Ig Nobelprijs
voor
TU/e-prof/3

Lego-bouwdoos
met
moleculen/6

Het sleutelgat/11

11 oktober 2007 / jaargang 50

English page included
see page 5

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

TU/e maakt werk van Eindhoven studentenstad
De TU/e wil samen met de
gemeente gericht acties ondernemen om Eindhoven als
studentenstad te profileren.
Maandag 8 oktober kwam in de
universiteitsraadsvergadering
de notitie ‘Eindhoven Studentenstad’ aan bod. In deze
notitie worden vier
programmalijnen gepresenteerd, waaraan concrete projecten gekoppeld zijn. Eén idee
om studenten meer zichtbaar
te maken in de stad, is het
realiseren van een gemeenschappelijke studentensociëteit in het centrum. Later
deze maand brengt ook de
gemeente haar notitie over dit
onderwerp naar buiten.
Acht maanden geleden toog
beleidsmedewerker drs. Joep

Huiskamp aan het werk om in
opdracht het College van Bestuur
een actieplan op te stellen ter
versterking van de positionering
en profilering van Eindhoven als
studentenstad. In de notitie staat
te lezen dat er een programma is
samengesteld ‘dat beoogt Eindhoven zowel in werkelijkheid als
in de perceptie van interne en
externe groepen, en in binnenen buitenland meer studentenstad te laten worden’. Dat heeft
geresulteerd in het opstellen van
vier programmalijnen die ervoor
moeten zorgen dat meer studenten zich vestigen in Eindhoven en
dat ze ook zichtbaarder worden
in de binnenstad. Zo zou de haalbaarheid onderzocht moeten
worden voor de bouw van
studentenwoningen en de huisvesting van studentenverenigin-

gen op het voormalige Philipscomplex Strijp-S. Ook wordt
gedacht aan een jaarlijks terugkerend festival, waarbij studenten van buiten Eindhoven kennis
kunnen maken met alle cultuuren sportvoorzieningen die de
stad rijk is. Studentenverenigingen zouden ook een Eindhovense
stadswijk
kunnen
adopteren en daarbinnen projecten uitvoeren, zoals een schoonmaakactie of huiswerkbegeleiding voor scholieren. Het
vestigen van een studentensociëteit in het centrum komt ook
aan bod in de notitie. Ook langs
communicatieve weg moet het
imago de komende jaren aanzienlijk versterkt worden.
Volgens Huiskamp zijn er de
afgelopen maanden diverse
informele
bijeenkomsten

geweest met vertegenwoordigers
van de gemeente en de verantwoordelijke wethoudster Marriët
Mittendorff. Binnen de TU/e
hebben verschillende groepen
medewerkers en studenten er
een bijdrage aan geleverd. “De
gesprekken met de gemeente
zijn in een zeer goede sfeer
verlopen”, vertelt Huiskamp.
“Men stelt zich zeer coöperatief
op en deze maand zal ook de
gemeente haar eigen notitie over
dit onderwerp presenteren. Het
is de bedoeling de stukken zo
snel mogelijk op elkaar af te
stemmen.” In het vervolgtraject
zullen volgens Huiskamp ook
Fontys en de Design Academy
betrokken worden.
Wethoudster Mittendorff kon
nog geen reactie geven op het
TU/e-plan./

.

‘Special effects’ zetten technologie
in spotlight op Publieksdag

TU/e-alumnus wint
tienduizend euro
Jasper Winkes, onlangs afgestudeerd bij de TU/e-faculteit Werktuigbouwkunde, heeft gisteren,
woensdag 10 oktober, de aanmoedigingsprijs gekregen van de
Herman Wijffels Innovatieprijs
van de Rabobank. Winkes ontving
een cheque van tienduizend euro
uit handen van minister Maria
van der Hoeven van Economische Zaken. Winkes kreeg de
aanmoedigingsprijs voor zijn
plan voor een zuiniger, sneller,
stiller en schoner dieselheiblok.
Zijn DC Pile Driver combineert
hydraulische techniek met een
regelbaar brandstofinspuitsysteem. Diesellekkage is hierdoor nihil en het brandstofverbruik wordt aanzienlijk
teruggedrongen. Ook de geluidsoverlast van het heien wordt met
dit systeem gehalveerd, aldus
Winkes. Op http://rabowebtv.
dutchview.nl/rabo20070817HWIP
-/php/Detail.php?CID=
Dieselblok is een film te zien van
Winkes, waarin hij een uitleg
geeft over de DC Pile Driver.

Megaposter gestolen bij Kennispoort
Een doek van drie bij zes meter
met daarop de winnende World
Press Photo 2007 is in de nacht
van woensdag 3 op donderdag 4
oktober gestolen. Het doek, drukkosten 750 euro, werd langs de
randen uitgesneden uit zijn
frame, dat aan de Kennedylaan
staat. Er komt geen vervangend
doek - de World Press Phototentoonstelling in het Hoofdgebouw is inmiddels afgelopen.
Overigens zou het doek conform
planning ook over enkele dagen
de shredder ingaan: de afbeelding moest vanwege copyrights na de expositie vernietigd
worden.

Een hoorntje slagroom, gedoopt in vloeibaar en
dus onvoorstelbaar koud stikstof. Wat is de
grap? Als je het eet, komen er wolken rook uit je
neus en je mond door de snelle opwarming
ervan. Met onder meer dit soort ‘special effects’
wist de Publieksdag afgelopen zondag naar
schatting meer dan vijfduizend bezoekers te
trekken, laat Susanne Denis van de centrale
organisatie weten. “Het was heel druk in verge lijking met andere jaren”, aldus Denis. “Het

lijkt ieder jaar drukker te worden en mensen
lijken ook steeds vroeger te komen.”
Zo’n vijfhonderd TU/e-medewerkers waren
zondag in touw om een publiek van voorna melijk ouders met kinderen kennis te laten
maken met de wondere wereld van wetenschap
en techniek, onder de noemer ‘Reis mee naar
een nieuwe wereld’. Zo was er een Natuur kundecircus, een Chemieshow en Science
Theater Pandemonia. “We krijgen van bezoe -

kers te horen dat er zelfs teveel te zien en te
doen is om het in één dag te doen”, vertelt
Denis.
De faculteit Werktuigbouwkunde had dit jaar
voor het eerst een uitgebreid programma in de
eigen gebouwen W-hoog en W-laag. Daar
konden de bezoekers onder andere knutselen
aan een windautootje dat tegen de wind inrijdt,
zoals te zien is op de foto.
Foto’s: Bart van Overbeeke

Dertiende maand voor universitair personeel
Medewerkers van universiteiten gaan er tot maart 2010
met 9,65 procent in salaris op
vooruit. Dat is inclusief een
hogere eindejaarsuitkering,
die vanaf 2009 gelijkstaat aan
een ‘dertiende maand’. Wel
worden er twee vrije dagen
geschrapt. Dat blijkt uit de
concept-cao waarover onderhandelaars van vakbonden en
universiteiten maandagnacht
een akkoord bereikten.

De eindejaarsuitkering wordt
stapsgewijs verhoogd: nu is die
nog drie procent. Door de forse
verhoging van de eindejaarsuitkering is de stijging van het
maandsalaris op het oog wat
summier: 2,25 procent erbij per
1 januari 2008, en nog eens
2,1 procent extra in 2009.
Van de totale loonstijging van
9,65 procent is 1 procent gefinancierd door 2 vrije dagen in te
leveren. “Ik heb van tevoren
gezegd dat loonsverhoging geen

sigaar uit eigen doos mag zijn”,
laat onderhandelaar Marieke van
den Berg van Abvakabo-FNV
weten. “Dat is het nu ook niet
geworden. Feitelijk is de loonsverhoging dus 8,65 procent.
Daarmee zitten we nog altijd
boven de FNV-looneis van 3,5
procent per jaar. Mensen die per
se hun twee dagen vrij willen
houden, kunnen ze met die extra
procent terugkopen.”
De universiteiten krijgen in het
onderhandelaarsakkoord ruimte

voor experimenten met functiecontracten. Daarin kunnen
wetenschappers vrijwillig afspraken maken over een flexibeler
indeling van hun onderwijs- en
onderzoekstaken, waardoor ze
niet langer zijn gebonden aan de
statische vijfdaagse werkweek.
Het akkoord is nog niet definitief:
de komende weken bespreken de
onderhandelaars het met hun
achterban. Pas als alle partijen
akkoord zijn, is de cao definitief.
(HOP)/

.

(Advertenties)

Het College van Bestuur
wil graag alle
personeelsleden
bedanken die zich
hebben ingezet voor de
wederom zeer
succesvolle Publieksdag
van zondag 7 oktober.
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Miek Scheffers-Sap
“Ik vind dat je te weinig van de TU/e in de media ziet”
Ivo Jongsma
Foto: Bart van Overbeeke
“Elke wetenschapper zou
verplicht moeten zijn om z’n
werk te vertalen naar het grote
publiek.” Dat stelt dr.ir. Miek
Scheffers-Sap (55), docent
scheikunde aan het
Gymnasium Beekvliet in
Sint-Michielsgestel, hoofdredacteur van Chemie Aktueel
en sinds augustus een dag per
week aansluitingsdocent bij
Scheikundige Technologie. Het
maken van die vertaalslag is
haar grootste drijfveer. “Ik heb
altijd zoiets van: wat kan ik
hiermee in de klas?”
Een maandje terug, op 19 september, stond de eerste grote
activiteit die mede was georganiseerd door aansluitingsdocent
Miek Scheffers op het programma: de docentendag ST. De
insteek: “Wat voor onderzoek
loopt er aan de faculteit dat we
ze kunnen aanbieden, zodat ze
het morgen al in hun klas kunnen

gebruiken?”, vertelt Scheffers.
Het typeert haar aanpak en een
van de doelen die ze heeft. “We
willen meer de scheikunde die
ná de middelbare school komt in
de klas halen. Die van de universiteit, maar ook die van DSM.
Laten zien dat onderzoek ertoe
doet, laten zien wat de onderwerpen betekenen die hier aan
de orde komen.”
Contact met de docenten is ook
om andere redenen handig. “De
TU/e wil natuurlijk dat er door
de aansluitingsdocenten meer
studenten komen. Scheikunde
heeft het wat dat betreft lastig,
want het komt pas in de derde
klas aan bod. Je moet docenten
als een soort medium zien, waardoor je contact krijgt met de leerlingen.” En je moet weten hoe
en waarom leerlingen hun
studie kiezen. Iets waar we nu
nog te weinig kennis van hebben,
vindt de 55-jarige docent Scheikunde. “Kan een leerling zich
überhaupt voorstellen wat het
vakgebied inhoudt? Ga eens met

groepen leerlingen praten en
kijk wat voor informatie ze
nodig hebben, en hoe ze de
informatie tot zich nemen.”
Daarop moet de voorlichting
worden afgestemd. “En als een
leerling die de juiste informatie
heeft dan denkt ‘dit is niks voor
mij’, dan vind ik dat ook een
belangrijk resultaat”, is de
opvatting van Scheffers.
Zelf bekijkt ze de wereld door
een scheikundige bril. “Er is
zoveel om ons heen dat we
zonder chemie niet zouden
hebben. Een groot deel van de
maatschappij realiseert zich dat
niet”, vertelt ze. Overal waar
Scheffers kijkt, zoekt ze de
chemie die erachter zit. En
vraagt ze zich af hoe ze het op
leerlingen zou kunnen overbrengen. “Ik heb altijd zoiets
van: wat kan ik hiermee in de
klas? Ik zeg wel eens: ik lees de
krant op twee manieren. Als
burger, en als scheikundige.”
Al sinds het begin van haar
docentenloopbaan, 28 jaar
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geleden, werkt Scheffers op
allerlei fronten aan de verbetering van het scheikundeonderwijs. Met vooral veel aandacht
voor ‘het inzichtelijk maken wat
de belangrijke rol van scheikunde is in de samenleving’.
Negentien jaar geleden richtte
ze daarom het blad Chemie
Aktueel op, dat gericht is op
scheikundedocenten op de middelbare school. In het blad staan
artikelen, overgenomen uit dagbladen en tijdschriften, waarin
scheikunde een rol speelt.
Samen met twee andere docenten verzint ze bij die artikelen
opgaven. Docenten kunnen die
‘cases’ dan behandelen in de
klas. En er zijn er heel veel die
dat doen: Uit een enquête blijkt
dat zo’n zeventig procent van de
scheikundedocenten het tijdschrift bij het onderwijs gebruikt.
Ze doet het met plezier, maar het
is wel heel tijdrovend. “Mensen
in onderwijsland noemen dit
wel eens mijn derde dochter.”
Al negentien jaar scant ze voor

Chemie Aktueel het bladenlandschap van Nederland op interessante artikelen. En daaruit concludeert ze: “Ik vind dat ik te
weinig van de TU/e in tijdschriften en kranten zie. Van Delft zie
je veel meer.” Zonde, vindt ze,
want er gebeurt hier genoeg. Het
moet alleen nog vertaald worden
voor het grote publiek.
Een aansluitingsdocent doet veel
regelwerk. En ook voor haar blad
moet ze veel organiseren, zoals
het zoeken van sponsoren. Maar
dat soort werk moet voor Miek
Scheffers niet de hoofdzaak
worden. “Ik wil wel met mijn
vak bezig blijven. Proefjes doen
bijvoorbeeld”, zegt ze met een
lach, “dat vind ik ook heel leuk.”
En lesgeven natuurlijk. Vier jaar
terug werd ze al eens gevraagd
om aansluitingsdocent ST te
worden, maar toen zat ze al tot
over haar oren in het werk. “Als
ik het toen had gedaan, had ik
minder les moeten gaan geven.
En ik vind juist lesgeven zo
leuk!”/

.

