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Basisbeurs
op de tocht
Op zoek naar het miljard om
het lerarentekort mee te
bestrijden, overweegt OCWminister Ronald Plasterk de
basisbeurs voor studenten te
veranderen in een lening. Ook
verhoging van het collegegeld
is een optie.
De basisbeurs staat in 2008 voor
bijna een miljard euro op de
begroting. Dat is vrijwel het
bedrag dat de commissieRinnooy Kan nodig acht om de
lerarensalarissen te verhogen en
lesgeven weer aantrekkelijk te
maken. Minister Plasterk is
ongelukkig met de berichtgeving
over het mogelijk afschaffen van
de basisbeurs, laat hij via zijn
woordvoerder weten. “In onze
zoektocht naar geld voor de
leraren houden we alles tegen het
licht. Er zijn wel honderd scenario’s. Uiteraard houden we ook de
studiefinanciering kritisch tegen
het licht. Maar we zijn er nog lang
niet uit.”
Toch lijkt het idee voor een
sociaal leenstelsel hoge ogen te
gooien bij de PvdA. Partijleider
Wouter Bos pleitte al eerder voor
afschaffing van de basisbeurs.
“De slager op de hoek betaalt nu
mee aan de opleiding van een
advocaat”, zei hij vorig jaar. Dat
noemde hij ‘perverse solidariteit’. “Er stroomt in Nederland
teveel geld van arm naar rijk in
plaats van andersom.”
De huidige fractieleider Jacques
Tichelaar, destijds onderwijswoordvoerder, dacht er toen
precies hetzelfde over. “Alleen
krijgen we het er vanuit de
oppositie niet door.”

Nat pak
Mocht het de komende dagen
aan de faculteit Werktuigbouw kunde een beetje naar rivierwater
ruiken, dan komt dat door de
eerstejaars. Die gingen op
woensdagmiddag 17 oktober
namelijk weer massaal de
Dommel in bij de jaarlijkse
constructiewedstrijd van studie vereniging Simon Stevin. Het
principe is eenvoudig: het water
stroomt door een opening weg,
waardoor het gewicht van een
groepje studenten geleidelijk
aan op een door henzelf -uit een
beperkte hoeveelheid staal en
schroeven- gefabriceerde vak werkconstructie komt te staan.
Die op een gegeven moment
natuurlijk bezwijkt. De kracht
waarbij dit gebeurt, wordt
gemeten en wie de sterkste
constructie heeft gebouwd, is de
winnaar. In totaal haalden zo’n
170 studenten, verdeeld over 23
groepjes, een nat pak, evenals
het kandidaatsbestuur van
Simon Stevin en een groepje
medewerkers. Hen stond een
warme douche, hete snert of een
koud biertje te wachten.

Het CDA, tegenwoordig coalitiepartner van de sociaaldemocraten, heeft nog steeds fundamentele bezwaren tegen een sociaal
leenstelsel, verzekert kamerlid
Jan Jacob van Dijk. Hij heeft geen
zin om te reageren op “allerlei
scenario’s waarmee de minister
van Onderwijs werkt” en wil
wachten tot Plasterk met een
plan komt.

Spoeddebat
ISO-voorzitter Bastiaan Verweij
zegt geschokt te zijn over het
nieuws. “Afschaffing van de
basisbeurs zou wel heel erg ver
gaan. Je pakt gewoon even het
basisinkomen van studenten af.
De student draait als het zo
doorgaat op voor het lerarentekort, ook als de collegegelden
worden verhoogd of de voorstellen worden ingetrokken om
de kwaliteit van het hoger onderwijs te versterken.”
Oppositiepartijen SP en GroenLinks hebben een spoeddebat
aangevraagd.
SP-kamerlid
Renske Leijten: “Ik wil duidelijkheid over de scenario’s waarmee
Plasterk werkt. We horen van
alles. Van afschaffen van de
basisbeurs tot vergroting van de
klassen in het voortgezet onderwijs: het komt er in alle gevallen
op neer dat er een probleem
wordt opgelost door er elders een
te creëren. Wat mij betreft gaat
Plasterk
maar
met
één
boodschap terug naar minister
Bos: er moet geld worden
gezocht buiten de OCWbegroting. Want dit kan zo niet.”
(HOP)/

.
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Herfstvakantie Cursor
Op donderdag 25 oktober verschijnt er geen Cursor
in verband met de herfstvakantie. Cursor 8 komt uit
op donderdag 1 november.

Bronneman op, die in april van dit jaar na twee
maanden opstapte. Bronneman zei destijds dat bij
hem een verkeerd beeld van functie was ontstaan.

Toegang Kennedylaan dicht
Nieuwe secretaris 3TU.Federatie
Mirjam Bult-Spiering, opleidingsmanager bij de
Twentse faculteit Construerende Technische Wetenschappen en universitair docent bij de opleiding
Civiele Techniek, is benoemd tot de nieuwe secretaris van de 3TU.Federatie. Ze gaat deze functie
vervullen voor drie dagen in de week. Het is nog niet
bekend wanneer ze begint. Bult-Spiering volgt Hans

Op woensdag 24 en donderdag 25 oktober is de
toegang tot het TU/e-terrein vanaf de Kennedylaan
afgesloten. Op deze dagen gaat Dienst Huisvesting
de verkeersdrempels aanpakken, waar auto’s
overheen moeten bij de kruising met het fietspad.
DH constateerde dat de drempels op dit moment te
hoog zijn en dat ze daardoor een gevaar opleveren
voor de onderkant van passerende auto’s.

TU/e in de race voor Saoedi-Arabische oliedollars
De TU/e is door de SaoediArabische King Abdullah
University of Science and
Technology uitverkoren om
samen met zestig andere
wetenschappelijke instellingen mee te dingen naar onderzoeksgelden ter grootte van
een miljard Amerikaanse
dollar. Prof.dr.ir. Han Meijer
van de faculteit Werktuigbouwkunde legt op dit moment de
laatste hand aan een projectvoorstel voor een gezamenlijk
onderzoekscentrum op het
gebied van polymeren. Hiermee is een bedrag van 25
miljoen dollar gemoeid.
Aan de oever van de Rode Zee bij
de stad Jeddah wordt op dit
moment door Saoedi-Arabië in

een razend tempo de King
Abdullah University for Science
and Technology, beter bekend als
de KAUST, uit het woestijnzand
gestampt. In september 2009
moet er een campus zijn
verrezen en gaat het eerste
collegejaar van start. Om de
splinternieuwe universiteit een
vliegende start te geven, is de
KAUST op dit moment driftig op
zoek naar wetenschappelijke
partners om het onderzoeksprogramma op poten te zetten.
Daarvoor zijn wereldwijd zestig
wetenschappelijke instellingen
uitgekozen, die zijn uitgenodigd
om voor vier onderzoeksgebieden voorstellen in te
dienen. Het meeste geld kan aangevraagd worden voor het opzetten van een gezamenlijk

onderzoekscentrum. Hiervan wil
de KAUST er vijf oprichten, die
de komende vijf jaar elk jaar
kunnen rekenen op een subsidie
van vijf miljoen dollar. Ook
onderzoekers en postdocs kunnen een voorstel indienen om in
aanmerking te komen voor een
subsidie. De TU/e mag daar
respectievelijk twee en drie voorstellen voor indienen. Ook de
onderzoekers worden vijf jaar
financieel
ondersteund
en
krijgen daarbij per jaar twee
miljoen te besteden. De postdocs
kunnen drie jaar lang rekenen op
een jaarlijks bedrag van één ton.
Al met al is de TU/e dus
potentieel in de race voor een
bedrag van 45,9 miljoen dollar.
Prof.dr.ir. Han Meijer, hoogleraar
Polymeertechnologie aan de

faculteit Werktuigbouwkunde,
schrijft op dit moment een eerste
voorstel voor een gezamenlijk
onderzoekscentrum op het
gebied van polymeren. Voor woensdag 31 oktober moet het voorstel
worden ingediend. Vijftien voorstellen worden geselecteerd voor
een tweede ronde. Uiteindelijk
worden er vijf gehonoreerd met
een bedrag van 25 miljoen.

Superkritische groep
Meijer is optimistisch over de
kansen, omdat de TU/e zich met
haar polymeeronderzoek kan
meten met de beste onderzoeksinstituten. Meijer: “In dit eerste
voorstel maak ik duidelijk dat we
de afgelopen tien jaar op dit
gebied een superkritische groep
hebben opgebouwd, en dat vier

faculteiten zich er aan de TU/e
meebezighouden.
Daarnaast
wijs ik op de state-of-art van onze
onderzoeksfacilteiten en ik benadruk de faam van ons postdoctorale onderwijs op dit vakgebied.
Ook is het zaak om duidelijk te
maken dat het onderzoek dat we
hier uitvoeren, globale impact
heeft. Dan moet je denken aan
onderzoek aan zonnecellen en
membranen”.
Op 15 december maakt de
KAUST bekend welke voorstellen door mogen naar de
tweede ronde en op 31 maart
2008 worden de partners
bekendgemaakt waarmee de
KAUST in zee wil gaan. Het is
niet bekend of ook andere
Nederlandse universiteiten door
de KAUST zijn benaderd./

.
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Hans Zantema
“Met een paar simpele regels krijg je heel intrigerende puzzels”
Jim Heirbaut
Foto: Bart van Overbeeke
Het is pas een paar jaren
geleden dat de sudoku’s
Nederland overspoelden, maar
inmiddels zijn deze Japanse
puzzels niet meer weg te
denken. Veel mensen beleven
er plezier aan, en veel kranten
drukken dagelijks een sudoku
af. Lang voordat de sudoku in
Nederland doorbrak, was
hoofddocent Hans Zantema van
Wiskunde & Informatica al gek
op de cijferpuzzels. Hij schreef
er een boek over, dat vorige
week verscheen.
Een groot vierkant, onderverdeeld in negen blokken, die
ieder weer bestaan uit negen
kleinere hokjes. In elke rij, elke
kolom en elk blok moet je de
cijfers 1 tot en met 9 noteren. Er
zullen weinig mensen zijn die
nog nooit van de sudoku hebben
gehoord. Hoofddocent Hans
Zantema (51) van de faculteit
Wiskunde & Informatica was

echter al jaren vóór de rage
verzot op de puzzels. Begin
jaren negentig verraste een toenmalige collega hem met een paar
puzzelboekjes die hij in Japan
had gekocht. Zantema ging
ermee aan de slag en was al snel
verkocht. “De charme van de
sudoku is dat je met een paar
simpele regels heel intrigerende
puzzels kunt krijgen”, zegt
Zantema.
Zantema ging met zijn hobby
wel een paar stappen verder dan
de gemiddelde puzzelfanaat.
Vindt die bevrediging bij het invullen van de dagelijkse puzzel
in de krant, de wetenschapper
dook er veel dieper in. “Begin
2006 begon De Volkskrant
sudoku’s te plaatsen. Vrijwel
meteen besloot ik eens flink in
de achtergronden van die
puzzels te duiken. Hoe kun je ze
systematisch oplossen, hoe kun
je een computer dat laten doen
en hoe kun je computers nieuwe
puzzels laten maken?”
Vanzelfsprekende vragen voor

een informaticus die zich ook in
zijn werk bezighoudt met het
analyseren en het ontwerpen
van grote, complexe systemen;
zowel aan de TU/e -vier dagen in
de week- als aan de Radboud
Universiteit Nijmegen, waar hij
sinds kort deeltijdhoogleraar is.
Hierbij zet hij vaak de computer
in voor het oplossen van de problemen. Al snel had Zantema
een computerprogramma
geschreven dat stap voor stap
sudoku’s kon oplossen. En dat
niet alleen, het kon ook nieuwe
puzzels genereren. Daarvan zijn
er uiteindelijk een flink aantal in
het boek ‘De achtergrond van
sudoku’ terechtgekomen, dat hij
schreef over zijn zoektocht. Het
boek is daarmee niet alleen een
verhandeling geworden over de
achtergronden van de sudoku,
maar ook een puzzelboekje, voor
zowel beginners als gevorderden.
Hoewel Zantema de Japanse
puzzels intensief met de
computer te lijf ging, mag hij
nog altijd graag een sudoku op-
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lossen met potlood en gum. “De
makkelijke heb ik in vijf tot tien
minuten af, maar je hebt verschillende moeilijkheidsgraden. In
mijn boek laat ik technieken
zien om na te gaan hoe moeilijk
een bepaalde sudoku is. En die
heb ik weer vergeleken met de
ervaringen van puzzelaars.
Onder tientallen collega’s en
vrienden heb ik daarvoor proefsudoku’s verspreid, die ze op
volgorde van moeilijkheid
moesten zetten.”
Zantema’s boek ligt net een
week in de boekhandel en hij is
er trots op. “Ik heb er toch drie,
vier maanden bijna elke avond
en in de weekenden aan gewerkt.”
Het is overigens niet de eerste
keer dat hij een boek uitbrengt.
Toen zijn dochter klein was,
werd ze op de basisschool te
weinig uitgedaagd door de rekensommen. Reden voor Zantema
om zelf rekenpuzzeltjes voor
haar te maken. Dat leidde tot het
boekje ‘Sommetjes met slagroom’, dat door het Landelijk

Informatie Centrum Hoogbegaafdheid wordt verspreid.
Achter Zantema’s gegraaf in
sudoku’s en het uitbrengen van
een boek zat de wens een breder
publiek uit te leggen wat er
achter de populaire puzzel zit.
“Miljoenen mensen vullen wel
eens een sudoku in of kopen de
puzzelboekjes. Voor mij het
bewijs dat heel veel mensen
strak en abstract redeneren
blijkbaar leuk vinden.” In dat
kader moeten hem even wat
zorgen over het middelbare wiskundeonderwijs in Nederland
van het hart. “Hoewel veel
mensen plezier beleven aan het
oplossen van logische puzzeltjes
als een sudoku, is het wiskundeonderwijs steeds meer ontdaan
van het abstract redeneren vanuit precieze definities. Scholieren krijgen steeds vaker alleen
maar voorbeelden en ‘cases’. Ten
onrechte denkt men dat wiskunde daarmee aantrekkelijker
wordt. Dat vind ik echt een misvatting.”/

.

