen we het
toch niet”. Maar er zijn meer redenen om
naar zinkoxide/polymeercellen te kijken.
“Polymeren zijn vrij gemakkelijk te 
produceren en het produceren van nano-
deeltjes zinkoxide kan binnen een dag op
temperaturen van rond de zestig graden.
Het maken van geschikt silicium kost
veel meer tijd en energie.”

Hybride zonnecellen/Lennart Wesel
Foto/Bart van Overbeeke

Op zo’n 150 kilometer van de aarde zet de zon door middel
van kernfusie iedere seconde zo’n 700 miljoen ton waterstof
om in zo’n 695 miljoen ton helium waarbij een hoop energie

in de vorm van licht vrijkomt. Dit proces zal naar schatting nog
zo’n vijf miljard jaar voortduren. Dat zonne-energie toekomst

heeft, is dus duidelijk. Alleen: de conventionele, kostbare 
siliciumtechniek wordt alleen maar duurder, zodat onder-

zoekers naar alternatieven zoeken. Ir. Waldo Beek promoveert
op 24 januari aan de faculteit Scheikundige Technologie op

hybride zonnecellen.

““WWaatt  jjee  hhiieerr  zziieett  iiss  eeeenn  ooppeennggeewweerrkkttee
CCoonnttiinnuu  VVaarriiaabbeellee  TTrraannssmmiissssiiee  ((CCVVTT))..  DDiitt
pprriinncciippee  iiss  iinn  NNeeddeerrllaanndd  vvoooorraall  bbeerrooeemmdd  ddoooorr
hheett  DDaaffjjee,,  mmaaaarr  tteeggeennwwoooorrddiigg  hheeeefftt  ddrriiee
pprroocceenntt  vvaann  aallllee  aauuttoo’’ss  ddiitt  ssyysstteeeemm  oonnddeerr  ddee
mmoottoorrkkaapp””,,  vveerrtteelltt  pprroommoovveenndduuss  iirr..  BBrraamm
BBoonnsseenn  vvaann  ddee  vvaakkggrrooeepp  CCoonnttrrooll  SSyysstteemmss
TTeecchhnnoollooggyy  vvaann  ddee  ffaaccuulltteeiitt  WWeerrkkttuuiiggbboouuww--
kkuunnddee..  ““WWee  ddooeenn  mmeett  eeeenn  aaaannttaall  AAIIOO’’ss  oonnddeerr--
zzooeekk  aaaann  ddeezzee  ooppsstteelllliinngg..  HHeett  bbeellaannggrriijjkkssttee
ddooeell  vvaann  oonnss  wweerrkk  iiss  hheett  ooppttiimmaalliisseerreenn  vvaann  ddee
wweerrkkiinngg  vvaann  ddiitt  ssyysstteeeemm  eenn  ddaann  mmeett  nnaammee  hheett
vveerrhhooggeenn  vvaann  hheett  rreennddeemmeenntt  eenn  hheett  bbeehheeeerr--
sseenn  vvaann  sslliipp..  CCVVTT  iiss  nnuu  aall  ttiieenn  ttoott  ttwwiinnttiigg
pprroocceenntt  zzuuiinniiggeerr  ddaann  eeeenn  nnoorrmmaallee  aauuttoommaa--

ttiisscchhee  ttrraannssmmiissssiiee,,  mmaaaarr  hheett  mmooeett  nnoogg  bbeetteerr
kkuunnnneenn..  IInn  eeeenn  ttyyppiisscchh  eexxppeerriimmeenntt  llaatteenn  wwee
hheett  ssyysstteeeemm  ssttaattiioonnaaiirr  ddrraaaaiieenn  mmeett  eeeenn
ccoonnssttaanntt  kkooppppeell  eenn  eeeenn  bbeeeettjjee  rruuiiss  oopp  ddaatt
kkooppppeell..  DDoooorr  ddiiee  rruuiiss  kkuunnnneenn  wwee  uuiitt  hheett  eexxppee--
rriimmeenntt  zziinnvvoollllee  ddaattaa  hhaalleenn  wwaaaarrmmeeee  wwee  eeeenn
ccoommppuutteerrmmooddeell  vvaann  hheett  ssyysstteeeemm  kkuunnnneenn
mmaakkeenn..  DDiitt  ccoommppuutteerrmmooddeell  vvoorrmmtt  ddee  bbaassiiss
vvoooorr  eeeenn  rreeggeellssyysstteeeemm,,  wwaaaarrmmeeee  wwee  ddee  CCVVTT
ooppnniieeuuww  llaatteenn  ddrraaaaiieenn..  HHeett  rreeggeellssyysstteeeemm  oopp--
ttiimmaalliisseeeerrtt  ppaarraammeetteerrss  aallss  ppoossiittiiee  vvaann  ddee  ccii--
lliinnddeerr  eenn  kkrraacchhtt  oopp  ddee  cciilliinnddeerr  vvoooorr  eeeenn  zzoo
hhoooogg  mmooggeelliijjkk  rreennddeemmeenntt  eenn  zzoo  wweeiinniigg  mmoo--
ggeelliijjkk  sslliipp..””  EEnn,,  aall  rreessuullttaatteenn??  BBoonnsseenn::  ““WWee
hheebbbbeenn  aaaannggeettoooonndd  ddaatt  hheett  mmooggeelliijjkk  iiss  eeeenn