De week van/Corinne
Ir. Corinne Jongeneelen was
mede-organisator van de Publieksdag
bij Werktuigbouwkunde.
Maandag: Omdat het vorige week minormarkt is geweest, heb ik als minorcoördinator van Werktuigbouwkunde meerdere
gesprekken over de minor van Werktuigbouwkunde en het plannen van andere
minoren. De studenten moeten voor 1
november een keuze maken en ik probeer
ze hierbij te helpen.
Dinsdag: De minorenmarkt wordt
geëvalueerd in de minorwerkgroep van
Werktuigbouwkunde. Er waren veel geïnteresseerden voor onze minor ‘design of
mechanical systems’. Nu is het afwachten
tot 1 november voor we weten hoeveel studenten in februari met deze minor van
start zullen gaan.
Woensdag: Tijd om de laatste hand te
leggen aan het draaiboek en de briefing

voor de Publieksdag. Omdat voor het
eerst sinds jaren het werktuigbouwkundeaandeel weer aan de faculteit zelf is, moet
alles goed uitgewerkt worden. Het is
spannend, maar alle medewerkers en
studenten zijn erg enthousiast.
Vrijdag: In de middag beginnen we met
het opbouwen van het programma bij het
Robocupveld. Ondertussen wordt ook in
de andere labs hard gewerkt. Het lichtprogramma en de rookmachine worden getest
in ‘De wereld van de ruimtevaart’. Het
begint er allemaal erg mooi uit te zien. Om
15.00 uur is er nog een briefing voor alle
vrijwilligers voor zondag. De laatste
instructies worden gegeven en de
T-shirts worden uitgedeeld.
Zondag: De Publieksdag! In de ochtend
zetten we nog even de puntjes op de i
zodat we om 12.00 uur alle bezoekers
kunnen ontvangen. Om 9.30 uur begint
het voor mij met het uitzetten van de

route. Met behulp
van oranje voetjes
op de grond
kunnen de
mensen hun
weg door het
gebouw
vinden. Rond
11.00 uur is
iedereen
aanwezig, overal
muziek, klaar om te beginnen. Voor alle
kinderen hebben we een paspoort
waarmee ze een route kunnen lopen door
W-hoog en W-laag. Op de foto met de
raceauto’s, keepen met robots, een
windmolen bouwen, materiaal testen of
een ruimteschip programmeren. Alles
wordt met evenveel enthousiasme ontvangen. We sluiten de dag af met een
borrel in het Auditorium, dat hebben we
wel verdiend. Dankzij alle vrijwilligers is
het programma bij W echt een succes
geworden! Volgend jaar weer?
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Océ betaalt TU/e-master van
vijftig Aziatische studenten
Het bedrijf Océ en de TU/e gaan
de komende vijf jaar vijftig
Aziatische studenten naar
Eindhoven trekken om hier een
masteropleiding te volgen en
vervolgens minimaal drie jaar
bij de R&D-afdeling van Océ te
gaan werken. De studenten,
tien per jaar, krijgen daarvoor
van het printing- en document
managementbedrijf twee jaar
lang een beurs van zeventienduizend euro per jaar, die de
studie- en verblijfskosten
moet dekken.
Het bedrijf wil zo specialisten op
het gebied van software en werktuigbouwkunde
aantrekken,
omdat er in Nederland een tekort
aan is. Océ en TU/e zullen samen
‘de beste en slimste studenten uit
Aziatische landen selecteren’,
aldus het persbericht. Het bedrijf
heeft geen specifieke nationaliteit op het oog, maar verwacht
vooral veel aanmeldingen uit
India, laat Océ-woordvoerder
Freek Jochems weten.
De studenten krijgen een
contract waarin staat dat ze
binnen twee jaar klaar moeten
zijn met hun master en dat ze
daarna drie jaar op de R&Dafdeling in Venlo gaan werken.
Océ heeft al R&D-afdelingen in
meerdere Westerse landen -met
een totale bezetting van circa
tweeduizend man- en is bezig

met de opzet van een ‘Technology
Center’ in Singapore. Na de
eerste drie jaar kunnen ze
worden uitgezonden naar dat
nieuwe center of andere nog op te
richten R&D-afdelingen in Azië.
Volgens
ing.
Amandus
Lundqvist, voorzitter van het
College van Bestuur van de TU/e,
past de samenwerking met Océ
uitstekend in het streven van de
universiteit om de regionale
hightech industrie te voorzien
van voldoende ingenieurs en
onderzoekers van topniveau.
“Wij rekruteren buitenlandse
masterstudenten en promovendi
bij voorkeur in landen waar de
industrie uit onze regio vestigingen heeft en wij partnerships
kunnen ontwikkelen met vooraanstaande universiteiten ter
plaatse. De TU/e werkt al samen
met een aantal universiteiten in
onder meer China en India. De
komende jaren breiden wij onze
internationale samenwerkingsrelaties verder om ons krachtiger
te profileren als een van de beste
Europese technologie-universiteiten”, aldus Lundqvist.
De TU/e sloot in maart dit jaar al
een soortgelijke samenwerkingsovereenkomst met ASML, om de
chipmachinefabrikant uit Veldhoven te voorzien van veertig
afgestudeerde masterstudenten
per jaar./

.

Elsevier-ranking: TU/e sterkst van drie TU’s
Van de drie technische universiteiten, is de TU/e het sterkst. Dat
is het hoogleraren-oordeel uit de
jaarlijkse hoger-onderwijsspecial
van Elsevier. Zeventienhonderd
hoogleraren en hoofddocenten
werden hiervoor ondervraagd. Er
is onderscheid gemaakt tussen
de zes klassieke universiteiten,
de drie kleinere, ‘specialistische’
universiteiten en de drie tu’s. De
beste algemene universiteit is de
Universiteit Utrecht. In het rijtje
van beste opleidingen in de

techniek komt de TU/e vier keer
voor in de top-zes. Informatica
staat tweede, gevolgd door
Bedrijfskunde, Natuurkunde en
Wiskunde. Volgens de hoogleraren is de beste opleiding
Elektrotechniek aan de TU Delft.
Ook studenten zijn ondervraagd
over de opleidingen. BMT is
tweede bij gezondheid, Bouwkunde is volgens hen de beste
techniekopleiding en Werktuigbouwkunde staat vijfde in hetzelfde lijstje.

TU/e vormt netwerk
met vwo-scholen
De TU/e gaat meer structureel
samenwerken met vwoscholen in Zuid-Nederland ter
verbetering van de aansluiting
tussen vwo en de universiteit.
Op een studiemiddag voor
rectoren die gisteren,
woensdag 10 oktober, in het
Auditorium werd gehouden,
ondertekenden ongeveer 25
scholen hiervoor een overeenkomst met de TU/e.
De scholen uit Noord-Brabant en
Limburg spraken met de TU/e af
om de samenwerking die er nu
vaak al is, formeel vast te leggen
in een netwerk. Hierdoor
kunnen beide partijen makkelijker
geld
of
personeel
vrijmaken. “We willen de aansluitingsactiviteiten opschalen,
omdat je er dan meer profijt van
kunt hebben”, vertelt dr.ir. Lex
Lemmens, voorzitter van de
stuurgroep
Pre
University
College (PUC). Onder deze naam
doet de TU/e al veel om de kloof
in niveau tussen het vwo en de

studies aan de universiteit te
overbruggen. Lemmens: “En om
de scholieren te laten zien dat het
doen van technologisch onderzoek leuk is.” Zo is er voor
vwo’ers de collegereeks ‘Op de
golven van de wetenschap’, zijn
er masterclasses op verschillende faculteiten en kunnen
scholieren aan de TU/e werken
aan hun profielwerkstuk. Het
nieuwe netwerk is gekoppeld aan
het PUC.
Op de studiemiddag praatten
TU/e en de scholen elkaar bij over
lopende en uitgevoerde activiteiten. De deelnemende scholen
gaan samen met de TU/e nieuw
lesmateriaal ontwikkelen voor
bètavakken, zoals het nieuwe
‘Natuur, Leven en Technologie’
en het toegepaste wiskundevak
Wiskunde D. Op sommige
scholen kunnen leerlingen deze
vakken al volgen. Uiteindelijk is
het de bedoeling dat meer
scholen tot het netwerk toetreden./

.

TU/e-hoogleraar Van Bronswijk
krijgt Ig Nobelprijs voor Biologie
Aan de Harvard University
heeft prof.dr. Annelies van
Bronswijk, hoogleraar
Gezondheidstechniek voor het
gebouw bij de faculteit
Bouwkunde, donderdag 4
oktober de Ig Nobelprijs ontvangen voor Biologie voor haar
jarenlange onderzoek naar
allerlei soorten van flora en
fauna in de gebouwde omgeving. De Ig Nobelprijs is het
ludieke broertje van de echte
Nobelprijs en wordt jaarlijks
uitgereikt voor onderzoek dat
‘je eerst doet lachen, en dan
doet nadenken’.
Al sinds de jaren zeventig
publiceert Van Bronswijk onderzoek op het gebied van ecosystemen die zich bevinden in de
huiselijke kring en dan met
name tussen de lakens en op het
matras. Ze is een autoriteit op het
gebied van het inventariseren
van mijten, insecten, spinnen,
pseudo-schorpioenen,
kreeftachtigen,
bacteriën,
algen,
varens en schimmels die in de
woonomgeving voorkomen. Van
Bronswijk (1946) studeerde
biologie aan de Radboud
Universiteit Nijmegen, waar zij
in 1972 promoveerde op het
proefschrift ‘House-Dust Ecosystem’. Zij werd in 1991
benoemd tot hoogleraar biologische agentia in de gebouwde
omgeving aan de TU/e.
De Ig Nobelprijzen worden al
zeventien jaar uitgereikt door het
wetenschappelijk
tijdschrift
Annals of Improbable Research
(Ig Nobel is een woordgrapje
door de analogie van de naam
Alfred Nobel met het Engelse

Annelies van Bronswijk wordt beschenen door een ‘human-spotlight’ tijdens haar
zestig seconden durende acceptatie speech.
Foto: Kees Moeliker / Improbable Research

woord ignoble). De ceremonie
heeft een ludieke inslag, maar
veel
vroegere
Nobelprijswinnaars verlenen er wel jaarlijks
hun medewerking aan.
De onderzoeken van de prijswinnaars hebben doorgaans een
wat merkwaardig karakter, maar
komen daardoor wel vaak onder
de aandacht van de nationale en
internationale media. Ook het
onderzoek van Van Bronswijk
haalt regelmatig de media. Zo
beweerde zij enige jaren terug dat
malaria binnen afzienbare tijd
een probleem zou kunnen
worden voor Nederland. Dit,
omdat het steeds warmer wordt
en er steeds meer gebouwd wordt
bij waterpartijen.
Overigens neemt Van Bronswijk
het stokje over van twee
Nederlandse onderzoekers die

vorig jaar de Ig Nobelprijs voor
Biologie kregen. De Wageningse
onderzoekers Bart Knols en
Ruurd de Jong werden toen
beloond voor hun onderzoek
waarbij ze bewezen hadden dat
de
malariamug
Anopheles
gambiae werd aangetrokken
door de geur van zweetvoeten en
Limburgse kaas. In 2003 kreeg
Kees Moeliker, de directeur van
het Natuurmuseum Rotterdam,
de prijs voor zijn onderzoek naar
homoseksuele necrofilie bij een
wilde eend.
Moeliker geeft op woensdag 28
november een lezing bij Studium
Generale over ‘Onwaarschijnlijk
Onderzoek en Ig Nobel-prijzen’.
Van Bronswijk zal dan ook wat
vertellen over haar winnende
onderzoek./

Ach en Wee

.
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ESC verwent daklozen met diner
Naar schatting zestig
dakloze Eindhovenaren
genoten op vrijdagavond
5 oktober van een culinair
diner, bereid en geserveerd door leden van het
Eindhovens Studenten
Corps (ESC). In de
stadstuin
tussen
de
Vestedatoren en Dynamo
hadden de studenten de
tafels gedekt op een
manier die in een sterrenrestaurant
niet
had
misstaan. Onder leiding
van chefkok Ben Scheffer
kookten ze gastronomische hoogstandjes van
couscoustaartjes tot tiramisu.
De reacties van de gasten
waren over het algemeen
zeer positief. “Ze waardeerden het gebaar zeer”,
vertelt Diederik Stel van
het ESC, initiatiefnemer
van het bijzondere etentje. Daarbij werd overigens
alleen
water
geschonken,
om
de
eventuele alcoholproblemen van de doelgroep
niet in de hand te werken.
Volgens Stel had een
aantal gasten toch zijn eigen blikken bier
meegenomen, maar dat stonden de
corpsleden oogluikend toe.
Omdat het ESC had gerekend op honderdvijftig mensen, bleef er veel eten over.
Waar de tegenvallende opkomst aan ligt,

daar kan Stel alleen maar naar gissen.
“Daklozen leven vaak van uur tot uur en
houden volgens mij niet echt goed een
agenda bij.”
Foto: Bart van Overbeeke