De week van/Jurgen
Jurgen Bulsink werkt bij de
Gemeenschappelijke Technische Dienst.
Afgelopen week won hij de Ir. Noordhofprijs in de categorie metaal.
Maandag: Na twee weken vakantie moet
ik weer aan de slag. Waar was ik ook weer
gebleven en wat staat me nog te doen?
’s Middags hoor ik dat m’n zoon Milan
ziek is geworden.
Dinsdag: Ik neem een dag vrij om voor
Milan te zorgen. Gelukkig knapt hij snel
op en kunnen we ’s middags nog even
naar de winkel om rood plakplastic te
halen. Dit heb ik nodig om een oud TU/elogo actueel te maken. Vrijdag moet ik
mijn eigen stand gaan bouwen bij de
verkiezing van de vakman van het jaar,
de Ir. Noordhof-prijs.
Woensdag: Het rode plakplastic maakte
het TU/e-logo weer van deze tijd en terwijl

ik daarmee bezig ben, snijd ik in mijn
vinger. Hmmm... een vakman dus.
Donderdag: Oei, morgen moet alles écht
klaar zijn voor de presentatie.
Vrijdag: De dag van de prijsuitreiking. De
kinderen naar opa en oma brengen, dan
door naar de TU/e om de spullen op te
halen. Dit jaar is de Frencken Group
gastheer voor de uitreiking van de Ir.
Noordhof-prijs. Er staat een grote tent
waarin we kunnen opbouwen. We gaan
aan de slag en terwijl mijn collega Dave,
mijn vriendin en ik bezig zijn met het
opbouwen van de stand, wordt er omgeroepen dat over een kwartier de genomineerden binnen zullen komen. Dat is wel
erg raar. Ik wil die dingen gewoon zelf
doen! Ik heb zelf de posters gemaakt en
ervoor gezorgd dat ik alle spullen heb.
Na een rondleiding binnen het bedrijf heb
ik in mijn stand verschillende mensen

gesproken. Vooral
mijn metalen
gitaar trok de
aandacht. Na
een leuke
introductie
van een cabaretier was het
moment daar.
Eerst hoorde ik
het niet goed; maar
het was toch waar. Ik ben winnaar in de
categorie metaal! Hoera!
Zaterdag: Na achttien jaar trouwe dienst
heb ik mijn motor vandaag ingeruild voor
een motorscooter. Thuis blijkt dat hij net
niet door de poort kan om in mijn tuin te
komen. Weer een klusje voor de vakman
van het jaar…
Zondag: Het was wat even werk, maar nu
past de scooter wel door de poort.
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Faculteitsraad TM vindt
missie TIW slecht onderbouwd
De plannen voor de reorganisatie van de faculteit
Technologie Management
komen woensdag 31 oktober
aan bod in een speciale vergadering van de universiteitsraad. De faculteitsraad van TM,
die maandag 22 oktober nog
informeel overlegt met de Uraad, liet onlangs weten voor
een groot deel akkoord te gaan
met de plannen. Over de nieuw
geformuleerde missie van de
subfaculteit Technische
Innovatie Wetenschappen
(TIW) maakt men zich echter
zorgen.
In het reorganisatieplan voor TM
is de missie voor de subfaculteit
TIW als volgt omschreven: ‘TIW
wil een bijdrage leveren aan de
transitieproblematiek, dat wil
zeggen aan belangrijke maatschappelijke vraagstukken (met
name duurzaamheid en gezondheid) in relatie met nieuwe
technologieën (met name ict)
vanuit een lange termijn perspectief’. De faculteitsraad heeft
sterk de indruk dat de nu geformuleerde missie is geschreven
met in het achterhoofd de vier
overgebleven leerstoelen van
TIW. Dat, terwijl eerst de missie
geformuleerd
had
moeten
worden en men daarna had
moeten kijken welke leerstoelen
daarbij pasten. FR-voorzitter
dr.ir. Henny van Ooijen: “We
twijfelen eraan of de vier leerstoelen die behouden blijven

voor TIW wel de meest geschikte
zijn. Dat maakt volgens ons de
continuïteit binnen de subfaculteit tot een onzekere factor.”
Ook een schriftelijke toelichting
van vice-decaan prof.dr.ir. Harry
Lintsen, waarin wordt uitgelegd
hoe door de keuze van deze
missie synergie gecreëerd wordt
tussen de vier leerstoelgebieden,
biedt volgens Van Ooijen onvoldoende
duidelijkheid.
Uiteindelijk stelde een praktisch
aspect dat opleidingsdirecteur
dr.ir. Lex Lemmens te berde
bracht, de FR gerust. Volgens
Lemmens mag hooguit maar 25
procent van het onderwijsprogramma gewijzigd worden,
omdat bij een hoger percentage
de opleiding opnieuw geaccrediteerd zou moeten worden. Op
grond daarvan verwacht Van
Ooijen maar minimale aanpassingen in de bachelor en master
van TIW.

Inbedding HTI
Er is besloten de capaciteitsgroep
Human Technology Interaction
(HTI) twee jaar de tijd te geven
om zelf een plaats te vinden
binnen de faculteit. Het faculteitsbestuur van TM heeft
geprobeerd deze groep onder te
brengen
bij
de
faculteit
Industrial Design (ID), maar
daar was geen animo voor. De FR
wil nauwgezet op de hoogte
gehouden van deze poging tot
inbedding. “We willen tijdig
weten welke oplossing gekozen

gaat worden, zodat we niet voor
een voldongen feit komen te
staan”, zegt Van Ooijen. De tweejarige ontwerpersopleiding UserSystem
Interaction
(USI)
verhuist wel naar ID.
Bij
de
capaciteitsgroep
Technology & Policy (T&P) wordt
de sectie Ontwikkelingskunde,
waar studenten begin dit jaar nog
intensief actie voor gevoerd
hebben, toch opgeheven. Het
onderwijs en onderzoek van deze
sectie komt onder de verantwoordelijkheid te vallen van de hoogleraar Evolutionaire Economie
van de Techniek. Verwachte kostenbesparing: één euroton op
jaarbasis.
Bij de subfaculteit Technische
Bedrijfskunde wordt alleen de
capaciteitsgroep
Quality
&
Reliability Engineering (QRE)
opgeheven. Een leerstoelhouder,
prof.dr.ir. Aarnout Brombacher,
verhuist met zijn groep in fasen
naar ID. Het andere leerstoelgebied van die groep wordt
ondergebracht bij een andere
capaciteitsgroep. Dit zal op
termijn een kostenbesparing van
twee euroton opleveren.
In 2008 verwacht TM nog een
financieel tekort van driekwart
miljoen, waarvan bijna een half
miljoen opgaat aan kosten die
gemaakt moeten worden voor de
herstructurering. Over drie jaar
denkt men de begroting weer
sluitend te hebben./

.

Eerste honderd TU/e-fietsen komen eraan
Fietsenfabrikant Batavus is momenteel bezig met de
productie van de eerste honderd witte TU/e-fietsen.
Naar verwachting zijn de fietsen vanaf begin december
op de weg te zien. Uiterlijk komende week krijgen alle
330 eerstejaars studenten die in aanmerking komen
voor de fiets een brief met daaraan een strook waarmee
ze zich uiterlijk 15 november kunnen aanmelden voor
de fiets.
Er is nog geen beeld van de vraag die er zal zijn naar de
fiets, maar Marcel van Buijtenen, organisator van het
fietsenproject, verwacht dat er ‘een grote run’ op de
fietsen zal zijn. Dit door de lage prijs die studenten

betalen, honderdveertig euro, terwijl de winkelwaarde
van de fiets een kleine zeshonderd euro is. Wie niet
direct honderveertig euro kan betalen, heeft de keuze
om het bedrag in veertien maandelijkse termijnen van
tien euro te betalen.
In de brief staan ook de regels waaraan studenten zich
moeten houden met de fiets. Ze moeten er ‘als een goed
huisvader’ mee omgaan. Zo mogen ze ‘m niet binnen
een jaar verkopen. Ook mogen ze de kleur van de fiets
in die periode niet veranderen en moeten de logo’s van
de gemeente en van de TU/e op de fiets blijven zitten.

Kippenneuken is ‘onacceptabel’
Een studentenvereniging in
Utrecht zou eerstejaars hebben
gedwongen seks te hebben
met een kip. De Dierenbescherming onderzoekt het
zoveelste ontgroeningsincident met dieren. De Landelijke
Kamer van Verenigingen is not
amused.
Een tip over de zaak kwam
binnen op het meldnummer van
de Landelijke Inspectiedienst
Dierenbescherming. Mannelijke
studenten van een niet nader genoemde Utrechtse studentenvereniging zouden bij een ontgroeningsritueel worden gedwongen
seks te hebben met een levende
kip. Als ze dit niet deden, zou de
kip in hun penis pikken, aldus
het persbericht van de inspectie.
Ook zouden de studenten
stierenbloed drinken en met een
stierenpenis in hun broekzak
moeten rondlopen.
Het onderzoek wordt volgens de
inspectie bemoeilijkt door de
zwijgplicht die verenigingen hun

leden bij dit soort incidenten opleggen. Maar volgens praeses
Adriaan Andringa van de
Landelijke
Kamer
van
Verenigingen (LKvV) klopt dat
niet. “Veel studenten willen geen
commentaar geven, maar dat is
wat anders dan een zwijgplicht.
Het is gebruikelijk dat de communicatie naar buiten toe wordt
overgelaten aan het bestuur.”
Bij de LKvV is men ronduit ongelukkig met de reeks berichten
over dierenmishandeling waarmee diverse studentenclubs in
het
nieuws
komen.
“Dierenwelzijn is ook voor ons
heel belangrijk”, stelt praeses
Andringa. “Als er strafbare feiten
zijn gepleegd, moeten de daders
worden vervolgd.”
Over het gesol met kippen kan
Andringa weinig zeggen. “Ik heb
navraag gedaan en er is geen vereniging van ons bij betrokken.
Dat zegt op zich weinig: je hebt
natuurlijk ook onafhankelijke
disputen en studieverenigingen.
Voor ons is dat soms vervelend,

want een buitenstaander ziet het
verschil tussen de ene studentenvereniging en de andere niet.
Daarom leveren we toch commentaar. Als het verhaal klopt, is
het onacceptabel.”

Dwerggeitjes
Bij incidenten die de afgelopen
weken in het nieuws waren, ging
het
wel
om
LKvV-leden.
Andringa nuanceert: “Niet alle
verhalen zijn waar. Dat eerstejaars van een Amsterdams
dispuut levende goudvissen
zouden wegslikken, klopt niet.”
De twee dwerggeitjes die vorige
week op de stoep van de
Amsterdamse
studentenvereniging Lanx werden aangetroffen, blijken echter wel uit een
studentenhuis afkomstig. “Maar
het blijft een incident: het
bestuur wist er niets van, en
leden van dezelfde vereniging
hebben ze van de straat geplukt
en
de
dierenbescherming
gebeld.” (HOP)/

.

Jurgen Bulsink, instrumentmaker bij de Gemeenschappelijke Technische Dienst
(GTD) van de TU/e, heeft op
vrijdag 12 oktober de Ir.
Noordhof-prijs gewonnen.
Deze prijs wordt jaarlijks door
de stichting Bevordering
Vakmanschap uitgereikt aan
een drietal vakmensen van
bedrijven in Zuidoost-Brabant.
Bulsink kreeg de prijs in de
categorie ‘metaal’.
De instrumentmaker kreeg de
prijs -een beeldje, een oorkonde
en 250 euro voor de nominatieomdat hij volgens de jury ‘zijn
creativiteit, inzicht en doorzicht
koppelt aan een hoge mate van
vakmatige maakbaarheid’. Ook
werd Bulsink (37) geroemd om
zijn betrokkenheid en vaktrots,
die leiden tot een motiverend
werkklimaat voor jongere collega’s die hij begeleidt.
Helemaal onverwacht kwam de
prijs niet. Bulsink was één van de
28 genomineerden die op 12
oktober bij het bedrijf Frencken
Group in Eindhoven een stand
mocht opbouwen om zijn werkstukken te laten zien. Het viel
hem daar op dat hij één van de
weinigen was die dingen kon
laten zien die echt af waren.
“Vooral mijn metalen gitaar was

Jurgen Bulsink. Foto: Bart van Overbeeke

een trekpleister”, aldus de
winnaar.
Bulsink is afkomstig van de
Leidse Instrumentmakersschool
en werkt dertien jaar bij de GTD.
“Het is natuurlijk ook een feestje
voor de hele GTD”, benadrukt
Bulsink. “We hebben een goede
club mensen, die aan een half
woord vaak genoeg hebben om te
begrijpen wat een opdrachtgever
of collega bedoelt. Ik merk dat
collega’s
het
me
echt
gunnen.”/

.