hhooggeerr  rreennddeemmeenntt  ttee  hhaalleenn  mmeett  CCVVTT  iinn  eeeenn  rree--
aalliissttiisscchhee  rriijj--ssiittuuaattiiee..  DDaaaarrvvoooorr  hheebbbbeenn  wwee
eeeenn  ppeerrssoonneennaauuttoo  mmeett  eeeenn  ssoooorrttggeelliijjkkee  CCVVTT
ggeetteesstt..  WWee  hheebbbbeenn  ddaaaarr  ddee  bbeennooddiiggddee
sseennssoorreenn  eenn  eeeenn  mmeeeett--ppcc  iinnggeebboouuwwdd..  EEnn

ddaaaarrmmeeee  hheebbbbeenn  wwee  oonnss  oopp  eeeenn  cciirrccuuiitt  iinn
DDuuiittssllaanndd  fflliinnkk  uuiittggeelleeeeffdd..  AAlllleess  iinn  nnaaaamm  vvaann
ddee  wweetteennsscchhaapp  nnaattuuuurrlliijjkk””..
TTeekksstt::  JJiimm  HHeeiirrbbaauutt
FFoottoo::  BBrraamm  SSaaeeyyss
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Harvard-voorzitter: 
“Vrouwen ongeschikt
voor wetenschap”
TTiijjddeennss  eeeenn  bbeessllootteenn  wweetteennsscchhaappppeelliijjkkee  ccoonnffeerreennttiiee  oovveerr
vvrroouuwweenn  eenn  mmiinnddeerrhheeddeenn  iinn  ddee  wweetteennsscchhaapp  iinn
CCaammbbrriiddggee,,  MMaassssaacchhuusseettttss,,  hheeeefftt  vvoooorrzziitttteerr  RRiicchhaarrdd
FFrreeeemmaann  vvaann  HHaarrvvaarrdd  UUnniivveerrssiittyy  vvoooorr  oopprrooeerr  ggeezzoorrggdd
ddoooorr  vvrroouuwweenn  ‘‘mmiinnddeerr  ggeesscchhiikktt’’  ttee  nnooeemmeenn  vvoooorr  wweetteenn--
sscchhaapp  eenn  wwiisskkuunnddee..  VVoollggeennss  FFrreeeemmaann,,  ddiiee  zzeeii  zziicchh  ttee
bbaasseerreenn  oopp  wweetteennsscchhaappppeelliijjkk  oonnddeerrzzooeekk,,  iiss  nniieett  aalllleeeenn
eerrvvaarriinngg,,  mmaaaarr  ooookk  sseekkssee  bbeeppaalleenndd  vvoooorr  eeeenn  ccaarrrriièèrree  iinn
ddee  wweetteennsscchhaapp..  AAllss  vvoooorrbbeeeelldd  ggaaff  FFrreeeemmaann  zziijjnn  ddoocchhtteerr,,
ddiiee  hhiijj  ttwweeee  ssppeeeellggooeeddaauuttoo’’ss  ggaaff  oomm  hhaaaarr  sseekkssee--nneeuuttrraaaall
oopp  ttee  vvooeeddeenn;;  zzee  nnooeemmddee  ddee  aauuttoo’’ss  ‘‘ddaaddddyy  ttrruucckk’’  eenn  ‘‘bbaabbyy
ttrruucckk’’..  NNaa  ddiitt  vvoooorrbbeeeelldd  vveerrlliieetteenn  eennkkeellee  mmeennsseenn,,  oonnddeerr

wwiiee  MMIITT--bbiioollooggee  eenn  HHaarrvvaarrdd--aalluummnnuuss  NNaannccyy  HHooppkkiinnss,,  ddee
zzaaaall..  ““HHeett  iiss  vveerroonnttrruusstteenndd  ddaatt  ddee  bbrriilljjaannttee  jjoonnggee
vvrroouuwweenn  vvaann  HHaarrvvaarrdd  wwoorrddeenn  ggeelleeiidd  ddoooorr  eeeenn  mmaann  ddiiee
hheenn  zzoo  zziieett””,,  aalldduuss  HHooppkkiinnss..  VVoollggeennss  ddee  oorrggaanniissaattoorreenn
vvaann  ddee  ccoonnffeerreennttiiee  wwaass  FFrreeeemmaann  ggeevvrraaaaggdd  uuiittddaaggeennddee
uuiittsspprraakkeenn  ttee  ddooeenn..

Stap vooruit in Go-spel
op computer
DDee  MMaaaassttrriicchhttssee  NNWWOO--oonnddeerrzzooeekkeerr  EErriikk  vvaann  ddeerr  WWeerrff
hheeeefftt  aallss  eeeerrssttee  eeeenn  ccoommppuutteerrpprrooggrraammmmaa  ggeesscchhrreevveenn  ddaatt
hheett  GGoo--ssppeell  bbeehheeeerrsstt  oopp  eeeenn  bboorrdd  vvaann  vviijjff  bbiijj  vviijjff  lliijjnneenn..
HHiijj  pprroommoovveeeerrtt  oopp  2277  jjaannuuaarrii..
HHeett  OOoosstteerrssee  GGoo--ssppeell  iiss  nnoottooiirr  mmooeeiilliijjkk  oomm  ttee  pprrooggrraamm--
mmeerreenn..  TToott  nnuu  ttooee  kkaann  iieeddeerree  sstteerrkkee  aammaatteeuurr  wwiinnnneenn  vvaann