Nieuwe voorzitter TU Delft
De TU Delft heeft een
nieuwe collegevoorzitter in
de persoon van Dirk Jan
van den Berg, de huidige
Nederlandse ambassadeur
in China. De TUD wil niet
zeggen hoeveel de CvBvoorzitter gaat verdienen.
Er is de laatste tijd veel te
doen geweest over de salarissen van bestuurders in de
publieke sector. Volgens
Onderwijsminister Ronald
Plasterk mogen universiteitsbestuurders niet meer
verdienen dan de zogeheten
Balkenende-norm. Dat is
maximaal 130 procent van
het ministerssalaris. In
2008 zou dat 176.000 euro
zijn, exclusief pensioenpremie en onkosten. Voorzitter Gert-Jan Kramer van
de Delftse raad van toezicht:
“Wij hebben het niveau van
2008 zelf bepaald. Er is
geen cao voor zulke
bestuurders.” Bovendien
wijst hij op een eerder
advies van de commissieDijkstal. “Daarin staat dat
de minister-president
dertig procent te weinig
verdient ten opzichte van
de topambtenaren. Maar
dan nog zou het twintig
procent te laag zijn ten opzichte van het minimum in
het bedrijfsleven.” Twintig
procent bovenop 176.000
euro zou al een jaarsalaris
van 211.200 euro opleveren, exclusief pensioen en
onkosten. (HOP)

UK - Rijksuniversiteit Groningen

Studenten drinken
levende goudvissen
Leden van het dispuut Fluïdum van de Groningse studen tenvereniging Albertus blijken tijdens de introductietijd
levende goudvissen op te drinken, uit een glas water. Ze
doen dit om zich te presenteren aan aankomende leden,
staat te lezen in UK. Omdat de dispuutsleden dit in het
openbaar doen, schijnt het een bekend gegeven te zijn
binnen Albertus.
In Groningen speelde zich nog een ander akkefietje af
rond goudvissen. Een aantal studenten van de Amster damse studentenvereniging Unitas werd in Groningen
gesignaleerd met goudvissen in Spaflesjes, als onderdeel
van hun ontgroening. Ze moesten de diertjes tijdens hun
trip in leven weten te houden. De jongerenafdeling van de
Partij voor de Dieren wil dat Unitas de betrokken leden
royeert. Volgens een Unitas-woordvoerder gaat het om
een ‘opgeblazen verhaal’.
Meer nieuws uit UK: de faculteit Economie en Bedrijfs kunde in Groningen wil ranglijsten gaan bijhouden waar op bachelorstudenten naar hun prestaties staan gerang schikt. De lijsten zijn bedoeld om de studenten te
motiveren beter hun best te doen. Het is de bedoeling dat
studenten elk blok een keer te horen krijgen hoe ze ervoor
staan ten opzichte van hun medestudenten. “Als een
student ziet dat hij op plek 250 staat, dan doet hij mis schien iets meer zijn best om het volgende blok hoger te
eindigen”, aldus de Groningse onderwijsbestuurder Frans
Rutten.

Mare - Universiteit Leiden

Extra uur kroeg op donderdag

Prof. Simon Baron-Cohen van de universiteit van Cambridge gaat onderzoeken
of er bovengemiddeld veel autisme in de regio Eindhoven voorkomt, en of er
een verband bestaat met de technologiefocus van de regio. Vox Populi stelt:
dat hoef je helemaal niet te onderzoeken - iedereen hier weet zo wel dat
Eindhoven een stad vol autisten is.

Sander van den Boogaart
VKO-student Scheikundige Technologie
Poeh. Is dat zo? Aan een universiteit is de concentratie
autisten altijd wat hoger, denk ik. Er zitten hier wel relatief
veel mensen die meer gefocust zijn op hun studie en moei lijker contact leggen. Maar in de stad zelf valt het minder op.
Autisten komen ook minder in de stad, die gaan naar huis,
omdat ze minder goed contact leggen. Ik heb zelf een broer
die licht tot gemiddeld autistisch is en ik zie een deel van zijn
gedrag hier wel terug bij mensen.
Ik heb hiervoor in Utrecht gestudeerd, maar ik heb nooit
vreemde reacties gehad toen ik naar Eindhoven ging. Ik kreeg
wel de vraag: waarom ga je niet naar Delft? Maar dat vind ik
zo’n balletjesstad.

Elisabeth Fricker
Studentenpastor Eindhovense Studentenkerk
Misschien ben ik zelf al gedeformeerd, maar ik zie het niet zo.
Wat hier overheerst is de Brabantse mentaliteit en die is
helemaal niet autistisch, die is juist open. Ik hou sowieso niet
van die etiketjes. ‘Borderliner’ is ook zo’n term die overal
opgeplakt wordt en autisme lijkt nu de volgende hype. Het
zijn allemaal zulke relatieve begrippen.
Ik merk wel dat gesprekken met TU-studenten al gauw de
functionele kant opgaan, zo van ‘hoe lossen we dingen op?’.
Hbo-studenten van niet-technische studies praten vaak mak kelijker. Maar dat is soms ook maar buitenkant.

Bram van Leur
Student Technische Informatica
Ik verwacht dat ze bij het onderzoek de link leggen met nerds;
mensen die meer met techniek bezig zijn en zich gemakkelijk

afzonderen. Dat is iets wat je wel meer aan de TU/e terugziet.
Maar om dat autisme te noemen, vind ik overdreven. Bij een
autist is het gedrag hinderlijk, een soort van afwijking. Ik heb
nog zo goed als nooit bij iemand hier kunnen zeggen: dat is
een autist. Behalve in de eerste twee jaar van mijn studie,
daar zat wel iemand die licht autistische trekjes vertoonde.

Ivo de Boer
Student Industrial Design
Dat is wel heel kort door de bocht. Ik denk niet dat het hier vol
autisten zit. Wat ik wel merk, is dat Eindhoven niet echt een
‘ontdekkende stad’ is. De jongeren pakken niet alle kansen
die er liggen, iedereen blijft in zijn eigen stramien. Er zou hier
veel meer kunnen gebeuren. Maar dat link ik niet direct met
autisme. Wel met sociaal minder vaardig zijn.
Mensen zien autisme vaak als een beperking. Terwijl je het
ook kunt zien als een verrijking, kijk naar Einstein en Newton.

Joep Kalthoff
Student Industrial Design
Ik denk dat autisme eerder positief dan negatief is. Zaken
zoveel mogelijk in regeltjes en structuren vatten, dat is voor
mij autisme. Dat past wel heel goed bij een TU/e.
Als je bij de faculteit W&I rondloopt, zie je negatieve kanten
van autisme - en ik kom daar nogal eens. De sociale interactie
speelt zich op een ander niveau af. Ik zie daar al sinds ik hier
kom vier man elke dag kaartspelen, daar komt nooit een
woord uit. Die mensen hebben, denk ik, veel meer met hun
werk en cijfertjes dan met elkaar. Maar nogmaals: autisme
hoeft niet per se negatief te zijn. Je moet dankbaar zijn dat er
autisten zijn, want ze hebben heel belangrijke dingen uitge vonden.

Leiden mag dan wel de oudste universiteit van Nederland
zijn, op donderdagavond waren de kroegen er na 01.00 uur
gesloten. Maar nu niet meer: door een voorstel van de
lokale VVD- en D66-fracties mogen de Leidse cafés nu tot
02.00 uur openblijven op de traditionele studentenavond.
“We willen zo de grote groep studenten tegemoetkomen
die geen lid zijn van een vereniging maar wel een biertje
willen drinken”, vertelt D66-raadslid Lise-Lotte Kerkhof in
Mare.
Mare bericht ook over de financiële positie van de Leidse
universiteit. Die is niet best: de UL komt over 2007 uit op
een tekort van 17,7 miljoen euro.

U-blad - Universiteit Utrecht

Liever een eigen keuken en
douche dan gezelligheid
Twee masterstudenten van de Universiteit Utrecht onder zochten het kamertekort in de Domstad. Daarbij ontdek ten ze en passant dat studenten liever meer betalen voor
een eigen keuken en douche dan dat ze samen met ande ren in een (goedkoper) studentenhuis wonen. Een andere
conclusie uit het onderzoek: de kamernood in Utrecht is
ondanks de realisatie van nieuwe studentencomplexen
onverminderd hoog. Dik 6.700 studenten namen deel aan
de enquête.

Delta - TU Delft

Ikea-opleiding
De faculteiten Industrieel Ontwerpen en Bouwkunde
beginnen volgend collegejaar samen met Ikea een oplei ding ‘Retail Design’, waarin studenten leren winkels
optimaal in te richten. De partijen bekijken nog of het een
master- of een postgraduate-opleiding wordt. IO-decaan
Cees de Bont is enthousiast over de samenwerking, zo is
te lezen in Delta. “Ikea is leading als het om retail gaat.
Iedereen kijkt naar wat Ikea doet.” Volgens hem is er
zowel bij bachelorstudenten als bij mensen die al in de
retail werken interesse voor een wetenschappelijke
opleiding op dit gebied.
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ISN/e shows students history of Eindhoven
Under the motto:
‘Discover Eindhoven in
space and time’, the
International Student
Network Eindhoven
(ISN/e) organized a tour
along different Eindhoven museums on
Saturday 6 October. A
Group of sixteen foreign
students crisscrossed
through Eindhoven
on bikes to get more
acquainted with the
history of the city.
The program featured
three museums: the first
location to be visited was
the DAF Museum. The
automobile manufacturer,
who has been established
in Eindhoven ever since its
incorporation in 1928, has
produced a wide range of
vehicles. From racing cars
to fire engines, as became
clear in the museum. Then
there followed a visit to the
first Philips factory from
1891.
Nowadays
this
building, with its conspicuous chimney, accommodates a museum about
the brand. In the exhibition visitors are informed about the development of the well-known

If you ain’t Dutch…

Philips light bulbs, along
with a short social history
of its employees.
“It is interesting to see how
the Dutch companies have
developed”, says Seda
Cakir, PhD candidate in
Chemical
Engineering
and
Chemistry.
The
student, who comes from
Turkey, says that she finds
the second museum particularly interesting because
she knows the manufacturer from her home
country.

Medieval village
The Historic Open Air
Museum Eindhoven was
the last museum of the day.
On its grounds a reconstruction may be seen of a
prehistoric and a medieval
village. The tour of this
museum was the only unguided one, although there
were volunteers present at
various locations who demonstrated activities from
the
relevant
periods.
Students could ask them
questions and some fortunate
visitors
were
treated to a cup of prehistoric tea and pancakes
with jam.
This full day did take its toll

The students in the Historic Open Air Museum Eindhoven. Photo: Bart van Overbeeke

from the participants.
“You
cannot
visit
museums all day without
losing your interest”,
explains Stefan Tazlauanu,
a Master student of
Operations Management
and Logistics. Nevertheless Stefan, who says that
he is half-Canadian and
half-Romanian, found the
day definitely worth the
effort. “I had heard of the

different
museums
alright, but I had never
taken the time for a visit.
And now I can see these
three in one day.”
Omar Komiha, a Master
student of Computer
Science and secretary of
ISN/e, and Sujit Prasannakumar, a Master student of
Computer Science and
jack-of-all-trades at ISN/e,
consider the setup of the

day to be a success. “It was
an opportunity to show
students more than just
the city. That explains the
title of the day: ‘in space’
refers to the cycle tour to
the different locations and
‘in time’ to the different
periods in Eindhoven’s
history.”/

.

No TU/e ticket
TU/e professor Van Bronswijk
awarded Ig Nobel Prize for Biology compensation for students
At Harvard University, in
front of the building of
the Department of
Architecture, Building
and Planning, prof.dr.
Annelies van Bronswijk,
professor of Health
Sciences, was awarded
the Ig Nobel Prize for
Biology on Thursday 4
October for her many
years of research into all
kinds of flora and fauna
in the architectural environment. The Ig Nobel
Prize is the frivolous
counterpart of the real
Nobel Prize and is
awarded annually for
achievements that ‘first
make people laugh, and
then make them think’.
Ever since the 1970s Van
Bronswijk
has
been
publishing about research
in the field of ecosystems
within our houses, particularly between the bed
sheets and on the mattress.
She is an authority in
taking stock of mites,
insects, spiders, pseudoscorpions,
crustaceans,
bacteria, algae, ferns and
fungi in our environment.
Van Bronswijk (1946)
studied biology at Radboud
University of Nijmegen,
where she obtained her
PhD in 1972 with the dissertation entitled ‘HouseDust Ecosystem’. In 1991
she was appointed professor of biological agents
in the architectural environment at the TU/e.
For seventeen years now

entitled to scholarships
The TU/e does not intend
to bear part of the costs
of flight tickets to their
homelands for a group of
students entitled to
scholarships. In June
2007 the students signed
a petition requesting
this.