Debat over W-hal
Op maandag 29 oktober vindt het debat plaats over het lot van de W-hal.
De sloopvergunning voor de hal uit 1959 is aangevraagd, maar er ligt ook
een verzoek om het pand als gemeentelijk monument te bestempelen.
Het debat begint om 20.00 uur in de W-hal en wordt voorafgegaan door
een rondleiding (19.00 uur). De panelleden zijn Wouter Vanstiphout
(Crimson Architectural Historians), Wytze Patijn (voormalig rijksbouw meester, oud-supervisor masterplan TU/e en decaan
Bouwkundefaculteit TU Delft), Joost Ector (architect nieuwbouwplan
W-hal), Herman Rikhof (projectleider Campus 2020) en Bernard
Colenbrander (hoogleraar architectuurgeschiedenis TU/e).

Ach en Wee
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In memoriam
Op woensdag 10 oktober is Kees Daey Ouwens gestorven.
Kees was van 1997 tot 2001 deeltijdhoogleraar Duurzame
Energiesystemen aan de faculteit Werktuigbouwkunde en
speelde daarbij een belangrijke rol bij de opbouw van het
biomassa-onderzoek. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in
een gezamenlijk biomassalab voor vier faculteiten. Na zijn
emeritaat wilde Kees zich graag blijven inzetten voor onder wijs en onderzoek op het gebied van duurzame energie. Hij
werd medewerker van het bureau Technologie voor Duurzame
Ontwikkeling en richtte zich daarbij vooral op het begeleiden
van studenten. Hij toonde zich in zijn onderwijs en onderzoek
zeer betrokken bij de maatschappelijke aspecten en bij de
persoonlijke ontwikkeling van de jonge mensen om hem heen.
Zo richtte Kees in 2005 de stichting Fuels from Agriculture in
Communal Technology op. Zijn missie, die ook de missie van
de stichting werd, was om armoedebestrijding en duurzame
energieproductie in ontwikkelingslanden te combineren. In
korte tijd groeide de stichting uit tot een internationaal ken nisnetwerk dat zich richt op de productie en commerciali sering van biobrandstoffen ten behoeve van lokale ontwik keling. Verschillende studenten werden door Kees mede
begeleid bij het afstuderen op de productie van biobrandstof
uit met name jatropha.
Kees beperkte zich niet tot kennisontwikkeling. Door zijn
doortastende, inhoudelijke, vasthoudende en charmante op treden bij overheden en allerlei instellingen wist hij projecten
van de grond te tillen in Mali, Mozambique en Honduras waar
lokale boeren geld verdienen aan het verbouwen van energie gewassen die gebruikt worden voor het voorzien in de
energiebehoefte van diezelfde mensen.

Observant - Universiteit Maastricht

Fikse stijging percentage
vrouwelijke hoogleraren

Foto: Bart van Overbeeke

Kees heeft zich tot de laatste dag met overgave ingezet voor
deze doelen.
Wij zijn hem voor zijn inzet, inspiratie en betrokkenheid veel
dank verschuldigd.
We wensen zijn gezin sterkte bij het dragen van dit verlies.

De Universiteit Maastricht (UM) hoeft zich geen zorgen te
maken over de door minister Ronald Plasterk aange kondigde ‘naming and shaming’ van universiteiten die
niet genoeg vrouwelijke profs aanstellen, stelt Observant.
Het percentage vrouwelijke hoogleraren steeg er namelijk
van zeven naar twaalf procent, in een jaar tijd. Observant
denkt dat het stimuleringsbeleid van de UM vruchten
begint af te werpen. Het Maastrichtse College van Bestuur
geeft elke faculteit die een vrouwelijke hoogleraar
aanstelt honderdduizend euro.

Erasmus Magazine - Erasmus Universiteit R’dam
Namens de gemeenschappelijke commissie en bureau TDO
Prof.dr.ir. A.A. van Steenhoven, voorzitter gemeenschappe lijke commissie
Dr.ir. A.M.C. Lemmens, directeur bureau TDO

Na 25 jaar eindelijk
afgestudeerd
Frans Moors (46) rondt eind deze maand officieel zijn
studie Maatschappijgeschiedenis af. Dat is bijna 25 jaar
na zijn eerste inschrijving voor de opleiding, uit 1983. In
1990 was hij bijna klaar met de opleiding en nam een baan
aan, bij de wetenschappelijke afdeling van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid (SoZaWe) in Rotterdam. Toen Moors
in 2003 nog eens bij de universiteit informeerde, bleken
zijn cijfers tot zijn verbazing nog geldig, en pakte hij de
draad weer op. Zijn scriptieonderwerp: de geschiedenis
van zijn werkgever, de Rotterdamse SoZaWe.

Bert Koopmans, hoofd capaciteitsgroep Fysica van Nanostructuren Technische Natuurkunde

Ublad - Universiteit Utrecht

Nobelprijs natuurkunde: uitvinding
leidde tot geboorte van nieuw vakgebied

De rector als hoofdredacteur

De Nobelprijs voor de natuurkunde ging dit jaar naar
de Fransman Albert Fert en de Duitser Peter Grünberg
voor hun ontdekking van reusachtige magnetoweerstand. Waarom was hun ontdekking wetenschappelijk gezien zo belangrijk en welke gevolgen heeft
hun werk gehad?
“Door de ontdekking van de reusachtige magnetoweerstand in de jaren tachtig kon de opslagcapaciteit
|van harde schijven in tien jaar met een factor duizend
verbeteren”, vertelt prof.dr. Bert Koopmans. “Elke consument heeft dat onbewust meegemaakt. Toen ik promoveerde, was ik heel blij met een harde schijf van vijftig
megabyte. Dat is ongeveer de omvang van een tiental
digitale foto’s.”
IJzer en chroom, in laagjes van enkele nanometers op
elkaar gestapeld, is zeer gevoelig voor locale magnetische velden. Dit zorgt voor grote verschillen in de elektrische weerstand van het materiaal. Het verschijnsel
heet ‘reusachtige magnetoweerstand’. “Reusachtig,
omdat het verschil met ongelaagde metalen zo groot
bleek te zijn”, legt Koopmans uit. “Elk materiaal verandert van weerstand in een bepaald magnetisch veld,
maar in deze gelaagde structuur bleek de verandering in
elektrische weerstand van het materiaal veel groter dan
gebruikelijk. Dat maakt het materiaal geschikt voor de
uitleeskoppen van harde schijven. Dat zijn sensoren die
magnetische velden op de schijf vertalen naar elektrische
signalen. Hoe gevoeliger de uitleeskop is, des te
compacter kunnen de magnetische variaties op de harde
schijf worden opgeslagen.”
“Wat, denk ik, vooral belangrijk is geweest voor de toekenning van de Nobelprijs is dat het niet bij die ene toepassing is gebleven. De ontdekking heeft geleid tot de
geboorte van een heel nieuw vakgebied, de spintronica.
Een elektron draait om zijn eigen as en is daardoor een
klein magneetje. De spintronica maakt hiervan gebruik.
Sinds de geboorte van het vakgebied buitelen de uitvindingen en nieuwe toepassingen over elkaar heen. Sinds
enkele jaren is bijvoorbeeld de zogenoemde ‘magnetic
tunnel junction’ in opkomst. Deze technologie werkt ook
met ferromagnetische laagjes, maar dan met een isolerend laagje ertussen. Normaal zou hier geen stroom
door kunnen. Als de laag echter maar een nanometer dik

is, kunnen elektronen dankzij de quantummechanica
toch door dat laagje ‘tunnelen’. Dit verschijnsel veroorzaakt een nog grotere magnetoweerstand dan de
reusachtige magnetoweerstand en zal steeds vaker
worden toegepast in harde schijven.”
“In de jaren tachtig werd het voor het eerst mogelijk om
werkelijk atoomlaag voor atoomlaag netjes op elkaar te
stapelen. Daardoor ontstond een heel complex gestructureerd materiaal met nieuwe magnetische eigenschappen. De onderzoeksgroep van mijn voorganger,
Wim de Jonge, hield zich in het bijzonder bezig met dat
magnetisme. Anderen, zoals Fert en Grünberg, stortten
zich op de elektrische eigenschappen. De fysica ging dus
wel een bepaalde richting op. Maar toen Fert voor het
eerst zo’n sterk effect mat, heeft hij zijn hele opstelling
opnieuw opgebouwd. Hij wilde elk artefact uitsluiten.
Wat hij waarnam, was immers zo bijzonder, dat hij vermoedde dat het niet waar kon zijn.”
“Niemand had in die tijd kunnen voorspellen dat de ontdekking van Fert en Grünberg zo’n dynamisch vakgebied
zou voortbrengen. Het is dan ook een schoolvoorbeeld
van hoe volledig fundamenteel onderzoek op het gebied
van de nanotechnologie binnen tien jaar kan leiden tot
heel technische toepassingen.”/

.

Nee, het is geen coup. De vertrekkende rector Willem
Hendrik Gispen mocht voor één keer het Ublad naar eigen
wensen invullen. Zijn insteek: hij wil mensen van de uni versiteit onder de aandacht brengen die representatief
zijn voor de andere medewerkers. “Ik wil de universiteit in
de breedte laten zien, niet mijn persoonlijke voorkeur.”
Maar misschien toch een beetje: zijn eigen secretaresse
staat in de rubriek ‘Vol Passie’, en het Utrechtse blad
bevat een artikel over een planetoïde die rond Mars draait
die sinds vorige week de naam draagt van Willem Hendrik
Gispen. Daarmee is hij de vierde UU’er naar wie een
hemellichaam vernoemd is.

Resource - Wageningen Universiteit

Prof durft geen moeilijke
vragen meer te stellen
Chemicus Gerard Fleer durft geen moeilijke vragen meer te
stellen bij tentamens. Deze prof zei tijdens zijn afscheids rede op 4 oktober dat studenten steeds slechter worden in
wiskunde en dat de universiteit docenten onder druk zet
om niet te veel studenten te laten zakken. “In de af gelopen tien jaar durfde ik de moeilijkere vragen niet meer
in een tentamen op te nemen, ik moest immers letten op
het slagingspercentage. Anders krijg je de onderwijscom missie op je dak.” Fleer liet overigens ook weten dat hij
wel begrip had voor de druk op docenten en dat hij nog
steeds met plezier onderwijs gaf.

Delta - TU Delft

Ontgroeningsnaweeën

Bert Koopmans. Foto: Bart van Overbeeke

In Delft is er een steeds bredere discussie over de ont groeningspraktijken tijdens de kennismakingstijd (KMT).
Niet alleen binnen het Delftse corps (DSC), dat vorige
week door het Delftse College van Bestuur werd bestraft
wegens excessen, maar ook binnen de andere studenten verenigingen wordt inmiddels gepraat. Verder praat de
verenigingsraad met de adviescommissie introductie dagen en het CvB om te bekijken hoe de regels rond de
KMT aangepast moeten worden. En ook de gemeentepoli tiek mengt zich in de discussie. De SP stelt officiële
vragen aan het gemeentebestuur, het CDA wil dat de hore cavergunning van het DSC wordt ingetrokken. Eén man
bemoeit zich niet meer met het gekrakeel: de vader van
een ‘mishandelde’ eerstejaars zoon, die middels een brief
in het NRC de hele zaak aanzwengelde. Hij wil rust, net als
zijn zoon, schrijft Delta.
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TU/e-prof Weggeman
leidt onderzoek
naar NRE-directie
Prof.dr.ir. Mathieu Weggeman,
hoogleraar Organisatiekunde
aan de TU/e, gaat het onderzoek leiden naar de directie
van energiebedrijf NRE. De
twaalf gemeenten die samen
eigenaar zijn van NRE hebben
een conflict met de NRE-directie omdat die te laat zou
hebben gemeld dat de winst
flink gaat zakken.
Weggeman is gevraagd door
voormalig Philipsbestuurder ir.
Arthur van der Poel, die directeur
is van PUF Participations. Dat is
het bedrijf dat de aandelen van
NRE in handen heeft; de twaalf
betrokken gemeenten hebben
aandelen van PUF. Van der Poel
verwacht dat Weggeman in de
tweede helft van november zijn
resultaten zal presenteren. De
hoogleraar gaat een recon-

structie maken van de gebeurtenissen rond NRE en komt met
aanbevelingen.
De gemeenten zouden van de
Australische
zakenbank
Macquarie 71 miljoen euro lenen
voor de herfinanciering van NRE.
Door de lagere opbrengsten zijn
de lasten van die lening moeilijker te betalen. NRE-directeur
Paul Dijkstra meldde te laat -toen
eigenlijk al besloten was over de
lening- dat de winst zou
kelderen. Dijkstra wilde in 2005
al de energienetten van NRE
verkopen aan Macquarie, maar
werd toen teruggefloten door het
ministerie van Economische
Zaken. Daarop werd gekozen
voor de leningconstructie. Ook
kreeg het bedrijf onder Dijkstra’s
leiding al twee boetes van de
NMa./

.