ddee  bbeessttee  ccoommppuutteerrss..  IInn  ddaammmmeenn  eenn  sscchhaakkeenn  iiss  ddaatt  aallllaanngg
nniieett  mmeeeerr  zzoo..  MMaaaarr  GGoo  iiss  ccoommpplleexxeerr..
EEeenn  vvoolllleeddiigg  GGoo--ssppeeeellbboorrdd  tteelltt  nneeggeennttiieenn  bbiijj  nneeggeennttiieenn
lliijjnneenn..  SSppeelleerrss  lleeggggeenn  oomm  ddee  bbeeuurrtt  eeeenn  sstteeeenn  nneeeerr  oopp  hheett
ssnniijjppuunntt  vvaann  ddee  lliijjnneenn..  HHeett  ddooeell  iiss  zzoovveeeell  mmooggeelliijjkk  ooppppeerr--
vvllaakk  vvaann  hheett  bboorrdd  ttee  oommssiinnggeelleenn..  HHeett  iiss  vvoooorr  ccoommppuutteerrss
mmooeeiilliijjkk  oomm  ddee  ssttrraatteeggiiee  ttee  ddoooorrzziieenn  eenn  eerr  zziijjnn  ttee  vveeeell  
mmooggeelliijjkkhheeddeenn  oomm  zzee  aalllleemmaaaall  uuiitt  ttee  rreekkeenneenn..
HHeett  hheeiill  mmooeett  kkoommeenn  vvaann  zzooeekktteecchhnniieekkeenn  eenn  lleeeerrtteecchh--
nniieekkeenn..  NNiieett  aalllleeeenn  mmooeett  ddee  ccoommppuutteerr  eeffffiicciiëënntt  lleerreenn
zzooeekkeenn  nnaaaarr  vvaarriiaanntteenn,,  mmaaaarr  ooookk  mmooeett  hhiijj  kkuunnnneenn  lleerreenn
vvaann  sstteerrkkee  tteeggeennssttaannddeerrss..  HHeett  pprrooggrraammmmaa  wwaaaarrmmeeee  VVaann
ddeerr  WWeerrff  hheett  GGoo--ssppeell  oopp  eeeenn  55xx55--ssppeeeellbboorrdd  oopplloossttee,,  iiss
ggeebbaasseeeerrdd  oopp  zzooeekktteecchhnniieekkeenn..
IInn  hheett  99xx99  GGoo--ttooeerrnnooooii  vvoooorr  ccoommppuutteerrss  vvaann  ddee  nneeggeennddee
CCoommppuutteerr  OOllyymmppiiaaddee  iinn  IIssrraaëëll  hhaaaallddeenn  VVaann  ddeerr  WWeerrff  eenn
zziijjnn  ccoolllleeggaa’’ss  aaffggeellooppeenn  zzoommeerr  ddee  bbrroonnzzeenn  mmeeddaaiillllee..

IInnddrruukkwweekkkkeenndd,,  oonnddoooorrggrroonnddeelliijjkk;;  
ddee  TTUU//ee--llaabboorraattoorriiaa  ssttaaaann  vvooll  mmeett  aalllleerrlleeii

aappppaarraattuuuurr..  WWaaaarrvvoooorr  ddiieenntt  hheett  eenn  wwiiee  
ggeebbrruuiikktt  hheett  wwaaaarrvvoooorr??  

CCuurrssoorr  nneeeemmtt  iieeddeerree  wweeeekk  
oonnddeerrzzooeekkssaappppaarraattuuuurr  

‘‘OOnnddeerr  ddee  LLooeepp’’..

HHeeeefftt  uu  eeeenn  ttiipp  vvoooorr  ddeezzee  sseerriiee??
MMaaiill  ddaann  nnaaaarr  ccuurrssoorr@@ttuuee..nnll..
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Om het rendement van de zinkoxide/
polymeercel te verhogen, denkt Beek
vooral aan de verandering van de kleur
van het polymeer. “De kleur van poly-
meren is een moleculaire eigenschap. Die
kleur is ook verantwoordelijk voor het 
absorptievermogen en het is natuurlijk de
truc om daarbij het onderste uit de kan te
halen. Zichtbaar licht bevat golflengtes
van 400 tot 800 nanometer, de cellen die
ik nu kan maken leveren boven de 600
nanometer echter geen stroom meer. Het
is dus de uitdaging om een polymeer te
maken dat een groter deel van het
spectrum van zonlicht weet te benutten.”
Dat is makkelijker gezegd dan gedaan.
Het is op zich niet moeilijk om een 
designerpolymeer te produceren, maar:
“Er is een discrepantie tussen de ver-

wachting en de uitkomst. Je weet niet wat
de ideale toestand is, het optimaliseren is
een kunst op zich.”
Beek werkt nu als postdoc aan de TU/e,
maar niet voor lang. “Ik heb meerdere
opties open staan, waaronder een post-
docaanstelling bij de Universiteit van
Cambridge en ik heb een sollicitatie lopen
bij het Duitse chemiebedrijf Degussa.”
Beek denkt in ieder geval een goede basis
te hebben gecreëerd voor vervolgonder-
zoek. “De belangstelling voor hybride
cellen is voorlopig nog fundamenteel,
maar iedereen is doordrongen van de
noodzaak tot alternatieven voor kristallijn
silicium.”/.

Snel flexibele zonnecellen
produceren
Draagbare zonne-energie, en dan niet in
de vorm van een paneeltje in een reken-
machine of horloge, is binnenkort ver-
krijgbaar voor tal van toepassingen. Een
samenwerkingsverband tussen onder
andere de TU/e en Akzo Nobel resul-
teerde in  dunne, flexibele zonnecellen,
die toepasbaar is in (textiele) stoffen.
Daarmee verandert een rugzak, tent of
zonnescherm in een batterijoplader.
Handig voor de gsm, de zaklamp en de
mp3-speler.