Prof.dr. Annelies van Bronswijk. Photo: Kees Moeliker

the Ig Nobel Prizes have
been awarded by the
scientific journal Annals of
Improbable Research (Ig
Nobel is a pun: it plays on
the analogy of the English
word ignoble with the
name of Alfred Nobel). The
ceremony has a frivolous
approach, but every year
many earlier Nobel Prize
winners render assistance
to it.
Usually the research conducted by the winners is of
a
somewhat
peculiar
nature, and it is precisely
thanks to this that it does
attract the attention of national and international
media. Van Bronswijk’s
research also manages to
get coverage on a regular
basis. For instance, some
years ago she claimed that
malaria could within the
foreseeable future become
a
problem
for
the
Netherlands, due to global

warming and an increase
in building activities near
water gardens.
For that matter, Van
Bronswijk is succeeding
two Dutch scientists who
were awarded last year’s Ig
Nobel Prize for Biology.
Then the Wageningen
researchers Bart Knols and
Ruurd de Jong were
rewarded
for
their
research, in which they
proved that the malaria
mosquito
Anopheles
gambiae was attracted by
the scent of sweaty feet and
Limburg cheese. Four
years ago the director of the
Natural Museum Rotterdam received the prize for
his research into homosexual necrophilia in wild
ducks./

.

The ceremony may be seen via
the website:
www.improbable.com/pages/ig
/2007/webcast/index.html.

In June 2007 twelve
students entitled to scholarships signed a petition
addressed to the TU/e
Scholarship Foundation. It
requested compensation
of flight tickets for graduates to their homelands.
The subscribers received
their scholarships for the
first time in the academic
year 2005-2006, and the
amount has meanwhile
been raised. New students
entitled to the Master scholarship for students from
outside the European
Economic Area receive
compensation amounting
to 17,000 euros. After
deduction of tuition and
fees this leaves an amount
of 730 euros per month, as
against a monthly payment
of 650 euros received by
the subscribers. The latter
therefore wanted their
return trip to be compensated for by the TU/e
and filed the petition.
Dr. Karen Ali, head of the
TU/e
Education
and

Student Service Center
(STU), informs us that the
TU/e will not comply with
this request. The TU/e
scholarship program is
developing with the years,
like many other scholarship programs. Criteria
and amounts are determined annually for each
new group of incoming
students. Ali stresses that
scholarships must for
these reasons be regarded
as independent items and
may not be compared with
earlier or later groups.
Each student accepting a
scholarship has been duly
notified of the criteria, she
says, and signs a contract
with the TU/e Scholarship
Foundation including the
conditions. Consequently,
compensation is out of the
question.
In a response to the denial
one of the subscribers says
that none of them has
taken or will take further
action to get compensation
for the ticket yet.
In the meantime most of
the subscribers have graduated and left for their
homelands. Those who are
still in Eindhoven at
present prefer not to be
mentioned by name; they
would rather leave the
matter behind them./

The English Page is written by Franca Gilsing.
She can be reached at engcursor@tue.nl.
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Like most nationalities, the
Dutch insist their language
is a difficult one. It’s also a
funny language, as I’ve
found out over the last few
weeks in my ‘Dutch for
Beginners’ course.
Apparently the Dutch
weren’t exaggerating.
There are sounds involved
here which I didn’t know
existed. The most difficult
part is pronouncing the
‘ch’, and the guttural ‘g’.
The pages in my secondhand book were covered
with spit stains, indicating
that the previous owner
had obviously practiced a
lot. Probably had to drop
the course when he ran out
of throat medicine. After
many failed attempts to
pronounce the ‘g’, the
teacher tried to explain
that it’s just like the sound
one makes when one has a
fly caught in their throat.
Umm, excuse me, but that
doesn’t really help. I’ve
never had to swallow a fly
before. And even if I did, I
don’t think I would focus on
the subtlety of the sounds
emanating from my mouth,
but rather, try to get the fly
out of my throat. There has
to be an easier way to learn
this, right?
No there isn’t. Certain
sounds like ‘ui’ require you
to contort your face into
awkward configurations.
So not only must you keep
in mind the fly-caught-inthroat scenario, but also
run through a host of facial
expressions like wringing
eyebrows, crinkling the
nose and puckering your
lips while delivering the
sentence.
Of course, all this is of
great hilarity to my Dutch
friends. Watching me
attempt to speak Dutch
provides them with hours
of amusement. Every now
and then, they get me to
pronounce ‘Scheveningen’
and then giggle away to
glory.
It’s a miracle my teacher
manages to keep a straight
face in class. Still, it won’t
be so funny if I don’t pass
this course. And I won’t
pass it if I can’t speak it
right.
I think I will go and catch
some flies.

Huzaifa Das is a student of
Chemical Engineering and
Chemistry. Every other
week a column written by
him will be published on
the English page.

11 oktober 2007 Cursor
6/ Onderzoek

Een lego-bouwdoos met moleculen
Bio-actieve materialen/Jim Heirbaut
Foto/Bart van Overbeeke
Wetenschappers zijn zover dat ze menselijke weefsels
kunnen ontwerpen en kweken om schade aan het lichaam te
repareren. Hierbij is behoefte aan moleculen die het gedrag
van de cellen kunnen sturen. De polymeermaterialen waaraan
dr.ir. Eva Wisse voor haar promotieonderzoek werkte, zijn
daar een voorbeeld van: die kunnen een actieve rol spelen in
het lichaam. Gisteren, woensdag 10 oktober, promoveerde ze
op haar onderzoek.
Fysiek zat promovenda Eva Wisse het
grootste deel van de tijd in het Laboratorium voor Macromoleculaire en Organische Chemie, dat aan de faculteit
Scheikundige Technologie onder leiding
staat van prof.dr. Bert Meijer. Toch valt
haar promotie officieel onder Biomedische Technologie. Met deze spagaat is ook
meteen het onderzoek van Wisse gekenschetst: met de scheppende kracht van de
scheikunde zoeken naar toepassingen in
de medische wetenschappen. Ze deed
vier jaar lang onderzoek naar materialen
die ‘bio-compatibel, bio-afbreekbaar en
bio-actief’ zijn. Dit is de laatste jaren een
hot onderwerp. ‘Bio-compatibel’ slaat op
materialen die je probleemloos in het
menselijk lichaam kunt plaatsen. Er
treden geen infecties op en het lichaam
probeert het materiaal er niet uit te
gooien: de zogeheten afstotingsverschijnselen. Uit bio-afbreekbare materialen
maken wetenschappers tegenwoordig
stukken dragermateriaal met een heel
specifieke vorm, om bijvoorbeeld een
beschadigd stuk bot op te vullen. Dat
werkt als volgt: het tijdelijke stevige
dragermateriaal is poreus en wordt
gevuld met -in dit voorbeeld- opgekweekte botcellen van de patiënt. Idealiter gaan
deze cellen zich delen terwijl het dragermateriaal langzaam wordt afgebroken. De
nieuwe cellen nemen zo langzaam de
plaats in van hun tijdelijke gastheer.
Tenslotte is al het tijdelijke materiaal
verdwenen en heeft zich een nieuw stukje
bot gevormd, precies in de juiste vorm.
“Dat is wat we proberen te doen met
‘tissue engineering’, het ontwerpen en
maken van weefsels”, vertelt Wisse.
Hierbij speelt het gedrag van de cel een
zeer belangrijke rol. Om dit te beïnvloeden, proberen wetenschappers tegenwoordig bepaalde bio-actieve moleculen
in de materialen in te bouwen. En dat is

waar de groep van Wisses promotor, Bert
Meijer, in is gespecialiseerd: in het
bouwen van zelf ontworpen moleculen.
Kort of lang, simpel of ingewikkeld, met
ingewikkelde syntheseprocessen kan
men het daar zo afstemmen dat er hier
een stikstofatoom extra aan komt te zitten
en daar een ‘zuurstofje’ minder. Wisse:
“Ook al doe je maar een klein aanpassinkje aan een molecuul, dan kunnen je
resultaten al volledig anders zijn. Dat
blijft enorm fascinerend.”
De promovenda hield zich gedurende vier
jaar bezig met onderzoek naar polymeermaterialen die niet alleen passief biocompatibel zijn, maar zelfs een actieve rol
kunnen spelen in het lichaam. Daartoe
moest Wisse een proces ontwikkelen om
in de lange ketens die polymeren zo kenmerken, bepaalde heel korte eiwitten
(peptiden) in te kunnen bouwen. Deze
stoffen kunnen menselijke cellen een
chemisch signaal geven. Ze kunnen een
cel bijvoorbeeld ‘vertellen’ dat die zich
moet gaan delen, of ergens aan moet
hechten, of dat een stamcel zich moet
ontwikkelen tot een bepaald type cel.
“Doel was eigenlijk een bouwdoos met
verschillende blokjes te maken”, vertelt
Wisse. “Zodat we uit verschillende potjes
polymeren en bio-actieve moleculen, die
we hebben staan, door eenvoudigweg te
mengen vele verschillende combinaties
kunnen maken. Kleurstoffen hadden we
zo al eens in een polymeerketen ingebouwd, maar van echt biologisch actieve
componenten moest het nog bewezen
worden.”
De polymere eenheden waarmee Wisse
werkte, zijn onder te verdelen in harde en
zachte. De harde delen -in feite een
complex molecuul- ‘klikken’ op een heel
stevige manier aan elkaar, bijna alsof het
legoblokjes zijn. Daardoor worden lange
strengen op nanoschaal gevormd die zeer

sterk en stijf zijn. Deze nanovezels
-enkele nanometers dik, zo’n micrometer
lang- zijn met een AFM (Atomic Force
Microscope) goed te zien. Tot haar verrassing ontdekte de promovenda dat een
kleine verandering in de molecuulstructuur van het harde bouwblokje ertoe
leidde dat het blokje helemaal niet meer
zo goed paste op een voorganger in de rij.
“Zelfs toen we slechts één koolstofatoom
toevoegden. Dat hadden we niet verwacht.”

In haar proefschrift beschrijft Wisse ook
een praktische toepassing van de ‘box of
blocks’, zoals het systeem van polymere
en biologische componenten in de onderzoeksgroep wordt genoemd. Tijdens haar
promotie heeft ze in samenwerking met
de onderzoeksgroep Tissue Engineering
van prof.dr. Marja van Luyn van de
Rijksuniversiteit Groningen een eerste
stap gezet om het belangrijkste onderdeel
van een menselijke nier na te bouwen.

“Onze technologie zit over vijf jaar in conventionele auto’s”
Vijf jaar geleden promoveerden ze gezamenlijk bij de faculteit Werktuigbouwkunde, ieder met een eigen dissertatie
die transmissie en aandrijftechnologie
voor voertuigen tot onderwerp had. Al
voor hun promotie hadden Roëll van
Druten, Alex Serrarens en Bas Vroemen
met hulp van de TU/e het innovatieve
kennisbedrijf Drivetrain Innovations BV
(DTI) op poten gezet. In maart van dit
jaar verlieten ze de TU/e-campus en
vestigden ze zich op het Eindhovense
industrieterrein De Hurk.

Rechts op de foto (van links naar rechts): Alex Serrarens, Bas Vroemen en Roëll van Druten in hun nieuwe
bedrijfspand. Foto: Bart van Overbeeke

DTI ontwikkelt nieuwe modules voor
transmissie, onder meer voor hybride
aandrijvingen. Het zijn unieke systemen
die belangrijke voordelen bieden zoals
lagere kosten, hoge efficiency en hoge
drivability (comfort). DTI verkoopt deze
systemen in de vorm van productielicenties aan autofabrikanten, transmissie- en systeemleveranciers. Voordat
het zover is, verkoopt DTI ontwikkeling

en engineering op de eigen technologieën. Dat betekent dat ze voor klanten
prototypes maken. Inmiddels is een
eerste licentie verkocht voor voertuigen
die in 2011 op de markt worden verwacht.
Deze technologie is de powershift-aandrijving van DTI, een concept waarmee
geautomatiseerde handversnellingsbakken worden verbeterd. Een geautomatiseerde handbak heeft normaliter
koppelonderbrekingen bij het schakelen.
Met de DTI-module wordt de onderbreking volledig ‘weggepoetst’. Een ander
voordeel is dat de bak bijna ongewijzigd
blijft, wat aantrekkelijk is voor fabrikanten van transmissies en voor de
autofabrikanten zelf.

Vijftien mensen
Het bedrijf is in vijf jaar gegroeid van vijf
naar vijftien mensen. DTI betrok afgelopen maart een nieuw pand op industrieterrein De Hurk in Eindhoven. “Daarin
hebben we een kantoor en een develop-
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Uit zelf vervaardigde materialen bouwde
ze het belangrijkste onderdeel van een
zogeheten nefron, de basiseenheid van de
nier. Een echte menselijke nier bestaat uit
zo’n miljoen van deze mini-reinigingscentrales. Hierin gaat bloed met afvalstoffen eerst door een grove filter. Hier
worden bloedcellen en grote eiwitten
gescheiden van het water met de kleinere
opgeloste stoffen. Hierna haalt de nier uit
de overgebleven vloeistof (de voorurine)
de moleculen die van waarde zijn voor het
lichaam, zoals natrium en glucose. Ook
het water gaat voor een groot deel terug
het lichaam in.
Het belangrijkste in dit proces is een
membraan dat de scheiding vormt tussen
de voorurine en de bloedvaten die om het
nefron heen zitten. Daar doorheen
bewegen de zouten, de voedingsstoffen
en het water de bloedbaan in. Dit is dan
ook wat Wisse geprobeerd heeft na te
maken. Wisse: “Ons membraan bestaat
uit een netwerk van eigengemaakte nanovezels. Aan de bovenkant steken peptiden
uit die ervoor zorgen dat de cellen uit het
nefron hetzelfde celtype blijven.
Belangrijk is dat het een nette laag is van
één cel dik, waar geen gaten in mogen
zitten. De peptiden moeten ervoor zorgen
dat er steeds een levende laag cellen op

het membraan zit.” Op soortgelijke
manier steken aan de onderzijde
peptiden uit die cellen aan zich hechten
-en in stand houden- die een bloedvat
vormen. Het membraan zelf heeft gaten
met zodanige afmetingen dat water-, en
glucosemoleculen en zoutionen er
gemakkelijk doorheen kunnen, maar dat
cellen erop blijven liggen. Tot nu toe heeft
Wisse vooral de zijde van de voorurine
onderzocht, maar haar collega’s richten
zich nu ook op de cellen van het bloedvat.
Wisse: “Heb je daarvoor eenmaal de
juiste materialen gevonden, dan kun je
testen of het zelfgebouwde stukje nefron
inderdaad de juiste werking heeft. Deze
stap is echt heel spannend. Ik verwacht
dat de groep in 2008 zover is. Dat zou
een echte mijlpaal zijn, want dan hebben
we voor het eerst uit onze bouwdoos van
materialen een werkend stukje van een
kunstmatige nier gemaakt.”
Het uiteindelijke doel van dit onderzoek
is een implanteerbare kunstnier te ontwikkelen. Maar dat ligt nog heel wat jaren
in de toekomst, haast Wisse zich te
zeggen. “Wat wel al eerder zou kunnen, is
een riem voor nierpatiënten waaraan een
draagbaar ‘spoelsysteem’ is bevestigd.
Dat zou de huidige dialyse al iets te
verbeteren.”/

.