VSNU: ‘Glazen plafond wordt dunner’
Vrouwen halen hun achterstand
in de wetenschap gestaag in,
heeft de VSNU berekend. De
instroom van vrouwen in wetenschappelijke functies is beduidend groter dan de uitstroom.
Eind 2006 was 10,5 procent van
de Nederlandse hoogleraren
vrouw. Een jaar eerder bedroeg
dit percentage 9,9 en in 1998
slechts 5,5. Ook het aandeel universitaire hoofddocenten (16,5
procent), docenten (28,9) en promovendi (39,2) nam licht toe toe.
De VSNU erkent dat het aandeel

vrouwen met een universitaire
wetenschappelijke functie (32,1
procent) nog flink achterblijft bij
het aandeel academisch opgeleide vrouwen dat elders
werkzaam is (40,1). Wel wijst ze
er op dat het ‘glazen plafond’
tussen de verschillende wetenschappelijke functies dunner
begint te worden. Dat geldt echter
vooral voor promovendi die
docent willen worden. De
carrièrestap van docent naar
hoofddocent zou het meest
problematisch zijn. (HOP)

TU/e verliest jaarlijks een
volledige bestekinventaris
De TU/e verliest jaarlijks ongeveer een volledig bestand aan
bestek uit de campuskantines.
De universiteit moest dit jaar al
8.604 nieuwe messen aanschaffen. Ter vergelijking: het
net aangevulde messenbestand van alle kantines is
momenteel ongeveer 4.600. De
kantines in het Auditorium en
in Helix moesten aan het begin
van dit collegejaar weer voor
enkele weken overschakelen
op plastic bestek, doordat er
teveel van het stalen bestek
was verdwenen.
Voor de lepels en de vorken zijn
de aantallen soortgelijk aan die
van de messen. De universiteit
kocht dit jaar al 2.604 nieuwe
vorken terwijl het net aangevulde
bestand aan vorken een kleine
2.100 stuks bedraagt. Lepels:
1.308 gekocht tegen een huidig
aantal van dik 2.100. Daarbij
moet wel de kanttekening
geplaatst worden dat er de
komende weken mogelijk nog
iets meer bestek wordt aangevuld
om voldoende te hebben. Maar
dat zal niet om zeer hoge aantallen gaan, laat een Albronwoordvoerder weten.
“Het is weer gigantisch, het vliegt
eruit”, vertelt Bertie FijnemanSloots van de afdeling Services
over het bestek. “Er verdwijnt
gedurende het hele jaar bestek,
maar het meeste verdwijnt altijd
aan het begin van het college-

jaar.” Op de vraag of dat bestek
gestolen wordt door nieuwe
studenten, kan ze geen antwoord
geven. Haar verwachting is dat
het grootste deel achterblijft in de
gebouwen. Ook wordt een deel
vervangen vanwege slijtage,
“maar dat is minimaal”, aldus
Fijneman-Sloots.
Daarnaast
belandt een deel van het bestek
per ongeluk in de prullenbakken
bij de afruimbalies. Overigens is
het probleem volgende de
Services-medewerkster dit jaar
niet erger dan voorgaande jaren.
In de begroting wordt er vooraf
rekening mee gehouden.
Dit jaar moest DIZ ook al 613
borden bestellen. Ook dat is niks
nieuws. Toen de kantine in het
Auditorium na de verbouwing
vorig jaar overschakelde op
nieuw, mooier bestek en grote
borden, waren binnen enkele
maanden 330 van de 550 borden
spoorloos, net als het grootste
deel van het bestek. Sindsdien
haalt het schoonmaakpersoneel
tweemaal per week het nietgeretourneerde serviesgoed en
bestek op in het Hoofdgebouw.
Services wil liever niet melden
hoeveel het vervangen van het
bestek dit jaar heeft gekost.
Navraag bij een horecagroothandel leert echter dat voor deze
aantallen bestek zo’n tienduizend euro moet worden neergeteld./

.

TU/e zet cateringmedewerkers
in de bloemetjes
Alle cateringmedewerkers op
de campus kregen maandag morgen onverwacht een bos
bloemen. Dienst Interne Zaken
deelde vijftig bossen uit om
uiting te geven aan de tevre denheid over het geleverde
werk. “In de enquête scoorde
het personeel erg goed op
inzet”, zegt hoofd Services
Monique Kuyck over de beoor deling van het cateringperso neel van de bedrijven Albron
en Sodexho in de TU/e-brede
tevredenheidsenquête van
begin dit jaar. En ook op profes sionele toetsen zijn de scores
hoog, vertelt Kuyck.
Om nog meer inzicht te krijgen
in de wensen van de gebruikers over de catering,
gaat DIZ een ‘gebruikersgroep catering’ instellen.
DIZ zoekt hiervoor nog drie tot vijf studenten en een zelfde aantal medewerkers. ‘De gebruikersgroep zal
een blijvende rol vervullen om beleid en beheer van

catering te toetsen en te evalueren’, laat Kuyck
weten. De groep zal zes tot tien maal per jaar bijeen
komen. Wie interesse heeft, kan zich voor 31 oktober
aanmelden via facilityservices@tue.nl.
Foto: Bart van Overbeeke

Uurtje voorlichting om rsi te voorkomen
Veel TU/e-medewerkers en studenten brengen heel wat uren
per dag achter een beeldscherm
door. Daarin schuilt een risico:
door overmatig of verkeerd computergebruik
kunnen
rsiklachten
(Repetitive
Strain
Injury, klachten als gevolg van
het lange tijd herhaaldelijk dezelfde kleine bewegingen uitvoeren) ontstaan. Daarom organiseert de Arbo en Milieu Service
Organisatie (AMSO) van de TU/e
jaarlijks vier keer een voorlich-

tingsmiddag over rsi voor personeel en studenten. De eerstvolgende bijeenkomst is op
woensdag 14 november van
14.00 tot 15.00 uur in collegezaal
1.01
van
W-hoog.
Voor
Engelstaligen is er aansluitend,
van 15.30 tot 16.30 uur, een presentatie.
De Arbeidsomstandighedenwet
verplicht de werkgever om deze
voorlichting te geven en werknemers en studenten zijn verplicht daaraan deel te nemen.

Daarom zal worden geregistreerd wie aan de bijeenkomst
deelneemt. Iedereen is van harte
welkom en inschrijving vooraf is
niet nodig. AMSO roept met
name mensen op die nog niet
eerder aan een dergelijke voorlichting hebben deelgenomen.
Tijdens de voorlichtingsmiddag
worden de basisprincipes van rsi
en het voorkomen ervan gepresenteerd. Ook is er ruimte voor
vragen./

.

Onderwijscafé nieuw leven ingeblazen
De studentengroeperingen PF en
Groep-één hebben in samenwerking met Studium Generale
besloten om het Onderwijscafé te
heractiveren. Op maandag 22
oktober kan van 17.00 tot 18.30
uur in De Tureluur op de
bovenste
etage
van
het
Hoofdgebouw
gediscussieerd
worden over de stelling: ‘Weg
met de middenmoot, leve de
excellente student!’. In onder-

wijsland komen de onderscheidende programma’s en
opleidingen voor excellente
studenten met een sneltreinvaart
opzetten. Een trend die de voorgaande stelling lijkt te bevestigen. Of ligt het toch niet zo
gemakkelijk? Gaat dit soort programma’s samen of ten koste van
gedegen onderwijs voor de
‘gewone’ student? En wat typeert
nou eigenlijk een excellente

student? In een informele setting
wordt na een korte introductie
met een deskundig panel gediscussieerd over de vraag of onderwijs meer of minder toegespitst
moet worden op de excellente
student en wat zo’n student een
excellente student maakt. En
wat is het nut, de noodzaak, of
misschien wel de vloek van
deze onderscheidende programma’s?/

.

Week lang wetenschap en techniek
Vanavond, donderdag 18 oktober,
is er vanaf 19.30 uur in collegezaal 2 van het Auditorium een
openbare lezing over het weer en
sterrenkunde. De lezing wordt
verzorgd door de dr. A.F. Philips
Sterrenwacht in Eindhoven in
het kader van de nationale
WetenWeek. Deze is gisteren,
woensdag 17 oktober, in heel
Nederland begonnen. De week is

bedoeld om het brede publiek
kennis te laten maken met
wetenschap en techniek. Daarom
openen vele universiteiten,
(onderzoeks)instellingen, bedrijven, sterrenwachten, musea en
bibliotheken hun deuren. Het
thema van de WetenWeek van
2007 is ‘Topje van de ijsberg’,
verwijzend
naar
het
Internationale Pooljaar.

In Eindhoven kunnen kinderen
bij het Milieu Educatie Centrum
Genneper Parken kennismaken
met duurzame energie. De Dr.
A.F. Philips Sterrenwacht is
komend weekend geopend voor
het publiek. Dat kan er overdag
kijken naar de zon en ’s avonds
naar de maan en planeten./
Meer informatie is te vinden op
www.wetenweek.nl.

.

Jubilerend GAD wil zichtbaarder worden
Grafisch Atelier Daglicht (GAD)
is alweer zes jaar te vinden op
de TU/e-campus in het Meulensteen Art Center, maar daar
houdt de band met de universiteit dan ook wel op.
Bestuurslid en beeldend kunstenaar Bert Loerakker wil GAD
zichtbaarder maken bij de TU/e.
GAD begon ooit als tijdschrift,
opgezet door vormgevers en kunstenaars die wilden experimenteren met grafische tech-

nieken. In het verleden heeft
GAD geëxposeerd in het
Hoofdgebouw en werden voor
medewerkers workshops aangeboden.
Maar
volgens
Loerakker was de belangstelling
voor die workshops gering en
vonden sommige mensen het
storend wanneer er grafiek werd
opgehangen in hun werkruimtes. “Maar het is wellicht de
moeite waard om te kijken of we
weer wat meer kunnen doen met
de TU/e.” Overigens niet omdat

het te rustig zou zijn. “We hebben
het juist ontzettend druk. Onder
meer met onze gastateliers,
waarbij
kunstenaars
enige
maanden
gebruik
kunnen
maken van onze faciliteiten en
een kunstwerk vervaardigen.”
Ook organiseert GAD workshops
en cursussen voor kunstenaars
uit binnen- en buitenland, en
cursussen voor het voortgezet
onderwijs in het kader van het
serviceonderwijs./

.
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De ‘onmogelijke’ opgaven voor toekomstige
Toekomstdesign/Enith Vlooswijk
Foto/Bart van Overbeeke
Wat hebben intelligente producten te maken met schoonheid,
ethiek en poëzie? Alles, als je het hoogleraar Kees Overbeeke
van de faculteit Industrial Design vraagt. Zijn studenten
leren ontwerpen op de muziek van Debussy en worden klaargestoomd als wereldverbeteraars. “We moeten een bod doen
om het leven mooier en poëtischer te maken.”
Hardnekkig het onmogelijke najagen,
ook al lijkt de kans van slagen nihil. De
Amerikaan Edwin Land, uitvinder van de
polaroidfilm, blonk erin uit. Zijn biografie ‘Insisting on the impossible. The
life of Edwin Land’ inspireerde prof.dr.
Kees Overbeeke tot de titel van zijn
intreerede ‘The Aesthetics of the impossible’. “Iedereen heeft altijd tegen
Land gezegd: dat is onmogelijk. En toch
ging hij door.”
Wat Overbeeke wil bewerkstelligen
binnen zijn onderzoeksgroep Designing
Quality in Interaction (DQI) van de faculteit Industrial Design, noemt hij zelf
ook ‘onmogelijk’. “In de eerste plaats
laten we mensen met totaal verschillende
paradigma’s met elkaar samenwerken.
Ten tweede wil ik een nieuwe manier van
denken ontwikkelen, als alternatief voor
het rationalistische model.”
‘Onmogelijk’ of niet, beide punten zijn
volgens de hoogleraar onmisbaar bij het
tackelen van de problemen waar ontwerpers van intelligente producten steeds
vaker voor zullen staan. Steeds meer
‘slimme’ apparaten als mobiele telefoon,
tomtom, ipod en iphone bewerkstelligen
een dynamische en complexer wordende
interactie: tussen de gebruiker en de
apparaten zelf, tussen de gebruikers
onderling en tussen de gebruikers en hun
fysieke omgeving. “Neem de theemok die
ik hier vasthoud”, legt Overbeeke uit.
“Voor de ontwerper is het relatief eenvoudig vast te stellen aan welke functionele eisen zo’n ding moet voldoen. Er is
een heel eenvoudige interactie tussen de
gebruiker en het ding.”
Dat geldt niet voor de ‘slimme’ producten
die de snel ontwikkelende technologie
voortbrengt. Producten die niet alleen

een complexere interactie veroorzaken,
maar die zich bovendien ‘aanpassen’ aan
de gebruiker. “De vraag is aan wát moeten
die nieuwe systemen zich aanpassen?”,
zegt de hoogleraar. “Stel dat deze tafel intelligent zou zijn. Stel dat ik geen laptop
nodig zou hebben om een filmpje te laten
zien, maar dat de tafel tegelijkertijd een
beeldscherm zou zijn. Waaraan moet die
tafel zich dan precies aanpassen?”
Het antwoord op deze vraag ligt buiten de
conventionele grenzen van de technische
wetenschappen, op het snijvlak van verschillende disciplines. “We spelen leentjebuur bij de gedragswetenschappen,
de technische wetenschappen en de alfawetenschappen”, geeft Overbeeke toe.
“Waar het om gaat, is dat studenten leren
dit alles in producten te integreren. Hoe
moeten dingen zich gedragen?”