Er zit vooruitgang in, maar voorlopig
blijft de levensduur van (oplaadbare) 
batterijen achter bij de eisen die we
stellen aan de ‘uptime’ van de apparaten
die ze gebruiken. Met flexibele, plooibare
zonnecellen is de autonomie flink te ver-
groten. De zonnepanelen zijn er nu, het
resultaat van twee projecten waarbij de
TU/e betrokken is. In een door de
Europese Commissie gefinancierd
project, H-alpha genaamd, werkt de
groep van prof.dr.ir. Gerrit Kroesen
samen met Portugese en Franse partners
aan een alternatieve zonnecellaag die ook
toegepast kan worden in een flexibele
zonnecel. 
Een ander project is Helianthos, waarin
de universiteiten van Eindhoven, Delft en
Utrecht samenwerken. In dit project
werkt de groep van prof.dr.ir. Richard van
de Sanden en prof.dr.ir. Daan Schram
sinds zeven jaar aan het verhogen van de
productiesnelheid van de flexibele
zonnecel en heeft recent de eerste model-
len gedemonstreerd. Akzo Nobel was
binnen beide projecten een van de indu-
striële partners.
Het productieproces voor de flexibele
zonnecellaag verschilt volgens Kroesen
niet ze gek veel van de productie van de

klassieke zonnecel op basis van amorf,
niet kristallijn, silicium. “Het gaat om
een iets ander proces. De siliciumlaag
wordt op een andere manier in de
zonnecel verwerkt; we bouwen in plasma
gevormde kristallietjes in het paneel. Die
methode levert een stabiele zonnecel op”,
zegt Kroesen. “De stabiliteit is dan ook
een stuk beter dan bij de klassieke zonne-
cellen. Die leveren naar verloop van tijd
aan efficiëntie in.” De zonnecellen voelen
volgens Kroesen aan als stevig plastic
folie. “Niet zo dun als een plastic zakje,
iets dikker dan een fotofilm. Ze kunnen
in ieder geval goed worden toegepast in
kleding, of bijvoorbeeld in een rugzak.”

Proeflijn
De toepassing zal naar alle waarschijn-
lijkheid niet lang op zich laten wachten.
Akzo Nobel heeft momenteel een
proeflijn draaien, vertelt dr. Gert Jan
Jongerden van het chemieconcern. “We
draaien momenteel een pilotlijn waarmee
we folies van dertig centimeter breed
maken, op basis van het roll-to-roll-
principe. Tijdens de productie wordt 
een rol metaalfolie als tijdelijke drager 
gebruikt. Die wordt uiteindelijk weer 
vervangen door een relatief simpele poly-
meerfolie.” Volgens Jongerden kan het
‘zonnefolie’ op relatief korte termijn in
gebruik worden genomen. Welke naam
de ‘stroomstof’ gaat dragen, is nog niet
zeker. Jongerden: “We denken aan
Powerfoil, maar dat is nog niet zeker.”/.

Surfers bestormen ruimtevaartsite
van TU/e-promovendus
Het Slashdot-effect is de nerdy aan-
duiding voor overmatig dataverkeer
naar een site, als gevolg van een link
op het populaire tech-weblog
www.slashdot.org. Het overkwam de
site van BMT-AIO en amateur-astro-
noom Anthony Liekens afgelopen
weekend. Anthony.liekens.net werd
overspoeld door tienduizenden
Slashdot-bezoekers die zijn collage van
de Huygensfoto’s van Saturnus-maan
Titan konden zien voordat ruimtevaart-
organisatie ESA een officiële persconfe-
rentie gaf.

Met je site genoemd worden op Slashdot
is ongeveer te vergelijken met je onder-
zoek vernoemd zien worden in Nature.
De statistieken van Liekens’ site
(http://anthony.liekens.net/huygens_
static.html) liegen er niet om: op een
doorsnee dag verwerkt zijn server zo’n
twee megabyte per dag. De vermelding op
slashdot, maar ook op de sites van de
NOS en de Belgische Volkssterrenwacht,
zorgde er afgelopen weekend voor dat de
site veertig gigabyte aan dataverkeer
kreeg te verstouwen. En dat allemaal van
mensen die reikhalzend uitkeken naar de
Huygens-foto’s. Liekens: “Ik was vrijdag-
avond -samen met vele andere amateur-
astronomen- vol spanning aan het
wachten op de ruwe beelden die Cassini-
Huygens ons zou toesturen. We wisten
dat de ESA de beelden online zou zetten,
maar het verbaasde ons dat ze na enkele
minuten weer van het net gehaald waren.
Het zou nog tot zaterdagochtend elf uur
duren voordat de ESA een persconferen-
tie zou houden, en we werden ongedul-
dig. Ondertussen hadden we zelf al zo’n
driehonderd ruwe bronbeelden kunnen
downloaden en enkele mensen gingen
met deze schat aan informatie aan de

slag. We hadden snel door dat er parel-
tjes van composities te creëren waren met
de informatie van de Huygens-lander.
Een aantal daarvan is gepubliceerd op
mijn website, reeds een paar uur voor de
persconferentie van ESA.”