Links:
De harde ‘blokjes’
klikken op een heel
stevige manier aan
elkaar. Voor chemici: de
bindingen bestaan uit
waterstofbruggen.

Links: De nanovezels zijn
goed te zien
met een AFM.
Tussen de
vezels zit
zachter materiaal dat op
deze afbeelding niet te
zien is.
Boven: Doorsnede van een deel van het nefron.
Rechts, van boven naar beneden de voorurine, het
membraan en het bloedvat. Het membraan vormt
de afscheiding tussen bloedbaan en voorurine.
Links een schematische weergave van wat Wisse
heeft gebouwd: een zelf ontworpen membraan met
boven en onder een verschillend type cellen.
Links: Elektronenmicroscoopopname van het
membraan. Cellen blijven hierop zitten, maar
moleculen gaan er goed doorheen. Het balkje is
vijftig micrometer lang.

ment workshop binnen hetzelfde pand”,
vertelt Alex Serrarens, één van de oprichters van het bedrijf. “Het is voor ons
de ideale plek waar we vanuit het kantoor
de workshop met prototypes en testapparatuur kunnen binnenlopen.”
De aandacht voor duurzaamheid en
CO2-verlaging speelt het bedrijf momenteel sterk in de kaart. Serrarens: “Dit
zorgt ervoor dat er veel aandacht is voor
hybride aandrijvingen. Er komen veel
projecten op dit gebied.” DTI is binnen
Nederland een samenwerking aangegaan
met DAF Trucks, in het buitenland met
Magneti Marelli, dat gelieerd is aan Fiat,
en in Japan is er een samenwerkingsproject met een grote automotive componentleverancier. “Wij zijn een interessante partij vanwege onze kennis en onze
patenten”, laat werktuigbouwer Serrarens
weten. “Met patenten alleen red je het
niet, want dan ben je een uitvindersclubje
dat wat wil verdienen aan octrooien. Voor
de klant ontwikkelen wij onze concepten
tot aan volwaardige prototype transmissies inclusief aansturingssoftware.
We laten met demonstratievoertuigen

zien waartoe we in staat zijn.”
DTI wil de komende jaren groeien naar
dertig medewerkers, maar het is op dit
moment erg lastig om goede mensen te
vinden. En daarmee is Drivetrain
Innovations BV een schoolvoorbeeld
van een succesvolle mkb’er in techniek
geworden: de belangrijkste rem op de
groei is het tekort aan goed personeel.
Toekomstvisie voor over vijf jaar? “In
Europa zit onze technologie dan in
conventionele auto’s tot aan het middensegment, denk aan Opel, Fiat, Peugeot,
Citroën, Ford en Renault. Daarnaast is er
een groot aantal speciale applicaties te
verwachten in de meer sportieve toepassingen, maar ook in transporttoepassingen. In Japan denken we aan merken als
Nissan, Toyota, Subaru, Mazda en Honda.
We hopen daar flinke slagen te kunnen
maken, met name met onze CVT-technologie.”/

.

Meer informatie over DTI is te vinden op:
www.dtinnovations.nl.

Er zijn in Nederland allerlei
instanties waarvan je het
bestaan niet weet. Het
Nationaal Bureau voor
Verbindingsbeveiliging in
Leidschendam bijvoorbeeld.
Zij adviseren de overheid over
het beveiligen van digitale
datastromen.
Wiskundestudent Marc
Stevens deed er zijn afstudeer onderzoek. “Om documenten
te beveiligen zijn er zogeheten
hashfuncties in omloop. Die
fabriceren voor ieder docu ment een soort digitale vinger afdruk. Een veelgebruikte
hashfunctie is MD5.” Drie jaar
geleden werd er op MD5 een
cryptografische aanval uit gevoerd. “Je wilt niet dat twee
documenten dezelfde vinger afdruk meekrijgen. Dat is
zoiets als dat jouw fietssleutel
ook op het slot van het huis
van de buurman blijkt te
passen.” De Chinese crypto grafe Xiaoyun Wang was het
gelukt om dat voor elkaar te
krijgen. “Dat was voor de
cryptografische wereld flink
schrikken. MD5 was namelijk
een veelgebruikte manier om
documenten te beveiligen.” De enige gerust stelling was dat Wang een supercomputer
gebruikte, een instrument waarover niet
iedereen beschikt. “Maar een paar maanden
later had een Tsjech de rekentijd al terugge bracht tot enkele uren op een gewone pc.”
Stevens onderzocht of het nog sneller kon:
“Een paar uur is te lang. Als een document
wordt verzonden, heb je hooguit een aantal
seconden om het aan te vallen.” Het bleek
nog sneller te kunnen. Zowel Stevens als de
Tsjech bedacht een manier om er een paar
minuten over te doen. Door hun technieken te
combineren, is nu een aanval in tien secon den mogelijk. Het was voor Stevens vooral
een vingeroefening voor het echte werk.
“Wang heeft de vergelijkingen voor haar
aanval met de hand opgesteld. Dat is razend
knap, maar ook echt monnikenwerk. Ik heb
onderzocht of er een meer systematische

manier is om de zwakheden in MD5 bloot te
leggen. Door mijn onderzoek zijn we nu in
staat om de sets vergelijkingen te maken die
je nodig hebt om de verschillen tussen de
vingerafdrukken van twee documenten weg
te poetsen.” Zijn afstudeerwerk werd met een
10 beloond. Ook was hij gisteren, woensdag
10 oktober, een van de vijf genomineerden
voor de Joop Bautz Security Award, een prijs
voor de beste afstudeerscriptie op het gebied
van informatiebeveiliging. De prijs ging
helaas aan zijn neus voorbij.
Stevens doet nu promotieonderzoek bij het
Centrum voor Wiskunde en Informatica.

Tekst: Anouck Vrouwe
Foto: Rien Meulman

Onderzoek in het kort
Nieuwste trends uit ict
Op donderdag 18 oktober vindt aan de Universiteit van Tilburg het symposium ‘ICT, een
Topprestatie’ plaats. Het biedt bezoekers -professionals uit de ict- en onderwijswereldeen overzicht van de nieuwste trends in ict-toepassingen voor universitair onderzoek en
onderwijs. Hoogleraren en deskundigen uit sectoren als de logistiek, zakelijke dienst verlening, gezondheidszorg en hightech systemen spreken en discussiëren met elkaar over
innovatieve ict-toepassingen in de kenniseconomie. Op het symposium spreken onder
anderen de TU/e-profs Emile Aarts (Philips Research), Huib Vader (Klinische Chemie), Kees
van Hee en Wil van der Aalst (beiden Wiskunde & Informatica). De dag staat onder leiding
van Theo Bemelmans, emeritus hoogleraar Informatie Systemen aan de TU/e. TU/e-hoog leraar Martin Rem, directeur Regieorgaan voor ict-onderzoek en -innovatie, zal met enkele
inleiders een paneldiscussie voeren. Meer informatie: www.uvt.nl/icteentopprestatie.

Licht en de kwaliteit van leven
Op donderdag 8 november houdt de Stichting Onderzoek Licht en Gezondheid (SOLG), die
zetelt op het TU/e-terrein, in het Evoluon in Eindhoven een internationaal symposium.
Onder de titel ‘Light, Performance and Quality of Life’ presenteert een groep van internatio naal toonaangevende deskundigen actueel onderzoek op het gebied van licht in relatie tot
prestatie, productiviteit, cognitie, slaap, ouderen en arbeidsomstandigheden.
Keynotespreker is neuroloog prof.dr. George Brainard van de Thomas Jefferson University in
Philadelphia. Zijn lezing handelt over het gebruik van licht om problemen met de slaap
tijdens het reizen in de ruimte te verminderen.
Het is aangetoond dat een gebrek aan lichtprikkels een belangrijke rol kan spelen bij het
ontregelen van de biologische klok en het verstoren v an het 24-uurs ritme. Gevolgen zijn
meer fouten op de werkplek, verminderde prestaties en wellicht ook verminderde producti viteit en een toegenomen ziekteverzuim. De gangbare verlichting in de gebouwde omgeving
is, volgens de laatste wetenschappelijke inzichten, vaak ontoereikend voor instandhouding
van biologische ritmen bij de mens. Inmiddels zijn er methoden en lichttechnieken ont wikkeld die handhaving van belangrijke biologische en cognitieve functies ondersteunen.
Deze nieuwe inzichten en technieken komen voort uit wetenschappelijk onderzoek dat
onder meer aan de TU/e wordt verricht.
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studenten krijgen korting en betalen vijf
euro per persoon, De leden van de
Faculty Club, emeriti en de leden van de
vereniging voor vrouwen van hoogleraren hebben gratis toegang. Voor de organisatie is het plezierig als u zich vantevoren aanmeldt via www.facultyclub.tue.nl.
Er zijn 450 plaatsen. Ben er vlug bij,
want op is op!

Centraal Stembureau
Kandidaatstelling verkiezingen
TU/e 2007
Van dinsdag 16 t/m donderdag 18 oktober ’07 kunnen kandidaatstellingsformulieren ingeleverd worden bij het Centraal
Stembureau, TR 0.02/0.03. Het Centraal
Stembureau is geopend van 9.00 - 12.00
uur en van 14.00 - 17.00 uur.
Voor alle benodigde formulieren, het
tijdschema en overige informatie, zie
http://www.tue.nl/verkiezingen.

Eindhoven School of
Education
Diploma-uitreiking
In de afgelopen periode hebben negen
docenten in opleiding bij de Eindhoven
School of Eduation de opleiding voor
eerstegraads bevoegdheid in natuurkunde, scheikunde of wiskunde afgerond.
Op donderdag 1 november vindt de feestelijke diploma-uitreiking plaats.
Voorafgaand aan de uitreiking houdt
prof.dr. W.M.G. Jochems, hoogleraardirecteur van de Eindhoven School of
Education, een korte toespraak.
De diploma-uitreiking begint om 16.00
uur en vindt plaats in zaal 5 van het
Auditorium. Aansluitend volgt een receptie in vak D van de kantine in het
Auditorium.

Elections TU/e 2007
The period of nomination has been set
for Tuesday 16 thru Thursday 18 October
2007.
For further information and forms:
http://www.tue.nl/verkiezingen.

Stan Ackermans Institute
Uitreiking PDEng-diploma
Het 3TU.School for Technological
Design, Stan Ackermans Institute (SAI)
reikt op donderdag 11 oktober diploma’s
uit aan kandidaten die met goed gevolg
de tweejarige postgraduate opleiding
User System Interaction (USI) hebben
afgerond. Zij verkrijgen hiermee de
graad van PDEng (Professional Doctorate
in Engineering). De uitreiking begint om
14.30 uur in de Blauwe Zaal van het
Auditorium.

Didactische scholing/DPO
Presenteren met behulp van
theatervaardigheden voor TU/edocenten: masterclass
Acteurs weten vanaf de eerste stap die ze
op het toneel zetten de aandacht van het
publiek te trekken en die vast te houden.
Hoeveel een publiek van een college of
voordracht onthoudt, hangt af van een
aantal aspecten:
- inhoud: structuur, opbouw, spreekschema’s, omgaan met hulpmiddelen
- expressie: houding, lichaamstaal,
gebaren, stem, mate van (ont)spanning
- relatie: contact maken en houden, hieren-nu-aanwezig zijn
In de training ‘Presenteren met behulp
van Theatervaardigheden’ bekwamen
docenten zich in voorgaande aspecten.
Afhankelijk van ieders leerwensen wordt
dieper op een bepaald aspect ingegaan.
De training wordt gegeven op vrijdag 16
en 30 november van 9.30 uur tot 17.30

Faculty Club
Concertmatinee
Concertmatinee Faculty Club, vanwege
haar tienjarig bestaan, op zondagmiddag
28 oktober 15.00 uur, Auditorium.
Met medewerking van ESMG Quadrivium symfonie-orkest ‘Ensuite’, componist Gijs Meeusen, Ralph Rousseau
Meulenbroeks op viola da gamba, Jan
Verschuren op het orgel en Ruud
Huijbregts met het PV-koor. Een unieke
combinatie van ‘eigen talent’. Een
eenmalige opvoering. Een geweldige
middag. Hier moet u bij zijn. Iedereen
kan hier naartoe voor tien euro per
persoon. Koffie vooraf en een drankje na
afloop inbegrepen. Medewerkers en

uur. Nadere informatie is te verkrijgen
bij Harry van de Wouw (toestel 3126).
Aanmelding kan per telefoon (toestel
2520), per e-mail (cursus.dpo@tue.nl) of
via internet
(www.tue.nl/didactische_scholing).