Meelezende lamp
Ter illustratie toont de hoogleraar een
filmpje van een bijzondere leeslamp, ontwikkeld binnen de onderzoeksgroep
DQI. De gebruiker van de lamp kan het
licht verstellen door over de rug van het
apparaat te strelen. Met behulp van
sensoren ‘zoekt’ de lamp het te lezen
boek op en volgt het zodra de lezer van
houding verandert. Een prachtig staaltje
technologie, waarover de laatste vraag
echter nog niet is gesteld. Hoe snel moet
de lamp meebewegen? Is de lamp prettig
en eenvoudig in het gebruik? Stelt de
lezer prijs op een bewegende lamp?
Vragen die volgens Overbeeke op veel
méér betrekking zouden moeten hebben
dan enkel op de criteria ‘gebruiksvriendelijkheid’ en ‘efficiëntie’. “Efficiëntie moet
volgens mij nooit een doel op zich zijn.
Een viool is bijvoorbeeld helemaal geen

Prof.dr. Kees Overbeeke houdt op vrijdag 26 oktober zijn intreerede aan de faculteit Industrial Design.
Deze begint om 16.00 uur in de Blauwe Zaal van het Auditorium.

Sneller en efficiënter taken verdelen in steeds complexere
Op apparaten zoals mobiele telefoons
en spelcomputers zitten steeds meer
toepassingen, die allemaal capaciteit
vergen van eveneens steeds complexere
microchips. Tegelijkertijd moet de ontwikkeling van die producten alsmaar
sneller. Promovendus ir. Sander Stuijk
(28) ontwikkelde een ontwerpmethode
waarmee het vertalen van programmacode naar taken die zijn toebedeeld aan
componenten van een chip veel sneller
kan. En dat met een keiharde garantie
dat je ook altijd beeld hebt op je Playstation.
Vroeger, toen waren chips nog eenvoudig.
Je had een processor, wat geheugens om
data op te slaan en een zogenoemde ‘bus’
om de zaak te verbinden. Binnenkort is
dat grotendeels verleden tijd, zeker voor
chips in consumentenelektronica.
Tot nu toe kwamen chipfabrikanten aan
de vraag om meer capaciteit tegemoet
door de snelheid van de processor op te
voeren. Maar de grens is wat dat betreft
wel bereikt. De nieuwe oplossing is
meerdere processors op een chip
plaatsen. En dan het liefste nog verschillende ook. Vergelijk het met het
verschil tussen een groep algemene
bouwvakkers die een huis bouwen en een
team van specialisten, illustreert Sander

Stuijk. “Een loodgieter zal altijd sneller
leidingen leggen dan een algemene
bouwvakker.” Dus is de loodgieter sneller
klaar en gebruikt minder energie. Zo is
ook met de nieuwe generaties chips. Op
de centrale chip van de Playstation 3
zitten al negen processors en in de nabije
toekomst komen er IC’s met meer dan
honderd. Die kun je natuurlijk ook niet
meer zo gemakkelijk verbinden. Daarom
wordt tegenwoordig een internetsysteem
mee ingebakken in de chips. Het contact
tussen al die processors -en natuurlijk
ook de bijbehorende geheugens- verloopt
net als bij het internet via routers. Die in
dit geval ook in de chip zitten. En dat
maakt het weer gemakkelijk om een
bestaand type chip uit te breiden: je stopt
er een paar processors en routers bij, en
voilà, klaar. Dat laatste is vooral gunstig
omdat het tegenwoordig te duur en te
tijdrovend is om chips from scratch te
ontwerpen. Er wordt daarom voortgeborduurd op bestaande chips.
Daarmee zijn we bij het onderwerp dat
Stuijk onder de loep nam: multiprocessor
system-on-chip (MP-SoC) verbonden
door network-on-chip (NoC). Dit soort
chips krijgen in de nieuwe generaties
multimediaproducten steeds meer toepassingen tegelijkertijd te verwerken,
zoals video, telefoon, agenda, internet en

mp3-speler. En we verwachten als gebruiker dat alles gewoon werkt, zonder enige
hapering. Dat wil zeggen dat alle taken
die de chips hiervoor moeten uitvoeren
allemaal netjes op tijd aan de beurt
moeten komen. Het verdelen van die
taken over de verschillende processors en
geheugens van de chip heet ‘mapping’.
En dat wordt steeds complexer, want de
enorme berg taken kan op steeds meer
verschillende manieren verdeeld worden,
doordat er meer processors en geheugens
in chips zitten.
Om ervoor te zorgen dat alle taken op tijd
aan de beurt komen, krijgen alle applicaties elk maar een beperkte capaciteit
van de processors en geheugens toegewezen. Die verdeling is dusdanig dat alle
applicaties tegelijk aan de beurt kunnen
zijn, anders kun je niet voor honderd
procent garanderen dat alles op tijd wordt
uitgevoerd. En dat is precies wat Stuijk
wél wilde: keiharde garanties dat alles op
tijd gebeurt.

Tetris
Hij boog zich onder meer over het
probleem van het minimaliseren van de
toegewezen capaciteit van de geheugens.
Immers: hoe minder je hoeft toe te
wijzen, hoe meer applicaties je tegelijkertijd aankan. Het is net zoals Tetris, verge-

lijkt de aio. Je moet proberen zoveel
mogelijk blokjes in een beperkte ruimte
te passen. Hij ontwikkelde een techniek
die in staat is om voor alle datadoorstroomsnelheden de minimaal benodigde
combinatie van opslagruimte te bepalen.
Ook keek de onderzoeker naar de taakverdeling over de processors en de geheugens. Hij bedacht, samen met een
collega, een techniek die bepaalt welke
taak naar welk component moet en in
welke volgorde de taken aan de beurt
komen. Zijn techniek bestaat eruit dat
programmacode eerst wordt gemodelleerd met zogenaamde ‘grafen’, een soort
van wiskundige blokdiagrammen. Het
voordeel van grafen is dat het tijdsgedrag
van de applicaties nu geanalyseerd kan
worden. Na het modelleren wordt de
graaf ‘gemapt’ op de processors en geheugens. “Voorafgaand aan dit proefschrift
was dit een tijdrovend proces waarvoor je
dagen of weken nodig had. Nu kunnen
we dat in een paar seconden”, vertelt
Stuijk. Als toefje op de taart wist hij zijn
technieken ook nog te vertalen naar een
computerprogramma dat ontwikkelaars
bij de hand neemt en ze door het
mapping-probleem loodst. Zijn software
is online beschikbaar en wordt inmiddels
gebruikt door meerdere andere universiteiten.
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designers
efficiënt ding. Je moet vreselijk lang
oefenen om hem te kunnen bespelen.
Toch is vioolmuziek prachtig.” Een
product moet volgens Overbeeke een
bepaalde handeling aangenaam maken.
Het moet op een intuïtieve, natuurlijke
manier te gebruiken zijn. “En, wat ik heel
belangrijk vind, het moet mooi zijn. Het
leven is vaak zo vreselijk onpoëtisch en
lelijk.”
Mooi. Poëtisch. Lelijk. Subjectieve begrippen, die in een wetenschappelijke omgeving als de TU/e vreemd aandoen.
Overbeeke is zich bewust van de mogelijke kritiek op zijn uitgangspunten.
“Emotie wordt hier inderdaad meestal
niet als argument gebruikt. Terwijl ook de
‘harde’ wetenschappen altijd op intuïtie
vertrouwen om fenomenen duidelijk te
krijgen.”
Om ze gevoel bij te brengen voor het nietrationele, geeft Overbeeke zijn studenten
opdrachten waarbij ze op hun intuïtie
moeten vertrouwen. Zo moesten masterstudenten het afgelopen jaar een product
ontwerpen naar aanleiding van verschillende muziekstukken, van onder anderen
Debussy. Het resulteerde onder meer in
een elektrische tandenborstel die, in
overeenstemming met de melodie, dan
zachtjes, dan juist hard en schokkend
over het gebit borstelt.
Ook ontwerpen die via deze onconventionele weg ontstaan, moeten uiteindelijk
wel de toets der wetenschap doorstaan,
benadrukt Overbeeke. “Dingen worden
hier getoetst en getest. Door mensen te
bevragen en door fysiologische reacties te
meten. Zoals de toename van iemands
hartslag, het afwisselen van alfa- en bètagolven in de hersenen, veranderingen in
de huidweerstand, enzovoorts.”

Ethiek
Naast een zekere openheid voor interdisciplinair werken en voor alternatieve
denk- en ontwerpwijzen, wil Overbeeke
zijn studenten nog iets anders meegeven.
Design, leren zij tijdens hun opleiding,
heeft alles te maken met het socioculturele, en dus ook met ethiek. Producten
zetten hun gebruikers immers aan tot
gedrag.
De DQI-groep ontwerpt in dit kader pro-

ducten die hun gebruikers doelbewust
bepaalde handelingen ontlokken. Zo
konden de bezoekers van het Lowlands
festival de afgelopen zomer een bijzonder
instrument bespelen: een groot flexibel
scherm, dat geluid maakt wanneer het
wordt aangeraakt. Het functioneert
echter alleen wanneer twee personen, elk
aan een kant van het scherm, gelijktijdig
hetzelfde punt aanraken. Het instrument
werkt samenwerken zo in de hand. Nog
in ontwikkeling is een lamp die behulpzaamheid opwekt. Hij laat treurig zijn
kap hangen. Door middel van ‘aardig’
gedrag, bijvoorbeeld strelen of bemoedigend aantikken, kan de gebruiker hem
weer rechtop zetten.
Beide voorbeelden verraden een zeker
idealisme. Ontwerpers, stelt Overbeeke
in de aankondiging van zijn intreerede,
streven naar een betere wereld. Wat
houdt dat in? “Het gaat om een andere
manier van omgaan met elkaar en met
onze omgeving”, zegt Overbeeke. “Het
modernisme, het model dat de maakbaarheid van de wereld suggereert, nadert
zijn einde. Mensen uit allerlei hoeken
vallen dat model aan. Ondertussen pusht
de technologie allerlei producten richting
adaptief gedrag. Het is onze taak om de
menselijkheid in het geheel te bewaken.
We moeten een bod doen om het leven
mooier en poëtischer te maken.”
Niet dat zijn studenten doelbewust
worden opgeleid tot wereldverbeteraars
en milieuactivisten. Overbeeke spreekt
eerder over een bewustwordingsproces.
“Uit deze theemok drink ik op een andere
manier dan wanneer het een kristallen
glaasje was geweest. Ik wil studenten
daarvan bewust maken. Ik doceer geen
moraal, maar wil wel dat studenten weten
waar ze mee bezig zijn.” Dat hij dit ideaal
zelf al even ‘onmogelijk’ noemt als de
vorige twee punten, maakt het juist nog
nastrevenswaardiger. “Het onmogelijke
is mooi. Het doet je dromen.”/

.

Op de centrale chip van de Playstation 3
zitten al negen processors.

Eigenlijk had Stuijk nog verder willen
gaan. De verdeling van processor- en
geheugencapaciteit die hij nu hanteert,
is al heel efficiënt, maar wel statisch. Elke
applicatie krijgt een stukje capaciteit
waarmee ze haar taken zeker kan uitvoeren. Daardoor blijft een deel van de
totaal beschikbare capaciteit van geheugens en processors vaak ongebruikt. Het
zou mooier zijn als de toewijzing dynamisch wordt, waardoor de Tetrisblokjes
nog beter op elkaar passen. “Dat vergt
nog een aantal jaren werk”, denkt Stuijk.
Maar als het eenmaal zover is, is er geen
weg meer terug. “Als we daarmee successen gaan boeken, dan zul je dit soort
technieken terugzien in heel veel multimediale systemen.”/

.