Open source
Daarna ging het snel, zegt Liekens. “Het
nieuwtje verspreidde zich op allerhande
forums en blogs. Ook stuurden meer
mensen hun composities in, en wij
bouwden zachtjesaan een mooie collectie
beelden van Titan op. Het werk dat we
met z’n allen hebben geleverd, is een
schoolvoorbeeld van hoe de open source
wereld in elkaar zit; mensen werken
samen, zonder winstbejag, en verdelen
onder elkaar hun resultaten. Andere
geïnteresseerden kunnen hiermee aan de
slag, en er kunnen op een heel snelle
manier heel knappe resultaten bereikt
worden. Het internet is hier uiteraard het
ideale medium voor.”
De amateur-astronomen waren ESA dus
te snel af. Liekens: “Eigenlijk hadden we
verwacht dat ze veel sneller op de
proppen zou komen met beelden als de
onze, maar omdat ze die voorlopig nog
maar gedeeltelijk gepubliceerd hebben,
kwamen alle geïnteresseerden in astro-
nomie naar mijn website. We verwachten
wel dat, als ESA met nieuwe beelden
komt, deze veel correcter en uitgebreider
zullen zijn dan de beelden die we zelf
hebben gepubliceerd”.
Bij het schrijven van dit artikel was de
website nog altijd moeilijk bereikbaar,
ondanks de getroffen maatregelen: “We
hebben de bulk aan foto’s verhuisd naar
een grotere server van de MIT. Gelukkig
heeft onze OpenBSD-server het nog niet
begeven, ondanks de overweldigend
zware load”./.

TTwweeee  vveerrsscchhiilllleennddee  zzoonnnneecceelllleenn;;  bboovveenn  eeeenn  ttrraaddiittiioonneeeell  ssyysstteeeemm  oopp  bbaassiiss  vvaann  ttwweeee
llaaggeenn  ssiilliicciiuumm..  HHeett  nn--ttyyppee  ssiilliicciiuumm  zzoorrggtt  vvoooorr  hheett  ttrraannssppoorrtt  vvaann  ddee  eelleekkttrroonneenn  eenn
hheett  pp--ttyyppee  ssiilliicciiuumm  zzoorrggtt  vvoooorr  hheett  ttrraannssppoorrtt  vvaann  ddee  aacchhtteerrggeebblleevveenn  ggaatteenn..  

OOnnddeerr  eeeenn  hhyybbrriiddee  ssyysstteeeemm  oopp  bbaassiiss  vvaann  ppoollyymmeerreenn  ((wweeeerrggeeggeevveenn  iinn  rroooodd))  eenn  
zziinnkkooxxiiddee  ((ggrriijjss))..  IInn  ddee  hhyybbrriiddee  cceell  iiss  ggeeeenn  sspprraakkee  vvaann  eeeenn  ggeellaaaaggdd  ssyysstteeeemm,,  mmaaaarr
vvaann  eeeenn  mmeennggsseell;;  hheett  zziinnkkooxxiiddee  iiss  iinn  ddiitt  ggeevvaall  hheett  eelleekkttrroonn  aacccceepptteerreennddee  ((nn--ttyyppee))
mmaatteerriiaaaall  eenn,,  hheett  ppoollyymmeeeerr  iiss  hheett  eelleekkttrroonn  ddoonneerreennddee  ((pp--ttyyppee))  mmaatteerriiaaaall..
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Effe zeuren

/Fred Steutel
Op een soort balkon aan de noordkant van
E-hoog staan twee grote houten haspels
met kabel. Op één daarvan staat TKF,
Twentse Kabelfabriek. De TKF staat sinds
1930 in Haaksbergen, het dorp waar ik
ben opgegroeid. Die haspels werden toen
gemaakt in een timmerfabriek niet ver
van waar wij woonden; ik haalde daar wel
eens blokjes hout of een paar latjes voor
een vlieger. Tussen ons huis en de tim-
merfabriek woonde een joods gezin,
vader, moeder en twee kinderen: Karel en
Ineke. Op een goede (slechte?) dag in 1941
was het gezin verdwenen; niemand wist
waar ze gebleven waren: ondergedoken,
afgevoerd naar een vernietigingskamp?
Na de oorlog waren ze er ineens weer; ze
hadden ondergedoken gezeten in de tim-
merfabriek zonder dat iemand in de buurt
dat wist. Ik was blij dat Karel er nog was,
want vlak voor hun verdwijnen had ik
ruzie met hem gehad. Veel later ben ik
hem nog eens tegengekomen op een
schoolreünie; hij was veehandelaar 
geworden net als zijn vader; Ineke was
naar Israël  geëmigreerd.
Eén van de technici van de kabelfabriek
was een Duitser, toen ‘Rijksduitser’
genoemd. Hij deed niemand kwaad; in 
tegendeel, een aantal mensen, onder wie
mijn vader, was korte tijd in zijn prachtige
huis ondergedoken om te ontsnappen aan
de ‘Arbeitseinsatz’. Hij had dit huis kort
voor de oorlog gebouwd; in de dorpsmond
heette het wel ‘De Laatste Stuiver’, omdat
het heel duur geweest was. Na de oorlog
pikte iemand zijn baan in, waarna de
familie met achterlating van twee
kinderen die in Hengelo naar school
gingen, naar Duitsland verhuisde; het
huis werd goedkoop verkocht. De verkoop
van het huis doet denken aan de proce-
dure waardoor het landgoed Drienerlo, 
eigendom van een andere ‘goede’ Duitser,
voor weinig geld in het bezit kwam van de
gemeente Enschede, die het vervolgens
aanbood als vestigingsplaats voor de THT
(nu UT).
De dochter van de ‘Rijksduitser’, met wie
ik vaak naar school fietste, was lange tijd
in dienst van Philips Eindhoven, niet zo
ver van het TU/e-terrein en de TKF-
haspel.