Educational training/DPO
Master class ‘Performance skills
for TU/e lecturers’
How to improve your lecture using theatre skills. From the first moment they
step onto the stage, actors know how to
capture the attention of their audience.
Besides the content, the impact of your
lecture on your students, or colleagues at
a conference, depends largely on your
performance. In this Master class you
will improve your performance skills.
You will be asked to present mini-lectures. You will receive specific feedback
and personal instruction regarding your
presentation style. You will work with the
course instructor on
- structuring the content of your presentation,
- verbal and non-verbal expression,
- your relationship to your students and
how to get them involved.
The shape of the Master class will be
informed by the specific needs and
interests of participants.
The Master class will take place on
November 15th and November 29th from
9.30 - 17.30 hours. The Master class will
be taught in English and is open to all
TU/e lecturers. For further information
please contact Harry van de Wouw
(extension 3126). Registration for this
course by phone 2520, email
cursus.dpo@tue.nl or internet
www.tue.nl/course_information.

of a strained voice. During the workshop
a teacher of speech therapy will give you
information and a lot of exercises to
work on. Your performance is recorded
on camera. You will be given advice
based on that recording.
The workshop will take place on Tuesday,
November 6th from 13.30 - 16.00 hours
and November 27th from 13.30 - 16.30
hours. For more information please contact Willem van Hoorn (phone 4237).
Enrolment: By Internet
(http://www.tue.nl/course_information/),
by email (cursus.dpo@tue.nl) or phone
(2520).

Course ‘Teaching and Learning
in Higher Education’ for
teachers and PhD’s
The course ‘Teaching and Learning in
Higher Education’ will take place on
Tuesday 13th (whole day), Wednesday
14th (morning) and Tuesday 20th (whole
day) of November 2007. The course is
intended for both experienced and
inexperienced teachers, post docs and
PhD students.
The course offers a broad orientation on
several teaching activities and offers a
good preparation for giving lectures,
tutorials and so on. During the course,
the participants will be actively involved,
for instance by giving presentations and
by exchanging ideas and experiences.
Participation for teaching staff of the
TU/e is free of charge.
Further information can be obtained
from Harry van de Wouw (extension
3126). You can enrol for the course by
telephone (2520), by e-mail
(cursus.dpo@tue.nl), or by Internet
(www.tue.nl/course_information).

Workshop ‘Voice training’
Do you have a sore throat or a hoarse
voice after giving a lecture or presentation? Would you like to improve your
audibility in the lecture hall? In that case
you might want to participate in the
workshop ‘Voice training’.
The workshop aims at improving the use
of the voice in lectures, presentations
and instructions, and at the prevention

grijpen. Zelfbedieningswinkels, technische dynamiek en boodschappen doen in
Nederland na 1945’. Sluijter promoveert
aan de faculteit Technologie
Management. De promotoren zijn
prof.dr.ir. H.W. Lintsen en prof.dr. N.A.
Wilterdink.

Vacatures
PhD ‘Nanoadhesion in stiff elastic contacts’ (V37.614), the Laboratory of
Materials and Interface Chemistry,
department of Chemical Engineering
and Chemistry (1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 27
CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1
promovendus (1956 t/m 2502 euro).
Mederwerker Onderzoek- en Onderwijs
(V37.614), Procesontwikkeling (SPD),
faculteit Scheikundige Technologie (1.0
fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 9 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 (2387 t/m 3278 euro).
Milieuadviseur, 38 uur per week
(V82.028), AMSO, dienst Algemene
Zaken (1.0 fte). Tijdelijk dienstverband,
salaris maximaal schaal 10 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(2279 t/m 3597 euro).
Logistiek medewerker afval en gevaarlijke stoffen (V87.038), dienst Interne
Zaken (1.0 fte). Tijdelijk dienstverband,
salaris maximaal schaal 5 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(1564 t/m 2226 euro).
Voor meer informatie ga naar:
http://vacatures.tue.nl.

Mensen
Promotie
Mw. drs. B. Sluijter verdedigt op donderdag 18 oktober haar proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen van een
commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur
in zaal 4 van het Auditorium. De titel
van het proefschrift luidt ‘Kijken is

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

(Advertenties)

Auto – Motor – Taxi –E bij B
Speciale TU/E studentenactie
NU! Auto 20 uur + examen: 875,Op vertoon studentenpas: Intake gratis !!
Motor 20 uur+de 2 examens+motorbroek: 999,www.vboc.nl – info@vboc.nl
T.: 040-2926564

Nierstichting Elfstedentocht
Ik schaats mee.
U ook?
Schrijf dan nu in via
www.schaatsenaan.nl
Hein Vergeer

21 oktober 2007
Meer info: 0800 8025
Met dit geluksarmbandje steun ik het wetenschappelijk onderzoek.
Wat doet u in de strijd tegen borstkanker?

Irene Moors
Kijk op www.stopborstkanker.nl

Stop borstkanker

Geef voor onderzoek

COLLECTANTEN GEVRAAGD!
VOOR DE COLLECTE VAN 10 T|M 16 FEBRUARI 2008
kijk op www.amnesty.nl/collecte of bel (020) 626 44 36
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Persoonlijke zoektocht naar de ‘ultimate boogeyman’
Regisseur David Fincher was
zes jaar toen The Zodiac in 1969
aan een reeks brute moorden in
San Francisco begon. Fincher
kon zich de angst onder de
bewoners later nog steeds
herinneren en maakte er de
film Zodiac over. Het is geen
‘who done it’ geworden, maar
een realistische reconstructie
over de betrokkenheid en het
onderzoek. Het is Finchers
meest persoonlijke film, een
afrekening met de ‘ultimate
boogeyman’, zoals hij The
Zodiac zelf noemt.
Meteen na zijn eerste moord
bracht The Zodiac dagblad The
Chronicle op de hoogte van
details die alleen híj kon weten.
De krant moest ook codes
plaatsen, ‘anders zouden er nog
meer doden vallen’. Die kwamen
er toch en er werd een team met
gerenommeerde rechercheurs
geformeerd. Ook anderen
zochten de seriemoordenaar en
werden er het slachtoffer van.
Paul Avery, misdaadjournalist
van The Chronicle, gaat ten
onder aan drank en drugs.
Inspecteur Dave Toschi verliest
zijn reputatie. Robert
Graysmith, de jonge cartoonist
van The Chronicle en geïntrigeerd door de puzzels van The
Zodiac, verspeelt zijn huwelijk.
Fincher ging uitermate zorg-

Vorig jaar won Johan Goossens het
Groninger Studenten Cabaret
Festival, en hoe: zowel de jury-, als
de publieks- én persoonlijkheids prijs. De Trouwcolumnist en oudstudent Theaterakademie bereikte
eerder de halve finale van het
Amsterdams Kleinkunst Festival
met onderwerpen als: ‘Kijk mij
eens met een neger praten’, ‘De
arrogantie van paperclips’ en ‘De
Aldi moet je geestelijk aankunnen’.
Goossens treedt op donderdag 11
oktober op in het Gaslab, evenals
dichteres Vicky Francken (winnaar
publieksprijs Write Now!) en caba retier Jelle Kuiper. Gaslab, 20.30
uur. Voor dit programma zijn
kaartjes af te halen bij Studium
Generale, Auditorium 2.02. Maxi maal vier kaartjes per persoon.

Scène uit Zodiac.

vuldig te werk. Met scenarioschrijver James Vanderbilt
baseerde hij zich op het boek
van Graysmith. Ze hebben het
bewijsmateriaal opnieuw doorgespit en gekeken of er met
moderne technieken nieuwe
aanwijzingen verkregen konden
worden. In de film komen die
details terug. De camera volgt
The Zodiac door de stad en

zweeft boven de taxi van het
vijfde slachtoffer, ook tijdens
de moord. Dus geen sensatiebeluste opnames, Fincher toont
enkel wat uit de politierapporten
was te achterhalen: alleen de
exacte route.
Overigens is de figuur van
inspecteur Toschi extra interessant. Clint Eastwoods karakter
Dirty Harry is op hem geba-

seerd, alleen liet Eastwood het
verhaal goed aflopen, waar
Fincher trouw blijft aan het
realisme./

.

De Zwarte Doos, 11, 16 en 17 oktober,
20.00 uur.
Wie geïnteresseerd is in de digitale
bewerkingen van de film, zie
www.filmtotaal.nl/module.php?section
=newsDetails&newsID=9730&titel=
De_CGI_in_Finchers_Zodiac.

Oblomov: actief in fantasieën en dromen
Op een dag besluit Oblomov, de
negentiende-eeuwse Russische
landeigenaar, niet meer uit zijn
bed te komen: dat heeft allemaal
geen zin. Liever houdt hij zich
bezig met zijn fantasieën en
dromen, waar hij heel actief in is.
Het liefst zwijmelt Oblomov, naar
de gelijknamige romanfiguur van
de Russische auteur Ivan
Gontsjarov, over zijn gelukkige

jeugd op het landgoed Oblomovka.
Eigenlijk zou hij Oblomovka, waar
hij al jaren niet is geweest, moeten
laten opknappen, maar daar komt
het ook al niet van. Eigenlijk moet
hij ook dringend een brief
schrijven, maar de inkt is op en
eigenlijk is het ook wel goed zo.
Die lethargische levenstijl wordt
op scherp gesteld als zijn vriend
Stolz de mooie zangeres Olga in -

troduceert. Zij lijkt de enige die
Oblomov uit zijn dromerijen kan
halen. Maar als deze ideale vrouw
een wezen van vlees en bloed blijkt
te zijn, schrikt Oblomov terug.
Olga trouwt met Stolz.
De Duitse schrijver Franz Xavier
Kroetz schreef de eerste toneel tekst in 1989 en voegde er in de
tweede versie een scène aan toe:
jaren later bezoeken Stolz, Olga en

hun kinderen Oblomov. Ze zijn een
flauwe afspiegeling geworden van
een gelukkig huwelijk. Ze repre senteren de uiterlijke schijn waar
Oblomov voor vlucht; de mooie
Olga is net zo melancholiek
geworden als Oblomov.
Het Zuidelijk Toneel speelt
‘Oblomov’ in het Parktheater, van
17 t/m 24 oktober.

Postume prijs voor Gerrit van Bakel
De Brabantse kunstenaar Gerrit
van Bakel heeft postuum de
Witteveen + Bos-prijs gekregen.
Twee bekende werken van Van
Bakel zijn in eigendom van de
TU/e. De prijs, toegekend bijna
25 jaar na het overlijden van de
kunstenaar, wordt in november
uitgereikt aan de Stichting
Gerrit van Bakel, die de nalatenschap van de kunstenaar
beheert.
De prijs -vijftienduizend euro
groot- bestaat verder uit een
publicatie en een tentoonstelling, die vanaf 15 november in
Deventer te zien is. Daar staan
ook twee kunstwerken van Van
Bakel uit de kunstcollectie van
de TU/e, te weten de ‘Tarim
Machine’ en de ‘Voorlopige
Regenboogmachine’. Beide
werken staan op de begane
grond van het Hoofdgebouw van
de TU/e.
Centraal thema bij Van Bakels
werk is de combinatie van kunst,
natuur en techniek. Zoals het
dag- en nachtprincipe: door het
verschil in temperatuur tussen
dag en nacht zet de olie in de
installatie uit en zorgt, via een
membraan en tandwielen, voor
minimale beweging. De ‘Tarim
Machine’ (1972-1982) was de

/Goossens,
Francken en
Kuiper

/Best

Na tien jaar had Sanne Wallis de
Vries enerzijds behoefte aan rust
en tijd voor haar kind, anderzijds
wilde ze wel optreden. Tijd voor
een nieuwe voorstelling was er dus
niet, maar haar producent haalde
haar over. Zo ontstond ‘Best’, met
de leukste dingen uit eerdere
shows. Ze stelde één voorwaarde,
vertelde ze onlangs op de radio:
“Niet meer dan twee optredens per
week en alleen in schouwburgen
die ik leuk vind”. Blijkbaar hoort
het Eindhovense Parktheater daar
ook bij, want daar is ‘Best’ op
zondag 14 oktober te zien.

/Chocolade
zonder schuldgevoel

Journalist Teun van de Keuken,
bekend van VPRO’s Keuringsdienst
van Waarde, gaf zichzelf in 2004
aan bij de politie, op beschuldiging
van slavernij. De reden: hij had
chocolade gegeten. Van de Keuken
kwam hiertoe na een reportage
over de slechte werkomstandig heden van cacaoarbeiders. Later
begon hij begon zelf het slaafvrije
chocolademerk Tony’s Chocolo nely. Hoewel een rechterlijke ver volging achterwege bleef, was Van
de Keuken niet tevreden. Zeker na
beschuldigingen dat zijn eigen
merk niet slavernijvrij was.
Hierover en over zijn plannen wordt
Van de Keuken geïnterviewd,
woensdag 17 oktober, 11.45 uur,
Filmhuis De Zwarte Doos.