Onderzoek in het kort

chips

Scheikundestudent Eelco de Visser koos voor
een afstudeerstage bij de vakgroep
Procesontwikkeling. “Hier onderzoeken we
hoe je bestaande chemische processen effi ciënter, schoner of sneller kunt laten
verlopen. Het gaat hier om concrete vragen
en problemen, dat sprak me aan. Zelf werk ik
aan schuimen die met polymeren worden
gemaakt, zoals piepschuim.” Bij de productie
van piepschuim wordt nu een organisch op losmiddel gebruikt, pentaan. Het oplos middel verdampt, waardoor schuim ontstaat.
“Het pentaan vervliegt en komt in de lucht.
Dat wil je liever niet, het is best een vieze stof
en bovendien een stevig broeikasgas.
Daarom proberen we een manier te vinden om
het pentaan te vervangen door kooldioxide
(CO 2, red.).” Dat is niet een kwestie van twee
slangetjes verwisselen. CO 2 gedraagt zich
anders dan pentaan, waardoor het hele
productieproces op de schop moet. De
begeleider van De Visser promoveert op dit
onderwerp. “Ik doe een onderdeel van zijn
project.”
In een zuurkast staat de opstelling waarmee
de student zijn experimenten doet. “Hier
komt CO 2 h e t r e a c t i e v a t b i n n e n , w a a r o o k h e t

polymeer in zit. Het CO 2 zit in een toestand
die het midden houdt tussen vloeibaar en
gas. Het lost op in het polymeer, dat daardoor
week wordt. Wanneer je vervolgens de druk
verlaagt, zet het CO 2 uit en krijg je kleine bel letjes. Door druk en temperatuur te variëren,
wordt het aantal bellen in het schuim groter
of kleiner. Dat proces analyseer ik. Met een
elektronenmicroscoop meet ik de belletjes,
en de resultaten verwerk ik in modellen.”
Door bestaande modellen aan te passen,
maken De Visser en zijn begeleider een model
dat de schuimvorming goed beschrijft. “Dit
onderzoek wordt door een aantal bedrijven
uit de piepschuimindustrie gesponsord. Ook
de TU Delft doet mee, mijn metingen zijn ook
voor hun onderzoek van belang.” Het onder zoek loopt goed, maar de student verwacht
dat het nog wel een aantal jaar zal duren voor
pentaan als oplosmiddel is uitgerangeerd.
“We kunnen hi er met CO 2 nu wel schuim
maken, maar dat is op laboratoriumschaal.
Bovendien is het proces nog veel te traag
voor grootschalige productie.”
Tekst: Anouck Vrouwe
Foto: Rien Meulman

Experimenten met ‘de wave’
in voetbalstadion De Kuip

Elektriciteitsnet in
toekomst soort internet

Prof.dr.ir. Gert-Jan van Heijst van de faculteit Technische
Natuurkunde gaat een wetenschappelijk experiment op nogal
grote schaal uitvoeren. De hoogleraar stromingsleer gaat op de
open dag van voetbalclub Feyenoord op zaterdag 19 juli 2008 in
stadion De Kuip tienduizenden voetbalfans inzetten om het
gedrag van de welbekende ‘wave’ te onderzoeken. Het is de
bedoeling dat op aanwijzing van de stadionspeaker één vak toe schouwers tegelijk met de armen omhoog gaat, waarop zich in
twee richtingen de bekende golf gaat voortplanten. Als iedereen
in het stadion goed oplet, komen beide golven aan de overkant
van het stadion met elkaar in botsing. Wat er dán gebeurt, is de
grote vraag. Gaan de golven in rook op, of lopen beide golven na
de ‘clash’ vrolijk verder? Van Heijst hoopt stiekem op het laatste.
“Voor kleine golfjes op een dunne, vlakke laag vloeistof blijkt uit
de theorie dat die na een botsing ongestoord verder bewegen.
Maar of dit ook geldt met grote aantallen mensen is nog maar de
vraag.” Over de resultaten van het experiment hoopt de hoog leraar te kunnen publiceren in de wetenschapsliteratuur.
Het idee voor het experiment is afkomstig van Van Heijst, die in
het bestuur zit van de Koninklijke Nederlandse Akademie van
W e t e n s c h a p p e n ( K N A W ) . D e z e o r g a n i s a t i e b e s t a a t i n 2 0 0 8 t we e honderd jaar. “Dat leek ons een goede gelegenheid om iets met
de relatie tussen wetenschap en publiek te doen. Toen in een
vergadering terloops ter sprake kwam dat Feyenoord volgend
jaar honderd jaar bestaat, kwam het idee voor dit experiment vrij
snel naar voren”, aldus Van Heijst. Dat het gigantische natuur kunde-experiment juist in het stadion van Feyenoord plaats vindt, heeft overigens niets te maken met de voorliefde van
zowel collegevoorzitter Amandus Lundqvist als rector Hans van
Duijn voor de club. “Maar het is wel een grappige bijkomstig heid.”

Iedereen die is aangesloten op een elektriciteitsnetwerk, kan in
de toekomst pakketjes stroom gaan up- en downloaden naar of
van dat net. Althans, dat is één van de mogelijke vormen waarin
het elektriciteitsnet zich zal transformeren. Voormalig TU/eonderzoeker dr.ir. Jos Meeuwsen werkte in het door NWO en
SenterNovem gefinancierde onderzoek ‘Electricity networks of
the future: Various roads to a sustainable energy system’
verschillende scenario’s uit voor de Nederlandse elektriciteits voorziening in 2050. Uitgangspunt was dat in dat jaar vijftig
procent afkomstig is uit duurzame bronnen. Vanwege de voorzie ningszekerheid en de verbinding met de Europese markt zullen
elektriciteitsnetwerken altijd nodig blijven, stelt Meeuwsen. Ook
is het door een toenemende elektriciteitsvraag belangrijk om
alle mogelijke energieopties (waaronder kolen- en kernenergie)
te betrekken bij de scenario-ontwikkeling. Hoe de netwerken er
precies zullen uitzien, hangt in grote mate af van de primaire
energiemix die gekozen wordt. Technici staan in alle gevallen
voor grote en nieuwe uitdagingen op het vlak van netwerk- en
systeemintegratie en de ontwikkeling en toepassing van nieuwe
technologie. Naarmate steeds meer elektriciteit uit duurzame
bronnen komt, zal er waarschijnlijk een verschuiving moeten
plaatsvinden in onze manier van denken. Meeuwsen verwacht
dat ‘het permanent afstemmen van het aanbod op de vraag’ zal
veranderen in ‘het voortdurend afstemmen van de vraag op het
aanbod’. Ook voorziet hij een stapsgewijze integratie van ener gietechniek, ict en vermogenselektronica, die mogelijk uitmondt
in een elektriciteitssysteem dat veel overeenkomsten vertoont
met het internet. Iedere aangeslotene kan daarin, binnen
bepaalde limieten, naar believen pakketjes ‘elektrische energie’
up- en downloaden. Een belangrijke voorwaarde is wel dat het
technisch mogelijk wordt om elektriciteit in grote hoeveelheden
centraal en/of decentraal op te slaan.
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TU/e-design en de Eindhovense
DESIGN|LAB
Joep Kalthoff, student Industrial Design
en namens studievereniging Lucid
medeorganisator van DESIGN|LAB, over
‘Een experiment in de ruimte’ in het
Gaslab.
Een faculteit Industrial Design in een
stad waar een Dutch Design Week
plaatsvindt. Dat schept verplichtingen,
voor beide partijen overigens. De faculteit
ID is derhalve zeer actief gedurende het
evenement. Ondermeer met
‘DESIGN|LAB, Een experiment in de
ruimte’, georganiseerd door Lucid,
Cheops en Studium Generale. Plaats van
handeling: het Gaslab op de TU/ecampus.
In het voormalig chemisch laboratorium
is een designcafé waar iedereen welkom
is om iets te drinken en over de ervaringen van de Dutch Design Week te praten.
Ook is er een tentoonstelling van werken
van studenten van de faculteiten
Bouwkunde en Industrial Design. Maar
de bezoekers worden niet met rust
gelaten; ze worden beïnvloed door de
sferen in een ruimte.
De omgeving van het Gaslab wordt een
plek van uiteenlopende ervaringen,
vertelt Joep Kalthoff: “Elke dag heeft een
thema: relax, energie, rustig, avontuurlijk, angstig, wellustig, chaos en
depressief. Het experiment in de ruimte
heeft als doel bezoekers in de sfeer van
het thema te brengen.”
Dat doen de onderzoekers -studenten van
de faculteiten Bouwkunde en Industrial
Design- met licht, geluid, beeld, smaak en

andere zintuiglijke ervaringen. “De witte
muren van de Gaslab maken het mogelijk
kleuren binnen te brengen. Muziek en
geluiden vullen de ruimte. Mogelijk krijgt
het lab een hartslag. Het beeld bestaat uit
projecties en kunst. In het eerste
weekend worden op muziek van de sferen
tekeningen en schilderijen gemaakt die
in de loop van de week worden opgehangen.”
Het is niet uitgesloten dat ook het gedrag
van de barman meewerkt aan het
scheppen van de sfeer: “Een biertje
bestellen zal op een relaxdag heel anders
verlopen dan op de chaosdag”, voorspelt
Kalthoff.
Met een gestandaardiseerde basis van
kleur en geluid willen de studenten sterk
uiteenlopende ervaringen bieden. “We
hopen elke dag op een groep bezoekers
die telkens in een totaal andere sfeer zijn.
Of dit lukt, weten we pas wanneer we er
met bezoekers over praten.” Bijkomend
voordeel is dat de expositie en het café
elke dag wezenlijk anders zijn. Een
bezoeker zal dus elke dag een nieuw
Gaslab aantreffen.

Super Aan Tafel Met
Op maandag is tijdens het DESIGN|LAB
een ‘Super Aan Tafel Met’, een concept
dat in het verleden is bedacht bij studievereniging Lucid. “Lezingen zijn vaak
communicatie in één richting. Al is er
soms wat tijd voor vragen, een discussie
is onmogelijk. In het concept van Lucid
spreekt een gast gedurende een uur over
zijn of haar passie. Hierna gaat het

gezelschap aan tafel -met niet meer dan
vijftien personen- om daar met de gast te
eten en verder te praten over de lezing”,
zegt Kalthoff.
Op woensdag is een lunch voor studenten. Zondag en maandag zijn er diners,
mogelijk met live muziek. Het eten wordt
verzorgd door fooddesigners in opleiding.
De studenten komen van de HAS in Den
Bosch die sinds het begin van dit schooljaar de opleiding Food Design & Innovation aanbiedt. De opleiding ‘leidt studenten op tot creatieve ontwerpers van
concepten voor voedingsmiddelen’. De
zondagavond wordt Italiaans, de ‘Super
Aan Tafel Met’ heeft als thema: Oudhollands in een nieuw jasje.
Op vrijdag is er een groot feest waarbij de
Hermes House Band optreedt.

DDW/Chriz va
De Dutch Design Week 2007 -van 2
zesde editie)- is een festival volg
aan. Begonnen als dag met lezing
groeid tot een volwaardig designev
of instelling met een band met de
in en rond de week, omdat zelden z
stad bijeen zijn. Sinds de start van
van de locaties van de DDW. Op d
de activiteiten van en

Science Café
Op dinsdagavond is er een bijeenkomst
van het Science Café in het Gaslab. Het
thema is: ‘Social Robots: How far do we
let them go?’. Vragen die aan de orde
komen: Er komen steeds meer robots,
maar hoever laten we het komen? Zien
we ze als indringers of vinden we dat ze
ons helpen? Waar trekken we de lijn waar
ze voor ons beslissen? Wat is aanvaardbaar en wat niet? Welke beslissing nemen
we en hoe nemen we zo’n beslissing? En
neemt er wel iemand besluiten? De vraag
is welke ontwikkelingen te verwachten
zijn voor industrie, gemeenschap, en
wetenschap./

.

+jewel van ID-studente Eva Hopma is ontworpen voor men
de slaapaanval, maakt de gebruiker wakker en houdt deze

Design United: T
Rapid Manufacturing
Eindhoven
Rapid Prototyping en Rapid Manufacturing
zijn manieren om virtuele informatie om te
zetten in fysieke modellen. Het betreft een
techniek die ontwerpers en kunstenaars de
mogelijkheid biedt om snel en tastbaar
inzicht te krijgen in complexe objecten of om
kleine productseries te realiseren. In de hal

van het TNO-gebouw op de TU/e-campus is
een overzichtstentoonstelling te zien van de
mogelijkheden die deze techniek biedt. De
tentoonstelling wordt in samenwerking met
TNO Eindhoven georganiseerd.
Op de website www.dutchdesignweek.nl is
alle informatie te vinden over de activiteiten.

Deze tentoonstelling toont innovatief werk van
Industrial Design-opleidingen van de TU/e, de
TU Delft en Universiteit Twente.
Goed design beantwoordt aan een vraag vanuit
onze samenleving en is een zinvolle toevoeging
op wat al beschikbaar is. Design verbetert de
levens van onszelf, onze naasten, mensen met
een handicap of ziekte en topsporters. Design
daagt uit tot nieuw gedrag, zo luidt de insteek

CHEOPS-workshop
‘Ontwegwerpen’
De deelnemers van de workshop ‘Ontweg werpen’ van CHEOPS, de studievereniging
van Bouwkunde, zullen in de openbare ruimte
aan het werk gaan en zowel ontwerpen als
bouwen. Ze vormen een ‘levende tentoon stelling’ voor toeschouwers en voorbij gangers. Tijdens het bouwen en ontwerpen
wordt uitgelegd wat er is te zien. Door deze
interactie met deelnemers en kunstenaars
leren de toeschouwers de creatieve en tech nische kracht kennen van de Eindhovense
studenten, maar ze kunnen er ook zelf van
leren.

De opdracht die de studenten krijgen, is het
ontwerpen van een verrijdbaar meubel in de
openbare ruimte met gebruikmaking van een
(sloop)auto en enkele materialen.
De auto heeft in zijn huidige verschijnings vorm al de functie van een meubel. Het maakt
deel uit van de straat en versterkt de inrich ting ervan. Het behoort dus in zekere zin tot
het straatmeubilair. Dit idee zal worden ver sterkt en er wordt een extra functie aan toe gevoegd. Hierdoor worden voorbijgangers
uitgenodigd om het object daadwerkelijk te
gaan gebruiken.