EEeenn  kkrraaaakkhheellddeerree  eenn  ttoocchh  zzaacchhttee  wwiinn--
tteerraavvoonndd  aaaann  ddee  ZZuuiidd--FFrraannssee  kkuusstt  mmeett
eeeenn  FFrraannssee  sscchhoonnee  ooff  aaddoonniiss  nnaaaasstt  jjee
iinn  hheett  hhooooii..  JJuulllliiee  zzeeggggeenn  nniieett  vveeeell;;  ddee
lliicchhaaaammssttaaaall  sspprreeeekktt  vvoooorr  zziicchh..  DDee
lliicchhttee  rrooeess  vvaann  eeeenn  sspprraannkkeelleennddee
rrooddee  wwiijjnn  hheeeefftt  jjuulllliiee  bbeeiiddeenn  bbeevvaann--
ggeenn..  GGeevvaannggeenn  iinn  eellkkaaaarrss  aaaannwweezziigg--
hheeiidd..  IInn  ddee  aauuttoo  tteerruugg  mmeett  jjee  vvrriieennddeenn
bbeenn  jjee  nnaa--ssttiill..  JJee  pprrooeefftt  ddee  wwiijjnn  oopp  jjee
lliippppeenn,,  nneett  aallss  jjuulllliiee  kkuusssseenn..  EErr  iiss  eeeenn
kklleeiinnee  ttrroooosstt::  jjee  hheebbtt  eeeenn  ppaaaarr  fflleesssseenn
vvaann  ddiiee  hheeeerrlliijjkkee  wwiijjnn  mmeeeeggeennoommeenn..
OOvveerr  ttwweeee  wweekkeenn  hheeffffeenn  jjuulllliiee  oopp  hheett--
zzeellffddee  ttiijjddssttiipp  hheett  ggllaass  oopp  eellkkaaaarr..
RRoommaannttiieekk,,  oopp  aaffssttaanndd..  DDee  ttwweeee
wweekkeenn  vvlliieeggeenn  vvoooorrbbiijj..  MMeett  wweeeemmooeedd
iinn  jjee  hhaarrtt  eenn  mmeett  hhooggee  vveerrwwaacchhttiinnggeenn  ttrreekk  jjee  ddee
fflleess  ooppeenn..  DDee  zzuurree  lluucchhtteenn  ssttiijjggeenn  jjee  tteeggeemmooeett,,
mmaaaarr  jjee  nneeeemmtt  vvooll  ggooeeddee  mmooeedd  ddiiee  eeeerrssttee  ssllookk..
BBaahh!!  JJee  mmoonndd  ttrreekktt  ssaammeenn  vvaann  ddee  ttaannnniinnee..  HHeebb
jjiijj  ddiitt  bboocchhtt  ooooiitt  mmeett  pplleezziieerr  ggeeddrroonnkkeenn??
ZZoouu  zzoo’’nn  mmooooiiee  aavvoonndd  ooookk  mmooggeelliijjkk  zziijjnn  zzoonnddeerr
ddiiee  kkaatteerr  aacchhtteerraaff??  HHooee  wweeeett  jjee  wwaatt  eerr  iinn  ddee  fflleess
zziitt  vvoooorrddaatt  hheett  ttee  llaaaatt  iiss??  DDaatt  iiss  mmooeeiilliijjkk..
DDaaaarroomm  sstteekkeenn  wwiijj  jjuulllliiee  ddee  hheellppeennddee  hhaanndd  ttooee..
DDiitt  rrooeepptt  oomm  eeeenn  tteesstt!!  OOpp  ggeehheeeell  oonnnnaavvoollggbbaarree
mmaaaarr  ttoocchh  wweetteennsscchhaappppeelliijjkk  vveerraannttwwoooorrddee
wwiijjzzee  ((wwaanntt  wwee  hheebbbbeenn  bblliinndd  ggeepprrooeeffdd,,  dduuss  hheett
iiss  ggooeedd,,  ttoocchh??))  hheebbbbeenn  wwiijj  vviijjff  rrooddee  wwiijjnneenn  
bbeeoooorrddeeeelldd..  DDee  KKaaaappssee  PPrraacchhtt  iiss  eeeenn  ZZuuiidd--AAffrrii--
kkaaaannssee  cciinnssaauutt  ppiinnoottaaggee  uuiitt  22000033  eenn  iiss  vvoooorr
22,,7799  eeuurroo  bbiijj  ddee  AAllddii  ttee  kkoooopp..  DDee  SSppaaaannssee  tteemm--