/Podium voor
Onaffe Zaken

De Tarim Machine van Van Bakel. Foto: Peter Cox

tegenhanger van de Blue Flame,
toen de snelste auto ter wereld.
De machine zou het Tarimbekken ten noorden van Tibet
doorlopen in dertig miljoen

jaren. Het volgende tafereel zag
Van Bakel al voor zich: “Een
grootvader zegt tegen zijn
kleinzoon: ‘Die machine komt
eraan. Je moet tegen jóuw

kleinzoon zeggen dat hij zijn
hutje iets naar links bouwt.
Anders rijdt de machine er
overheen’.”/

.

De beste ideeën ontstaan nog wel
eens in de kroeg, al blijft daar de
volgende dag niet veel meer van
over dan een bierviltje met wat
krabbels. Dus blijven deze ideeën
vaak op de plank liggen, terwijl ze
vaak de moeite waard zijn. Plaza
Futura daagt bedenkers uit om hun
beste hersenspinsels uit te werken
en in een pril stadium te toetsen
aan een publiek in het programma
‘Podium voor Onaffe Zaken’, dat
openstaat voor geniale vondsten
en onwaarschijnlijke samenwer kingsverbanden. De eerste afle vering is op zaterdag 13 oktober,
om 20.30 uur in Plaza Futura aan de
Leenderweg.
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Uitstapje eerstejaars Wiskunde naar High Tech Campus

Strandzeilen en vliegeren met
gehandicapte jongeren

“We willen de wiskunde achter
producten zichtbaar maken”
Een bus vol eerstejaars
wiskundestudenten
vertrok vrijdag 5 oktober
naar de High Tech
Campus (HTC). De studenten kregen een vol
programma voor de
kiezen: overdag stonden
verschillende presentaties en demonstraties
over de praktische toepasbaarheid van wiskunde op het programma.
De dag begon met een
lunch en presentatie van
prof.dr. Wil Schilders van
de faculteit Wiskunde &
Informatica (W&I). Naast
de TU/e is hij ook
werkzaam op de HTC.
Schilders:
“Wiskunde
wordt vaak als abstract
gezien. Met deze dag
willen we laten zien dat
wiskunde toepasbaar en
soms echt nodig is om
praktische problemen op
te lossen.”
Behalve Schilders waren
ook dr. Hans Sterk en dr.
Hennie
ter
Morsche,
beiden van de faculteit
W&I, bij de organisatie van
de dag betrokken. Sterk

Foto: Rien Meulman

legt de opzet van de dag uit:
“We willen dat de eerstejaars een hechte groep
worden. Daarbij willen we
ze in contact brengen met
onderwijscommissarissen
en
studentmentoren;
tweedejaars bij wie ze
terecht kunnen met hun
vragen. Daar stappen ze
toch gemakkelijker op af
dan op ons. De dag biedt
natuurlijk ook een stukje
toekomstperspectief. De
studenten zullen heus wel
weten dat ze op het HTC
terecht kunnen, maar met
deze dag ervaren ze dit
ook.”

Na de presentatie van
Schilders is het tijd voor
enkele demonstraties: de
groep van in totaal 37 studenten werd in drieën
gedeeld. De volgende
onderwerpen
kwamen
hierbij aan de orde: numerieke wiskunde, discrete
wiskunde en stochastiek
en statistiek.
Student Pitter Wahl over de
dag: “Ik vond het vooral
interessant om te zien hoe
de wiskunde gebruikt
wordt. Ook vond ik het
boeiend om de dagindeling
te horen van de ingenieurs
die op de HTC werken.”/

.

Elephants vieren lustrum met 35 fusten
We willen geen reclame maken voor over matig drankgebruik, maar presenteren toch
even de volgende feiten. De entree voor het
lustrumfeest van studenten-rugbyclub The
Elephants, vrijdagavond 12 oktober in de
sociëteit van het ESC, bedraagt tien euro.
Wie dat betaald heeft, mag vrijelijk nuttigen
van de 35 fusten die de club klaar heeft
staan. “Dat komt van zijn lang zal ze leven
niet op”, verwacht lustrumvoorzitter Roger
Klarenberg. De fusten zijn onder meer door
oud-leden gedoneerd. Klarenberg rekent op
honderdvijftig tot tweehonderd feest gangers, die niet alleen mogen consumeren,
maar ook kunnen luisteren naar een Ierse
folkband.
Onder de noemer ‘finest Dutch rugby since

1972’ staan er nog meer activiteiten op de rol
dit collegejaar. In juni 2008 wil de club
‘highland games’ organiseren, een sport toernooi met Schotse spelen zoals boom stamwerpen en kogelslingeren. Verder moet
er een maandje daarvoor een almanak
verschijnen.
Overigens gaat het sportief gezien goed met
de club. Het eerste team staat bovenaan in
de Nederlandse studentencompetitie, na de
eerste zes wedstrijden van het seizoen
gewonnen te hebben. Vorig jaar eindigde de
club nog helemaal onderaan. En dat met
vrijwel hetzelfde spelersgroep. “Sinds een
half jaar hebben we een heel enthousiaste
nieuwe trainer, zodoende. De kwaliteit was
altijd al aanwezig”, legt Klarenberg uit.

Vrijwilligers van de Rode
Kruis Studentendesk
Eindhoven zijn zaterdag 6
oktober met dertien gehan dicapte jongeren uit de regio
naar IJmuiden geweest voor
een sportieve dag op het
strand. Het was de eerste
activiteit van de studenten desk, die vlak voor de zomer
is opgericht. Veertien vrij willigers, onder wie elf TU/estudenten en twee pas afge studeerden, begeleidden de
jongeren in de stralende zon
bij het strandzeilen en
vliegeren.
Joost van Montfort, bestuurslid en medeoprichter van de
Eindhovense studenten desk, blikt terug op ‘een
supergeslaagde dag’. TU/estudenten die willen helpen
met de organisatie van acti viteiten voor het Rode Kruis,
individueel of in groeps verband, bijvoorbeeld met
een dispuut of vereniging,
kunnen zich melden via
studentendeskeindhoven@
redcross.nl.
Foto: Karen Veldkamp

Gratis lidmaatschap voor 250ste lid Fellenoord
Fellenoord heeft de
champagne vorige week
flink laten knallen. De
Eindhovense studententennisvereniging mocht
namelijk haar 250ste lid
verwelkomen; praktisch
een verdubbeling ten opzichte van de 130 leden
die de club in 2000 nog
telde, aldus de trotse
voorzitter Kim Hettinga.
In het tennispaviljoen op
het TU/e-terrein werd
Josien
Pieters,
het
kersverse clublid dat het
ledental op 250 bracht,
woensdag 3 oktober in het
zonnetje
gezet
met
bloemen, champagne en
een gratis jaarlidmaat-

schap. Ze was één van de
69 nieuwe leden die de vereniging sinds de laatste
Intro, dankzij actieve
promotie, kon bijschrijven.
Volgens verenigingsvoorzitter
Hettinga
heeft
Fellenoord alle reden voor
een feestje, want met het
huidige ledental is de tennisvereniging volgens haar
uitgegroeid tot de grootste
studenten-sportvereniging
in Eindhoven. Andere
sportclubs
doen
het
volgens haar ‘een stuk
minder’: “Hajraa heeft 170
leden, Totelos 130 en Thêta
doet het ook wel goed,
maar van alle nieuwe
‘Intro-leden’ die daar nu

trainen, blijven er straks
veel minder over. Zij
hebben waarschijnlijk ongeveer evenveel leden,
maar de vraag is of zij ook
allemaal een sportkaart
hebben”, zo verklaart ze.
Volgens voorzitter Wouter
Kamps van de Eindhovense Studenten Sport Federatie is het sowieso moeilijk
te zeggen welke club daadwerkelijk de grootste is,
omdat het er maar net van
afhangt wie wel en niet
worden meegerekend bij
het ledental: alleen actieve
leden of sportkaarthouders, of bijvoorbeeld ook
oud-leden, ereleden en
donateurs./

.

En hoe is het in Newcastle?

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.

Australië: het land waar
de mannen surfen, barbecueën en bier drinken…
en de vrouwen ook. Het
land waar de gevaren van
dodelijke flora en fauna
slechts worden overtroffen door de ranzigheid
van Vegemite op toast.
Het land met een kustlijn

langer dan de evenaar en
een ozonlaag dunner dan
Durex Avanti. Maar
bovenal het land waar ik
me al ruim zeven
maanden geweldig
vermaak, met nog twee
veelbelovende maanden
in het verschiet.
Begin februari kwam ik
aan in Newcastle, een
kustplaats zo’n tweehonderd kilometer boven
Sydney met prachtige
stranden, mooie parken
en een in het regenwoud
verstopte campus. Het is
op deze campus waar een
gemuteerd muggenras
zich tegoed doet aan
nietsvermoedende uitwisselingsstudenten en het is
op deze campus waar ik
gedurende veertien
weken een wegdetectiealgoritme zou ontwikkelen.
De opzet was simpel:

grijp een auto, knutsel er
een setje camera’s in en
overtuig je computer om
uit de verkregen stereobeelden het wegoppervlak
te extraheren. Op deze
basis zou men vervolgens
wat geinige trucjes implementeren om de andere
weggebruikers en diens
relatieve snelheden te
detecteren. Samen zou
één en ander dan tot een
puik awareness-system
convergeren welk menig
mensenleven zou redden
door een waarschuwingsbelletje bij naderende
straatracers, overstekend
wild en (slaap)dronken
inschattingsfoutjes. De
praktijk bleek uiteraard
wat lastiger…
De oplettende lezer heeft
ongetwijfeld opgemerkt
dat veertien weken niet
overeenkomt met de
eerdergenoemde negen

maanden. Na de veertien
weken was ik weliswaar
een aardig eindje op weg,
maar nog lang niet klaar.
De universiteit van
Newcastle besloot mij
hierop een aantrekkelijk
aanbod te doen om me
wat langer te laten doorwerken. En zo werd mijn
stage met negen weken
verlengd.
Maar zo’n stage aan de
andere kant van de wereld
doe je niet alleen om te
leren hoe Australiërs hun
wiskunde schrijven. Het
is een stuk interessanter
om ‘berugzakt’ met
nieuwe vrienden een doos
wijn soldaat te maken,
terwijl je een koala
knuffelt onder een horizontaal wassende maan,
na een intense dag van
surfen met dolfijnen en
duiken met haaien. Het is
een stuk interessanter om

onder het genot van een
kangoeroebiefstuk de
politieke situatie van
Venezuela te bespreken
met één van haar inwoners, om vervolgens bij
het toetje te leren hoe je
in het Zweeds aan je
vader vertelt dat je je
kokosnoot niet open
krijgt. En tenslotte is het

een prima manier om
naar aanleiding van alle
verhalen van je medereizigers een geschikte
locatie uit te kiezen voor
je afstudeeropdracht.

Paul Booij, student
Elektrotechniek
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Studentenwintersport 2008
weer een stukje groter
De Studentenwintersport, een georganiseerde ski- en snowboardreis
voor studenten die in
2002 in Eindhoven is
ontstaan, mikt dit jaar op
duizend deelnemers.
Maximaal is er plaats
voor twaalfhonderd
wintersportliefhebbers.
De inschrijving voor de
reis van 18 tot en met 27
januari naar het Franse
Les Menuires, is vorige
week begonnen.
Het aantal deelnemers aan
de reis groeide tot nu toe
ieder jaar. Het eerste jaar
gingen 66 studenten mee,

vorig jaar reisden 914
Nederlandse studenten uit
9 studentensteden naar
het Franse Risoul. Dit jaar
sloot
de
studentensportbond van Utrecht zich
aan bij de Stichting
Studentenwintersport,
waarmee het aantal aangesloten sportkoepels op 10
komt.
Wie voor 22 oktober boekt,
krijgt een vroegboekkorting van 20 euro op een
basisprijs van 339 euro.
Inschrijven is mogelijk tot
27 november, en kan via
www.studentenwinter
sport.nl. Tijdens de reis
vinden ook de Nederlandse

Studenten Ski Kampioenschappen plaats.
Volgens stichtingvoorzitter en Technische Bedrijfskundestudent
Erwin
Brouwer rolde uit de deelnemersenquête van vorig
jaar een 8,3 als gemiddelde
beoordeling voor de organisatie. De enige wens die
de
deelnemers
nog
hadden: een beter skigebied, en daar zouden ze
best wat meer voor willen
betalen. Brouwer: “Dit jaar
gaan we naar een van de
beste
skigebieden
in
Frankrijk en is de reis ietsje
duurder dan vorig jaar.”/

.