ARCHITECTURE.EHV
ARCHITECTURE.EHV is een tentoonstelling
waarin de faculteit Bouwkunde een selectie
van haar vijftig beste afstudeerwerken van
het afgelopen jaar toont. Het geeft een
representatief beeld van de laatste nieuw komers onder de architecten, stede bouwers, technici en ingenieurs.
Naast de architectuurprojecten wordt ook
het creatieve vernuft in design systemen,
constructief ontwerpen, bouwtechniek,

bouwfysisch onderzoek, stedebouw en de
wereld van het bouwmanagement in de
schijnwerpers gezet.
Bij de tentoonstelling verschijnt de gelijk namige catalogus, uitgegeven door 010
Publishers Rotterdam, waarin naast de
geëxposeerde projecten in een aantal
artikelen wordt ingegaan op de ontwerp cultuur van de faculteit Bouwkunde.

Te zien op de expo Design United: Qiki van ID-student Wouter Widdershoven is
een kussen dat Alzheimerpatiënten helpt. Het is een pratende buddy die inspeelt
op activiteiten op een dag.

Bahanava van ID-student Ehsan Ba
vervanging van de ouderwetse juke
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e School in Dutch Design Week
an de Graaf
20 t/m 28 oktober (inmiddels de
gens het principe zwaan-kleefgen en exposities, is het uitgevenement. Iedere Eindhovenaar
sign programmeert activiteiten
zoveel designliefhebbers in een
n het evenement is de TU/e één
eze pagina’s een overzicht van
aan de universiteit.

Transformatie Strijp S:
de verbeelding aan de macht
Foto: Bart van Overbeeke

Transformatie Strijp S, dertig oud-TU/e-studenten over de
toekomst van de verboden stad. Tentoonstelling en symposium waarbij 31 architecten/stedebouwkundigen hun
visie geven op betekenis en rol van architectuur bij de transformatie van Strijp S.
nsen met narcolepsie, slaapziekte. Dit ‘sieraad’ detecteert
e op een interactieve en intelligente manier wakker.

This is for real
van de expo in het hoofdgebouw van de TU/e.
In deze expositie zijn tal van voorbeelden te
zien, die ontstaan zijn vanuit nauwe interactie
met bedrijfsleven en onderzoek. Techniek, ge bruiker en ontwerp komen in een optimale mix
samen. Daarmee vormt de expositie een mens gericht en technologisch getint onderdeel, dat
niet gemist mag worden.

aha is een MP3-speler, geïntegreerd in een tafelblad, als
ebox.

Het is misschien wel het spannendste gebied in Eindhoven:
Strijp S, het voormalig industrieel complex van Philips waar
fabriekspanden het beeld bepalen. Middenin deze omgeving
ligt ‘De Driehoek’, het centrale gebied met monumentale industriële bouwwerken als De Hoge Rug, het Veem en het Ketelhuis.
Woningcorporatie Trudo heeft zich ten doel gesteld van deze
omgeving een tweede stadscentrum maken, gekenmerkt door
hoogstedelijkheid. Het wordt een vermenging van functies,
langs de lijnen van kunst en cultuur, lifestyle en design.
Paul van Haren, directeur van Trudo: “Het maaiveldniveau is
heel belangrijk, daar speelt het leven zich af. Het moet anders
worden dan wat het huidige centrum van Eindhoven te bieden
heeft. Het wordt overigens geen vervanging van de binnenstad,
maar een aanvulling daarop. Je kunt daarbij denken aan een
combinatie van kunst en cultuur en de technologische genen
van de regio. Festival STRP is daar een voorbeeld van.”
De transformatie is geen gemakkelijke opgave. Daarom vroeg
Trudo een dertigtal architecten en stedebouwers mee te denken
over het gebied. Deze werden gekozen uit de genomineerden
voor de Archiprix tussen 1978 en 2006. Archiprix is een prijs
voor afstudeerplannen in architectuur, stedebouw en landschapsarchitectuur van de Nederlandse ontwerpopleidingen.
Aan de architecten en stedebouwers is gevraagd om statements
en ideeën op het gebied te ontwikkelen. Het speelveld wordt
bepaald door de contouren van het stedebouwkundige plan van
Adriaan Geuze van West 8. Bureau Jo Coenen ontwikkelde een
ambitieuze visie voor De Driehoek. Vragen die aan de deelnemers zijn voorgelegd: Welke vormentaal is hier geëigend?
Hoe moeten het Ketelplein en andere openbare ruimten worden
gekarakteriseerd? Wat moet er gebeuren met De Hoge Rug?
Welke toevoegingen of doorbrekingen zijn er mogelijk? Wat
voor woningtypen passen hier? Hoe kunnen de ‘leidingstraten’
worden ingepast? Welke rol is er voor kunst?
Volgens dr.ir. Kees Doevendans, universitair hoofddocent
stedebouw aan de TU/e, is het een interessante opdracht. “Het
is een grote stedebouwkundige herstructureringsoperatie,
waarbij een industriële stad uit Eindhoven verdwijnt en het
gebied een nieuwe betekenis krijgt. Er ligt geen kant-en-klaar
programma. De opdracht is dus het uitvinden van postindustriële stedelijkheid.”
Complicerende factor is dat er een aantal monumenten staan
die in toekomstige plannen worden opgenomen. “De benadering van monumenten en erfgoed is op dit moment in ontwikkeling. Lange tijd heerste er een museale benadering: een
monument werd gefixeerd in de tijd, statisch. Nu is het idee om
monumenten, en zeker de jonge, ontwikkelingsgericht te
benaderen. De transformatie Strijp S is een onderzoek
hiernaar.”
Het is volgens Doevendans daarom niet vreemd dat van de
honderd aangezochten de helft wil meedoen. “De deelnemers
maken met het project ook kans om in de uitwerking van de
plannen te worden betrokken. De ideeën leiden namelijk uitein-

delijk tot een plan waarmee het gebied wordt omgevormd tot de
gewenste stedelijke omgeving. Ook staan de afgestudeerden in
een boekje met essays, waarmee ze zichzelf in de etalage zetten.
De TU/e etaleert zich tevens met haar afgestudeerden. En het is
voor de TU/e ook een manier om contact te houden met de
alumni.”

Eindhovense school?
Trudo wilde graag een visie specifiek van de Eindhovense afgestudeerden; de zogenoemde Eindhovense school, zoals de
Delftse en Amsterdamse school bekendheid hebben gekregen
in architectuur. De Bouwkundefaculteit in Eindhoven is met
een missie opgezet: een integratie van architectuur en techniek
en technologie, en van vorm en materiaal. Die brede opleiding
heeft geleid tot een specifieke benadering van architectuur, al is
het een heel diverse en gedifferentieerde groep ontwerpers,
vertelt Doevendans. “Het is zeker geen eenduidige en doctrinaire architectuur. Daarom wordt de term ook niet veel
gebruikt.” Trudo zette achter de term Eindhovense School ook
direct een vraagteken: ze willen er middels deze opdracht achterkomen in welke mate de school bestaat.
Doevendans is erg te spreken over de aanpak van Trudo om
architecten/stedebouwers in een vroeg stadium bij de plannen
te betrekken. “De traditie van ruimtelijk inrichting was: er is een
programma van eisen en architectuur en stedebouw zijn
daarvan het sluitstuk. In deze benadering gaan ze voorop en
zijn ze programmazettend. Hoogdravend gezegd: de verbeelding aan de macht. In elk geval: de verbeelding voorop. Vorm en
functie samen; niet eerst functie en dan de vorm.”
In architectuur en stedebouw zijn veel prijsvragen, maar die
gaan meestal uit van een uitgewerkt programma van eisen. In
dit geval worden de ontwerpen gebruikt om ideeën te genereren. Volgens Paul van Haren, directeur van Trudo, heeft de
corporatie goede redenen om het op deze nieuwe manier aan te
pakken. “Wij vinden het van belang om op een open manier dit
gebied te ontwikkelen. Daarmee bereiken we dat veel mensen
nieuwsgierig raken en betrokken worden bij de ontwikkeling.
Daarnaast hechten wij er belang aan om ons in het kader van de
Dutch Design Week te laten zien als belangrijke speler in Strijp
S. Het Klokgebouw in dit gebied is ten slotte de centrale plek
van DDW-activiteiten.”
Ook wil Trudo haar gedachten over Strijp S toetsen bij andere
partijen. Dit doet het doorlopend, maar zeker stedebouwers en
architecten zullen in de ogen van Van Haren de discussie verrijken. “We verzamelen de bouwstenen voor onze visie op het
gebied.”/

.

De tentoonstelling ‘Transformatie Strijp S Eindhoven’ wordt geopend met een
symposium, op zondag 21 oktober. Tijdens dit symposium presenteert Kees
Doevendans zijn analyse van het geëxposeerde werk. Vervolgens zal Jo Coenen
de deelnemende architecten over hun plannen bevragen. Inschrijven voor het
evenement kan via driehoek@trudo.nl. Adres: Klokgebouw (Beukenlaan
10.001) op Strijp S.
De tentoonstelling is te zien van zaterdag 20 oktober tot en met zondag 28
oktober, dagelijks van 11.00 uur tot 18.00 uur en donderdag 25 tot en met
zaterdag 27 oktober tot 21.00 uur.
Hierna gaat de expositie naar Vertigo, het onderkomen van de faculteit
Bouwkunde op de TU/e-campus.
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Bedrijfsmanagement & Logistiek
Engineering
ICT
Natuurwetenschappen

Open dagen: Eindhoven

3 november 2007
10.00 - 14.30 uur

Venlo

17 november 2007
10.30 - 14.30 uur

www.fontys.nl/opendag
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Foreign student ignores KIVI NIRIA
The pressure group for
engineers KIVI NIRIA at
the TU/e attracts few
foreign students. Less
than ten percent of the
number of student
members is of non-Dutch
descent, although they
too can profit from the
knowledge and activities
of this organization.
“Members of the KIVI
NIRIA have a large
network they can use”, says
Marty Hermann-Kievits,
desk manager KIVI NIRIA,
section
South.
“The

pressure group has 28,000
members nationwide, including 1,626 students.
Foreign students can also
use this network when
looking for an internship, a
place to graduate or to
work. Moreover, the association has contacts with
various engineers’ associations abroad. Via the
section Young KIVI NIRIA
students the association is
a member of European
Young Engineers (EYE), an
organization that brings
students and persons
recently graduated from

different countries in
touch with each other.”
In addition, the students
executive, Young KIVI
NIRIA Students of the
section Eindhoven, regularly sets up activities such
as a CV workshop and
‘speed-dating’,
where
students can talk to enterprises.
Dutch is the main
language used during
these activities. However,
Hermann-Kievits does not
consider it a problem if no
fluent Dutch is spoken.
“Nearly everybody in the

Netherlands with a job at
academic level speaks
English. Besides, I think
that HR managers of big
companies go through CVs
in English as easily as
through those that are in
Dutch.”
The reason why so few
foreign
students
are
members has not been investigated. It could be due
to the linguistic barrier,
suspects
HermannKievits;
KIVI
NIRIA
provides its information in
brochures and its website
mainly in Dutch. The

pressure group does acknowledge that there is a
national demand for the
provision of Englishlanguage information, says
Nathalia Memeo, employee for KIVI NIRIA
Nederland. She reports
that work is underway on
an abbreviated English
version of the site that
should be available in the
spring
of
2008./

.

The KIVI NIRIA is located in room
0.25 of the Hoofdgebouw.

Marathon running with colleagues
Kostas Kevrekidis did not
used to care for running
at all. Nevertheless on
Sunday 14 October he ran
the half-marathon of
Eindhoven. This postdoc
Quality and Reliability
Engineering (QRE) of the
Department of Technology Management was a
member of one of the
nine TU/e teams
participating in the
match. Kevrekidis: “It
was a good experience.”
The idea of participating
arose some six months ago
during a lunch break. It
was not long before a
number of enthusiasts, including Kostas Kevrekidis,

embraced the proposal.
Although this Greek never
cared for running at all, he
was ready for a new
challenge and decided to
join.
The group sought advice
from professor Aarnout
Brombacher, an experienced
runner. Soon his theoretical
recommendations
were
converted into practical
assistance; the professor
started
training
the
members and gradually
prepared them for the
marathon. “The training
sessions started with fifteen
minutes of running”, says
Kevrekidis. “We got better
and better, so that some of
us sought for a greater

Kostas Kevrekidis (on the right) during the half-marathon.

challenge than the original
target: the six-kilometer
City Run. With a team of

four we decided to take part
in the half-marathon, a run
of 21.1 kilometers.”

Kevrekidis and his colleagues ran in the so-called
‘LageLanden Bedrijvenloop’,
a separate category within
the half-marathon.Via the
Eindhoven Students Sports
Federation the group of
Kevrekidis were able to
register as a TU/e team,
which came with the big
benefit that they did not
have to pay any starting fee
members are included in
the overall standings.
Kevrekidis about his run:
“My time of 2.01.54 was
just above my personal
goal of 2 hours. The end of
the track was heavy in particular. Now that it is over, I
am happy with the result and
with the experience.”/

.

Until March 2010 all university personnel will
receive 9.65 percent extra
on their salaries. This includes a higher year-end
bonus, which will as of
2009 be equivalent with a
13th month’s salary. Two
days off will be cut, though.
So much is clear from the
draft collective labor
agreement on which negotiators of the trade unions
and the universities reached agreement last week.
The year-end bonus will
be increased step by step:
now it is still three percent. Due to the considerable increase in this
bonus the rise in the
monthly salary looks
somewhat modest: a 2.25
percent rise as at 1 January
2008, and another 2.1
percent extra in 2009.
Employees who insist on
keeping their two days off
can use the extra money
to buy them back. In the
negotiators’ agreement
the universities are given
room to experiment with
job contracts. In such contracts, scientists may voluntarily make agreements
on a more flexible timetable for their educational
and research duties, so
that they are not tied to a
fixed five-day working
week any longer.