pprraanniilllloo  uuiitt  22000022,,  BBeerrbbeerraannaa  DDrraaggóónn,,  iiss  vvoooorraall
aaaannttrreekkkkeelliijjkk  ttiijjddeennss  ddee  hhaammsstteerrwweekkeenn  àà  ttwweeee
vvoooorr  vviijjff  eeuurroo  bbiijj  ddee  AAllbbeerrtt  HHeeiijjnn..  AAllss  ddeerrddee  wwiijjnn
iiss  ddee  SSppaaaannssee  hhuuiissrroooodd  vvaann  ddee  HHeemmaa  ggeekkoozzeenn,,
eeeenn  mmeennggeellmmooeessjjee  vvaann  ggaarrnnaacchhaa,,  tteemmpprraanniilllloo
eenn  mmaazzuueelloo  vvoooorr  33,,6699  eeuurroo  ddee  fflleess..  NNuummmmeerr
vviieerr,,  ddee  IIttaalliiaaaannssee  IIll  VVaaccaannzziieerree,,  iiss  eeeenn  bbiioolloo--
ggiisscchhee  mmiixx  vvaann  44,,9999  eeuurroo  ddiiee  ttee  kkoooopp  iiss  bbiijj  
nnaattuuuurrvvooeeddiinnggsswwiinnkkeellss..  TToott  sslloott  ddee  wwiijjnn  uuiitt  hheett
TTUU//ee--kkeerrssttppaakkkkeett::  eeeenn  CCrruu  BBoouurrggeeooiiss  uuiitt  22000000..
DDee  CChhaatteeaauu  TToouurr  dduu  MMiirraaiill  iiss  eeeenn  hhaauutt--mmeeddoocc
mmeett  eeeenn  pprriijjss  eerrggeennss  ttuusssseenn  ddee  IIttaalliiaaaann  eenn  eeeenn
ttiieennttjjee..  AAllss  vvoolllleeeerrddee  vviinnoollooggeenn  hheebbbbeenn  wwiijj  ddee
wwiijjnneenn  bbeeoooorrddeeeelldd  oopp  kklleeuurr,,  ggeeuurr,,  ssmmaaaakk  eenn
aaffddrroonnkk..  DDee  wwiijjnneenn  vviieelleenn  tteeggeenn..  DDee  kklleeuurr  wwaass
oovveerrwweeggeenndd  vvoooorraall  eerrgg  rroooodd..  DDee  HHeemmaa--wwiijjnn  hhaadd

nnoogg  wwaatt  wweegg  vvaann  ffrraammbboozzeenn,,  mmaaaarr  ddaatt
kkaann  ooookk  mmeett  ddee  ssmmaaaakk  ttee  mmaakkeenn
hheebbbbeenn  ggeehhaadd..  AAlllleeeenn  ddee  CChhaatteeaauu  hhaadd
eecchhtt  eeeenn  ggeeuurr,,  vvaann  zzaacchhtt  mmuuffffee  ppaaddddee--
ssttooeelleenn..  DDee  oovveerriiggeenn  ddeeddeenn  bbiijj  vvllaaggeenn
ddeennkkeenn  aaaann  bbeesssseenn  ooff  hhoouutt,,  mmaaaarr  hheett
wwaass  nniieett  vveeeell..  OOpp  ggrroonndd  vvaann  eeeerrddeerree
ssmmaakkeelliijjkkee  eerrvvaarriinnggeenn  sscchhaatttteenn  wwee  ddee
BBeerrbbeerraannaa  nnuu  hhoooogg  iinn,,  mmaaaarr  bbiijj  bblliinndd
pprrooeevveenn  vvaalltt  hhiijj  ddoooorr  ddee  mmaanndd..  AAddvviieess::
ppeerr  ggllaaaassjjee  wwiijjnn  ttwweeee  ggllaazzeenn  wwaatteerr  eenn
vveeeell  ssttookkbbrroooodd..  DDee  KKaaaappssee  PPrraacchhtt
kkrriijjggtt  aallss  eenniiggee  eeeenn  nnoogg  llaaggeerree  wwaaaarr--
ddeerriinngg..  HHiijj  bbiieeddtt  vvoooorraall  ddee  mmooggeelliijjkk--
hheeiidd  oomm  jjee  bbeekk  ssaammeenn  ttee  ttrreekkkkeenn  eenn
ddoooorr  ttee  ddrriinnkkeenn  vvaannwweeggee  ddee  vveerrvveelleennddee
aaffddrroonnkk..  DDee  HHeemmaa--wwiijjnn  iiss  wwaatt  zzooeetteerr  eenn

ffrriisssseerr  ddaann  ggeemmiiddddeelldd..  HHiijj  hheeeefftt  ggeeeenn  ssppeecciiaallee
ssmmaaaakk,,  mmaaaarr  iiss  wweell  eeeenn  lleekkkkeerr  ffeeeessttwwiijjnnttjjee..  
DDee  CChhaatteeaauu  vveerrvvoollggeennss  iiss  pprriimmaa  ggeesscchhiikktt  aallss  
aaccccoommppaaggnnéé  vvaann  eeeenn  ggooeedd  ggeevvuulldd  bboorrdd..  BBiijj
sslleecchhttss  eeeenn  ssttookkbbrrooooddjjee  iiss  hhiijj  ttee  nneeuuttrraaaall..  OOpp  
ddee  eeeerrssttee  ppllaaaattss  tteennsslloottttee  iiss  ggeeëëiinnddiiggdd,,  ttoott
oonnzzee  vveerraassssiinngg,,  ddee  bbiioollooggiisscchhee  wwiijjnn,,  mmeett  eeeenn
aacchhtt..  EEeenn  vvoollllee  mmaaaarr  ttoocchh  zzaacchhttee  ssmmaaaakk..  GGooeedd
vvoooorr  eeeenn  ffeeeessttjjee,,  vvoooorr  eeeenn  ggooeeddee  mmaaaallttiijjdd..  MMaaaarr
ttoocchh  zzeekkeerr  vvoooorr  eeeenn  rroommaannttiisscchhee  aavvoonndd  iinn  hheett
hhooooii..