Bunkerfestival op 8 mei 2008
Er is een datum vastgesteld voor het
Bunkerfestival: 8 mei 2008. Op het gratis
festival presenteren de verenigingen zich
die sinds kort allemaal samen in De Bunker
zitten. Ook zullen er acts van buiten De
Bunker optreden die passen onder de
noemer ‘studentenfestival’.
“Wat in De Bunker zit, is uniek in
Nederland. Dat willen we laten zien, en dat
Eindhoven ook echt een studentenstad is”,
vertelt voorzitter van het festival Karen van
Kerkhof. Tot voor kort zaten in De Bunker
alleen de drie gezelligheidsverenigingen
Demos, SSRE en het ESC, maar daar zijn
vorige maand de culturele verenigingen
bijgekomen. Alle grote clubs hebben hun

medewerking toegezegd, laat Van Kerkhof
weten. Doelgroep van het Bunkerfestival
zijn studenten en de overige bewoners van
Eindhoven.
Over de programmering kan ze nog niet veel
zeggen, behalve dat er natuurlijk een af sluitend feest zal zijn. “We laten de vereni gingen heel erg vrij om zich te presenteren
zoals ze zelf willen”, aldus de voorzitter.
Verder streeft het festivalbestuur ernaar om
een podium met bands op te nemen.
Voorlopig is het festival eenmalig. Maar
Van Kerkhof sluit niet uit dat, mocht het
festival een succes zijn, er een groep
mensen opstaat die er een jaarlijkse traditie
van wil maken.

TU Delft straft Delftsch
Studenten Corps voor
ontgroening
De ontgroening van het
Delftsch Studenten Corps
(DSC) wordt steeds
harder en dat is moreel
onacceptabel, vindt het
bestuur van de TU Delft.
Daarom krijgt de vereniging dit jaar minder
bestuursbeurzen.
De universiteit stelde een
onderzoek in na klachten.
Niet alle feiten konden
worden bewezen, zegt het
bestuur, maar wel het feit
dat een student een rauw ei
in de mond geduwd kreeg.
Bovendien werden studenten met tape vastgebonden
en in een kooi opgesloten.
Een aantal studenten kreeg
te maken met fysiek
geweld en verregaande vernedering, concludeert het
College van Bestuur van de
TU Delft.
DSC-bestuursleden met
directe
verantwoordelijkheid voor de introductieperiode, waaronder de
senaat, krijgen dit collegejaar geen geld meer. In
totaal zijn er 144 van de 384
maanden
afgetrokken.
Ook worden de formele
contacten opgeschort. Het
corps heeft besloten “het
doel en de middelen van de
kennismakingstijd

Het sleutelgat
Wie woont er in deze kamer? Deze vraag stelt
Cursor wekelijks aan een aantal willekeurige
studenten op de campus. Deze week een analyse
van Jan van Kemenade, Johan Merks en Guido
Lejeune (allen vierdejaars Natuurkunde) en
Paulien Martens en Rianne Janssen (beiden
tweedejaars Bouwkunde). Zij bekeken twee
foto’s van deze Eindhovense studentenkamer
en gaven commentaar.
De gitaar, motorhelm en de
rotzooi wijzen er volgens
allen op dat hier een man
woont. Ook over de studie
zijn ze het bijna met zijn
allen eens, dat moet wel
Werktuigbouwkunde zijn
vanwege de overduidelijke
voorliefde voor motoren.
Alleen Jan heeft hier een af wijkende mening over. Hij
denkt dat deze jongen een
meer populaire studie doet
zoals Industrial Design.
Hobby’s zijn ook niet zo heel
moeilijk te gokken blijkbaar;
allen noemen wonderbaarlijk
genoeg motorrijden en
gitaarspelen. De drie heren
verwachten dat hij lid is van
een studenten-motorclub, de
dames denken niet dat hij lid
is van een vereniging. Om
een inschatting te maken
van het aantal studiejaren
dat deze student achter de
rug heeft, gaan Jan, Johan en
Guido de boeken tellen die

ze zien staan in de boeken kast rechtsachter op de foto.
Dat is een volle rij boeken,
wat erop duidt dat hij nu wel
derdejaars zal zijn. Volgens
Paulien en Rianne is dit
typisch een kamer van
iemand die niet zoveel tijd
aan zijn studie besteedt. Dat
betekent dat hij wel eens een
eerstejaars student zou
kunnen zijn. Ook zien ze
geen boeken, wat bijdraagt
aan deze hypothese. Maar
hij lijkt wel erg gesetteld te
zijn in zijn kamer, wat ze er
toch toe overhaalt om weder om in te stemmen met de
drie Natuurkundestudenten.
Wanneer er wordt gedelibe reerd over de inhoud van de
koelkast ontstaan er uitein delijk toch nog menings verschillen. De mannen
verwachten dat deze jongen
niet al te gezond eet, want
mensen die gezond eten zijn
eerder geneigd om hun

spullen wat meer op te
ruimen, denken ze. Van de
andere kant, ze zien geen
pizzadozen of soortgelijke
zaken rondslingeren. Maar
misschien is het ook wel
heel erg extreem om zelfs die
niet op te ruimen. Hij heeft
een goedgevulde koelkast,
maar hij heeft niet veel bier
in huis, anders zou er wel
ergens een leeg kratje staan.
Of hij heeft zijn bier gewoon
met krat en al in de koelkast
staan. De vrouwen denken
dat hij juist wél gezond eet.
Hij heeft ontbijt- en lunch spullen in huis en hij drinkt
daarbij jus d’orange. Maar
als allereerste noemden ze
dat hij zeker wel bier in zijn
koelkast heeft staan. Zouden
deze vijf personen die het op
zoveel gebieden roerend met
elkaar eens zijn gelijk
hebben?

kritisch te herzien”, zo
meldt de DSC-senaat in
een reactie. Ze willen voorstellen tot verbetering opstellen en die aan het
bestuur van de universiteit
voorleggen.
De TU Delft wilde de voorstellen niet afwachten.
Daarvoor waren de voorvallen te ernstig. Bovendien werden er in voorgaande jaren ook al incidenten
gemeld.
Dat
schaadt het imago van de
Delftse
academische
gemeenschap, zegt het
bestuur.
Het DSC wast zijn handen
voorlopig in onschuld. De
vereniging heeft naar
eigen zeggen geen grond
gevonden voor de zware
beschuldigingen, “afgezien van een kleiner incident
waartegen
toen
onmiddellijk maatregelen
zijn genomen”.
De zaak kwam aan het
rollen door een brief in het
NRC van een boze vader
onder de kop ‘Abu Ghraib
aan de Schie’, drie weken
geleden. Daarin fulmineerde dit oud-DSC-lid
tegen de ontgroeningspraktijken die zijn zoon
had
moeten
ondergaan.(HOP)/

.

Deze kamer wordt
bewoond door Bart
Friederichs, vijfdejaars
student Industrial Design,
maar daarvoor heeft hij
tweeënhalf jaar Werktuig bouwkunde gestudeerd.
Voordat hij ging studeren
heeft hij vier jaar high school gedaan in Amerika.
Zijn ouders zijn daarna
naar Mexico verhuisd en
hij is in Eindhoven gaan
wonen. Zijn hobby’s zijn
inderdaad gitaarspelen en
motorrijden. Hij gaat vaak
met vrienden een
weekendje weg op de
motor. Hij noemt in het
rijtje van hobby’s ook bier
drinken en hij heeft dan
ook een extra bierkoelkast
voor als hij bezoek krijgt.
Apart detail: hij heeft altijd
augurken in zijn koelkast.

Máxima heeft haar positie
als lievelingslid van het
koninklijk huis in de waag schaal gesteld. Nog niet
zo heel lang geleden
waren we met zijn allen
nog lyrisch over haar inte gratie en voornamelijk het
tempo daarvan. Nu lijkt ze
alle moeite die daarin
gestoken is teniet te doen,
getuige de nieuwsberich ten. Die hele ‘Nederlandse
identiteit’ die ze zich heeft
aangemeten, bestaat
namelijk niet. Het zijn haar
eigen, door slechts drie
ministers goedgekeurde,
woorden. Máxima, je was
een beetje dom. Met deze
woorden zal WillemAlexander zijn gemalin nu
ongetwijfeld op lieflijke
wijze terugpakken voor
Máxima’s eerste woord jes. Je weet wel, die woor den waardoor destijds al
die niet-bestaande Neder landse identiteiten zo ont zettend vertederd raakten.
Maar misschien is hier een
wellicht net zo fameuze
uitspraak van Louis van
Gaal meer op zijn plaats.
‘Ben ik nou zo slim, of zijn
jullie nou zo dom?’ Wat mij
betreft een retorische
vraag, aangezien ik
betwijfel of Louis weet wat
een retorische vraag is.
Toegegeven, het is niet
aardig om tegen een
verwarde puber te zeggen
dat zijn vader eigenlijk
zijn moeder is en dat een
ongelabeld bekertje het
verste punt is dat hij zal
bereiken in een zoektocht
naar zijn echte vader. Zo is
het als ‘voorbeeld van hoe
het ook kan’ ook niet echt
een slimme zet om pube rend Nederland in zijn
puisterige gezicht te
wrijven dat die identiteit
waar ze naar op zoek zijn
niet bestaat. Maar onder tussen zijn we door al dat
geruzie over dat ene
zinnetje de hele rest van
haar toespraak wel
vergeten. Nederland is te
veelzijdig om in één iden titeit samen te vatten. Is
veelzijdigheid ineens een
belediging geworden toen
ik even de andere kant op
keek? Misschien bestaat
die Nederlandse identiteit
toch wel, Máxima.
Nederland is één verkeer de uitspraak maar ook
doof zijn voor de context.
Monique Hendriks is
studente Informatica
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Show me your desktop and I’ll show you your
soul. Je desktop als spiegel van je ziel? Op
de TU/e worden duizenden laptops gebruikt
en ieder met zijn eigen achtergrond. Cursor
spoort iedere week een desktop op en maakt
’n praatje met de gebruikeer.
Wie:
Bas Goudsmit / 23 / Industrial Design
Wat:
mijn konijn
Wanneer: “Al ’n maand of drie. Ik ga wel wisselen,
maar het zal weer een foto van mijn konijn zijn.”
Waarom: “Dit is mijn konijn Zura, een van de
weinige vrouwen die me trouw is, hoewel ze natuurlijk ook geen kant op kan op mijn balkon. Ze is wel
een keer ontsnapt toen ze waarschijnlijk behoeftes
had. Vier deuren verder woonde een mannetje en de
buurvrouw kwam haar de volgende dag om 8 uur ‘s
ochtends terugbrengen. Ze woont dus op mijn
balkon en ze leeft onder andere van mijn tuinafval.
Tja, ik ben niet zo goed in het verzorgen van vrouwen in het algemeen. De naam is verzonnen door
mijn vorige vriendin en ze is ook eigenlijk van haar,
maar ze is te druk om een hok te bouwen zodat ze
weer bij haar kan wonen.
Ik heb het afgelopen jaar
wel een innige band met
Zura opgebouwd alhoewel ze een beetje vijandig
is en niet snapt dat ik
degene ben die haar voer.
Ze is nu anderhalf en in
de bloei van haar leven.
Mijn vorige konijn Robijn
was al na vijf maanden
bezweken aan kanker.

Effe zeuren

/Fred Steutel
Hoort u nog wel eens iets van het
Innovatieplatform? Google antwoordde
onlangs op dit trefwoord met: ‘Het
Innovatieplatform innoveert momenteel haar website’. Zou er sinds de
‘honderd dagen’ nog meer geïnnoveerd
zijn?
Het enige wat je geregeld hoort, vooral
bij monde van voorzitter Balkenende, is
de opmerking dat Nederland sinds de
opheffing van de VOC in 1795 vreselijk
achterloopt. Wat weet hij daar eigenlijk
van en is het wel zo? Ik hoor regelmatig
van prachtige Nederlandse vindingen,

zoals onlangs het Delftse superaluminium.
Het platform heeft een nieuwe samenstelling, het is op veertien van de
achttien plaatsen gewijzigd. Zouden
veertien het niet goed gedaan hebben?
‘Vaste waarden’ zijn: de premier (zodat
de inbreng van het christelijk-sociaal
denken behouden blijft), Maria van der
Hoeven (van het Intelligent Design),
Gerard Kleisterlee (nummer vier op de
lijst van invloedrijkste Nederlanders)
en Alexander Rinnooy Kan (nummer
een op die lijst). Zoveel invloedrijkdom
zou het aantal Nederlandse octrooien
explosief moeten doen stijgen.
Opvallend is het aantal vrouwen in het

gezelschap, dat gaat van twee naar vijf.
Wordt het er niet beter van, dan wordt
het toch gezelliger. De nieuwe vrouwen
zijn bovendien jong en één van hen is
‘Zwarte Zakenvrouw Nederland 2006’,
Melek Usta, van Turkse origine. Het is
me een raadsel waarom zij ‘zwart’
genoemd wordt.
Kenmerkende eigenschappen van
leden: of ze hebben nergens tijd voor of
ze zijn tamelijk bedaagd; minstens
zeven zijn professor (geweest). Eén
man springt eruit: Wiebe Draijer, zoon
van de gelijknamige oud-hoogleraar
werktuigbouw in Twente. Hij heeft in
Delft werktuigbouwkunde gestudeerd
en werkt als directeur bij McKinsey &

Company. Hij is voorzitter van de
Stichting Toekomstbeeld der Techniek.
Tijdens een interview in TUD-blad
Delta zegt hij “Ik kan alle problemen
aan”. Als dat waar is, kunnen de overige
zeventien platformleden naar huis.
Waarom zit er eigenlijk niemand van
onze Innovatiewetenschappers in het
platform?
Vragen: waar en hoe zou het platform
bijeen komen, schenken de dames de
koffie en de thee, en zou mevrouw Usta
bij het hapje-na-afloop een glaasje wijn
meedrinken? En vooral, wanneer horen
we eindelijk weer eens wat?