TTeekksstt::  GGuuuuss  vvaann  BBoorrkk,,  WWoouutteerr  SScchhiillppzzaanndd  eenn
MMaarrtteenn  WWiittkkaammpp
FFoottoo::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee

Rode wijn

Saamhorigheid in Saamhorigheid in SenSenaatsaatszzaalaal
HHeett  cclliicchhéé  vvaann  ddee  sseeccrreettaarreessssee
ddiiee,,  ttuusssseenn  ddee  bbeeddrriijjvveenn  ddoooorr,,
uuiittggeebbrreeiidd  ddee  nnaaggeellss  vviijjlltt  eenn
llaakktt??  DDee  mmeeeessttee  sseeccrreettaarreesssseess
wweetteenn  wweell  bbeetteerr..  MMaaaarr  wwiiee
mmaaaannddaaggmmiiddddaagg  1177  jjaannuuaarrii  ddee
SSeennaaaattsszzaaaall  aacchhtteerriinn  hheett
AAuuddiittoorriiuumm  ppaasssseeeerrddee,,  zzoouu
ttoocchh  hhaaaasstt  iinn  ddiiee  kkaarraakktteerrii--
sseerriinngg  ggaaaann  ggeelloovveenn..  HHeett
bbeeeelldd::  ttiieennttaalllleenn  TTUU//ee--sseeccrreettaa--
rreesssseess,,  nniieett  aalllleeeenn  ggeenniieetteenndd
vvaann  eeeenn  hhaappjjee  eenn  eeeenn  ddrraannkkjjee,,
mmaaaarr  ooookk  vvaann  eeeenn  ssttooeell--  ooff  
ggeezziicchhttssmmaassssaaggee,,  eeeenn  kkeekk
ssttaaaallttjjee  kkaappppeerrssssttyylliinngg  ooff  eeeenn
bbeesscchheeiiddeenn  mmaakkee--oovveerr..
CClliicchhéébbeevveessttiiggeenndd??  MMiisssscchhiieenn,,
mmaaaarr  eerr  zziitt  mmeeeerr  aacchhtteerr..  ““IInn  hheett
sseeccrreettaarreesssseevvaakk  ssppeelleenn  eettii--
qquueettttee  eenn  oommggaannggssvvoorrmmeenn  eeeenn
ggrroottee  rrooll..  HHeett  iiss  bbeellaannggrriijjkk  oomm
eerr  vveerrzzoorrggdd  eenn  rreepprreesseennttaattiieeff
uuiitt  ttee  zziieenn..  HHiieerr  ddooeenn  ccoolllleeggaa’’ss
mmiisssscchhiieenn  wwaatt  iiddeeeeëënn  oopp””,,  zzeeggtt
sseeccrreettaarreessssee  RRiiaa  OOvveerrwwaatteerr..  ““DDaaaarrnnaaaasstt
zziijjnn  ssttooeellmmaassssaaggeess  iinn  vveeeell  kkaannttoorreenn  
iinnmmiiddddeellss  aaaarrddiigg  iinnggeebbuurrggeerrdd..””
OOvveerrwwaatteerr  iiss  éééénn  vvaann  ddee  iinniittiiaattiieeffnneemmeerrss
vvaann  SSeeccrreettaarreessssee--SSuuppppoorrtt,,  eeeenn  wweebbssiittee
vvoooorr  eenn  ddoooorr  TTUU//ee--sseeccrreettaarreesssseess  ddiiee  ddeezzee
wweeeekk  wweerrdd  ggeellaanncceeeerrdd..  HHeett  vveerrwweenn--
pprrooggrraammmmaa  iinn  ddee  SSeennaaaattsszzaaaall  tteerr  ggeelleeggeenn--
hheeiidd  hhiieerrvvaann  wweerrdd  vvoooorraaffggeeggaaaann  ddoooorr  hheett

ooffffiicciiëëllee  ggeeddeeeellttee  iinn  ddee  BBllaauuwwee  ZZaaaall,,  wwaaaarriinn
oovveerriiggeennss  nnoogg  eevveenn  fflliinnkk  mmooeesstt  wwoorrddeenn
ggeeïïmmpprroovviisseeeerrdd..  HHooooffddggaassttsspprreekkeerr  WWeennddyy
CCllaaaasssseennss,,  SSeeccrreettaarreessssee  vvaann  hheett  JJaaaarr  22000033,,
mmeellddddee  zziicchh  ’’ss  oocchhtteennddss  nnaammeelliijjkk  zziieekk..
HHaannss  TTiimmmmeerrmmaannss  vvaann  CCoommppaannyy  CCooaacchhiinngg
nnaamm  ddaappppeerr  ddee  hhoonnnneeuurrss  wwaaaarr  mmeett  eeeenn
llaasstt--mmiinnuuttee  iinn  eellkkaaaarr  ggeeddrraaaaiidd  ooppttrreeddeenn..  ZZoo
bbrraacchhtt  hhiijj  zziijjnn  --bbiijjnnaa  vvoolllleeddiigg  vvrroouuwweelliijjkkee--

ggeehhoooorr  oonnddeerr  mmeeeerr  eevveenn  iinn  vveerrwwaarrrriinngg  ddoooorr
eennkkeellee  bboolllleenn  wwooll  ddee  zzaaaall  iinn  ttee  ggooooiieenn..  DDeezzee
bblleekkeenn  eecchhtteerr  nniieett  bbeesstteemmdd  vvoooorr  eeeenn  llaannggee
ssjjaaaall,,  mmaaaarr  vvoooorr  eeeenn  nneettwweerrkkssppeelllleettjjee..  HHeett
iiddeeee  wwaass  ddee  bboolllleenn,,  aall  aaffrroolllleenndd,,  ddoooorr  ttee
ggeevveenn  eenn  zzoo  lleetttteerrlliijjkk  eeeenn  nneettwweerrkk  vvaann  
sseeccrreettaarreesssseess  ttee  vvoorrmmeenn..

ZZiiee  wwwwww..ttuuee..nnll//sseeccrreettaarreesssseessuuppppoorrtt..