Océ pays TU/e
Master’s program for fifty
Asian students

Light your bike for five euros
As of 5 November anyone riding a bike without any
lights will run a great risk of being fined twenty
euros. From that day the Eindhoven police will be
increasing its daily checks for proper lighting of
bikes ‘around student locations’. In order to
prevent being fined, students can at the end of this
month have new lights mounted in the W-hal, for a
bargain price of five euros.
From Monday 29 October thru Friday 2 November a
team of bicycle repairmen will be present inside
the W-hal to repair the lights of students’ bikes, on
presentation of a student card. They will charge
five euros for this, and will repair broken lights, or
mount a battery-operated headlamp and rear light
on your bike. The temporary bicycle repair shop
will be open from 12.00 to 18.00 hours. Admission

Annual bonus
for university
personnel

is via the south side (the Helix side),
through the big garage door.The price is
so low thanks to a subsidy - a lighting set
in a proper bicycle shop would cost ten to
fifteen euros, says head of industrial as sistance and security ing. Mirjam Jahnke.
The action is a joint effort by the munici pality of Eindhoven, the police and the
TU/e. Similar actions will be staged at the
ROC and at Fontys.
This campaign forms part of a national
one. In Eindhoven the emphasis will be
placed on students, because they come
within an age bracket alleged to be in volved more often in accidents in which
lighting is at issue.

Over the next five years
Océ and the TU/e will
attract fifty Asian students
to Eindhoven to follow a
Master’s program here
and subsequently to work
for Océ’s R&D department
for at least three years. In
return the students, ten
per year, will be given a
scholarship of 17,000
euros per year for two
years by the printing and
document management
company. This scholarship
is intended to cover tuition
and fees as well as board
and lodging expenses. In
this way the company
wants to attract specialists
in the area of software and
mechanical engineering,
because there is a shortage
of these in the Netherlands.
Together Océ and TU/e will
‘select the best and brightest students from Asian
countries’, accor-ding to
the press report. Océ has
not targeted any specific
nationality, but it expects a
lot of applications from
India in particular, as Océ
spokesman Freek Jochems
informs us.

Five past seven, dinner time in W-hal
On Wednesday night 10 October the multicultural student
association Mosaic held an Iftar in the W-hal. The Iftar is the
meal taken by Muslims after sunset during the month of
Ramadan. Non-Muslims were also invited to draw up a chair
and enjoy an Iraqi meal on Wednesday. Although the guests
were welcome as of 18.30 hours, they could not start to eat
until the sun had set, at 19.05 hours.
Participants included both Muslims and non-Muslims. They
encompassed a large variety of nationalities, includ ing
Indonesians, Kurds, Pakistani, Moroccans and Dutch.
According to Rebin Said, a Bachelor student of Electrical
Engineering and secretary of Mosaic, the night was a success.
Not only because there were more than fifty participants, but
also because of the talks that took place between Muslims and
non-Muslims during the meal. “This is precisely in keeping
with Mosaic’s goal as a multicultural organization”, says Ali
Ougajou, a Master student at the Department of Technology
Management and candidate committee member of Mosaic.
This year the communal meal staged annually by Mosaic took
place in the W-hal for the first time. The location was chosen
once it appeared that the association could only use the
Auditorium if the committee used caterer Albron.

Photo: Bart van Overbeeke

The English Page is
written by Franca Gilsing.
She can be reached at
engcursor@tue.nl.
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Proficiency test in English
The next Proficiency test will take place
on Nov. 2, ’07. You can register via the
Studyweb (0T650). Registration is open
and will close on Oct. 25.
For additional information, contact CTT
office (de Hal 1.39; office hours from 10 1 p.m.) or send an e-mail to
d.prasad@tue.nl.

Mensen
Promoties
Ing. R.T.E. Hermanns verdedigt op
maandag 22 oktober zijn proefschrift en
stellingen tegen de bedenkingen van een
commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur
in zaal 4 van het Auditorium. De titel
van het proefschrift luidt ‘Laminar
Burning Velocities of MethaneHydrogen-Air Mixtures’. Hermanns
promoveert aan de faculteit Werktuigbouwkunde.
Mw. M.L. Bondar MSc verdedigt op dinsdag 23 oktober haar proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen van een
commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur
in het Van Abbemuseum. De titel van
het proefschrift luidt ‘Acoustically
Perturbed Bunsen Flames: Modelling,
Analytical Investigations and Numerical
Simulations’. Bondar promoveert aan de
faculteit Wiskunde & Informatica.
Ir. C.F.J. Lange verdedigt op woensdag
24 oktober zijn proefschrift en stellingen
tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 4
van het Auditorium. De titel van het
proefschrift luidt ‘Assessing and
Improving the Quality of Modeling. A
Series of Empirical Studies about the
UML’. Lange promoveert aan de faculteit
Wiskunde & Informatica.
Ir. S. Stuijk verdedigt op donderdag 25
oktober zijn proefschrift en stellingen
tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 4
van het Auditorium. De titel van het
proefschrift luidt ‘Predictable Mapping of
Streaming Applications on Multiprocessors’. Stuijk promoveert aan de
faculteit Elektrotechniek. De promotoren
zijn prof.dr. H. Corporaal en prof.dr.ir. J.
van Meerbergen.

A. Sidorenko MSc verdedigt op maandag
29 oktober zijn proefschrift en stellingen
tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 4
van het Auditorium. De titel van het
proefschrift luidt ‘Design and Analysis of
Provably Secure Pseudorandom
Generators’. Sidorenko promoveert aan
de faculteit Wiskunde & Informatica.
Dipl.-Ing. P. Barna verdedigt op dinsdag
30 oktober zijn proefschrift en stellingen
tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 4
van het Auditorium. De titel van het
proefschrift luidt ‘Specification of
Application Logic in Web Information
Systems’. Barna promoveert aan de
faculteit Wiskunde & Informatica.
Ir. A.M. van de Water verdedigt op
woensdag 31 oktober zijn proefschrift en
stellingen tegen de bedenkingen van een
commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur
in zaal 5 van het Auditorium. De titel van
het proefschrift luidt ‘LEGO Linear
embedding via Green’s operators’. Van
de Water promoveert aan de faculteit
Elektrotechniek.
Drs.ing. J. van Herrikhuijzen verdedigt
op woensdag 31 oktober zijn proefschrift
en stellingen tegen de bedenkingen van
een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00
uur in zaal 4 van het Auditorium. De
titel van het proefschrift luidt ‘SelfAssembled Hybrid Oligo(?-Phenylene
Vinylene) Gold Nanoparticles Synthesis,
Characterisation and Manipulation’.
Herrikhuijzen promoveert aan de faculteit Scheikundige Technologie.
K.G. van Turnhout MTD PDEng verdedigt op donderdag 1 november zijn proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt
vanaf 16.00 uur in zaal 4 van het
Auditorium. De titel van het proefschrift
luidt ‘Socially Aware Conversational
Agents’.Van Turnhout promoveert aan de
faculteit Industrial Design.

Intreerede
Prof.dr. C.J. Overbeeke houdt op vrijdag
26 oktober zijn intreerede. Dit gebeurt
vanaf 16.00 uur in de Blauwe Zaal van
het Auditorium. De titel van de intreerede luidt ‘the aesthetics of the impossible’.
Overbeeke is werkzaam bij de faculteit
Industrial Design.

Afscheid
Afscheid Wim Groenland
Na ruim veertig jaar werkzaam geweest
te zijn bij de capaciteitsgroep Chemische
Reactortechnologie neemt Wim
Groenland afscheid van de TU/e om
voorafgaand aan zijn pensionering
medio 2008 gebruik te maken van de
FPU-regeling. De faculteit ST biedt hem
een receptie aan op woensdag 14 november vanaf 16.00 uur in de pantry van het
gebouw Helix.

Studentenleven
Cheops

wie de vraag durft te stellen: Waartoe zijn
wij hier op aarde? Wat is mijn roeping?
Daarop is er geen leerstellig antwoord te
geven. Het leven van elk mens afzonderlijk is het antwoord. De eeuwen oude
Bijbelse boodschap van liefde en gerechtigheid kan daarbij als inspiratie en leidraad dienen. Tijdens vier avonden zullen we een aantal centrale thema’s uit de
christelijke traditie belichten, maar vooral ook de vraag stellen: wat kun jij ermee
en hoe geef jij er eventueel vorm aan?
Maandag, 29 oktober, 5, 19 en 26
november, 20.00 uur in Café Tint (De
Bunker). Begeleiding: Martin van
Moorsel, Elisabeth Fricker
Opgave: e.fricker@tue.nl.

Driedaags congres Tectonics
Aan de TU/e wordt van 10 t/m 12 december het congres ‘Tectonics Making
Meaning’ gehouden. Op dit driedaags
congres staat het maken van een gebouw
centraal. Een greep uit de sprekers: Petra
Blaisse, Mels Crouwel, Kenneth
Frampton, Jesse Reiser, John Thackara
en Ken Yeang. Tectonics is een internationaal evenement en wordt georganiseerd in het kader van het veertigjarig
bestaan van de faculteit Bouwkunde van
de TU/e.
Het congresthema is tektoniek.
Tektoniek beschrijft het samenspel van
materiaal, structuur (of constructie),
vormgeving en gebruik. Binnen de
bouwkunde is tektoniek een van de
meest belangrijke parameters voor het
vage begrip kwaliteit. In het kader van
Tectonics Making Meaning staat het
begrip centraal voor alle disciplines binnen de bouwkunde, waarbij de nadruk
ligt op samenwerking tussen de verschillende disciplines.
De inschrijving is geopend. Er zijn maar
een beperkt aantal plaatsen dus ben er
snel bij! Kijk voor meer informatie over
het programma, de sprekers, de
bedrijfsworkshops, het thema en ook
voor inschrijving:
www.tectonics2007.com.

Diversen
Eindhovense
Studentenkerk
Tint. Ontmoetingsplek voor
inspiratie en geloof
Geloven Nu: waarom, wat en hoe?
Geloven is uiteindelijk niet voor wie
week van hart is en houvast en zekerheid
zoekt. Geloven is voor wie vol vertrouwen zijn weg wil gaan. Geloven is voor

Een feel good movie: As it is in
heaven van Kay Pollak
De film vertelt het verhaal van Daniel
Daréus, een succesvolle internationaal
bekende dirigent. Hij draait aan de top
mee, maar is ook eenzaam en de uitputting nabij door het jachtige leven dat hij
leidt. Na een lichamelijke en emotionele
inzinking besluit Daniel zijn carrière
abrupt te onderbreken. Hij keert alleen
terug naar Norrland, het dorpje in het
hoge noorden van Zweden waar hij zijn
jeugd heeft doorgebracht. Zijn komst
maakt natuurlijk heel wat los want
Daniël is wereldberoemd. Het duurt niet
lang voordat Daniël gevraagd wordt om
wat adviezen te geven aan het kleine
lokale kerkkoor. Aanvankelijk ziet Daniël
dat niet echt zitten, maar hij kan niet
weigeren. Maar als hij met het koor
begint te werken, herontdekt hij tot zijn
grote verbazing zijn verloren gegane liefde voor de muziek, zijn visioen wat
muziek is. Het verandert zijn leven,
maar ook de levens van de inwoners van
Norrland zullen nooit meer hetzelfde
zijn.
Wie wil kan van te voren mee-eten. Wel
graag tijdig opgeven. Donderdag, 25
oktober, 18.30 uur eten, 20.00 uur film,
Café Tint (De Bunker)
Opgave: Tine-Loes Hemmes,
(t.hemmes@student.tue.nl)

euro).
Secretaresse (V37.615), ESoE, Eindhoven
School of Education (0.5 fte). Vast dienstverband, salaris maximaal schaal 6 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(1.676 t/m 2.331 euro).
PhD Student Persuading households to
save energy through smart agents
(V39.433), Human-Technology
Interaction, department of Technology
Management (1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 27 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (1.956 t/m 2.502 euro).
Secretaresse (V51.054), onderwijsbureau,
faculteit Industrial Design (0.6 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 5 CAO Nederlandse universiteiten
bijlage 1 (1.564 t/m 2.226 euro).
PhD. Microwave Enhanced Synthesis of
Fine Chemicals in Microreactors
(V37.617), SCR, department of Chemical
Engineering and Chemistry (1.0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 27 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (1.956 t/m
2.502 euro).
PhD. Microreactor Design for Microwave
Enhanced Fine Chemicals Synthesi
(V37.618), Chemical Reactor
Engineering, department of Chemical
Engineering and Chemistry (1.0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 27 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (1.956 t/m
2.502 euro).
PhD Student Persuading households to
save energy through smart agents
(V39.433), Human-Technology
Interaction, department of Technology
Management (1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 27 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (1.956 t/m 2.502 euro).
Voor meer informatie ga naar:
http://vacatures.tue.nl.

Vacatures
Assistant professor (UD) in HumanTechnology Interaction (V39.419-2),
Human-Technology Interaction (HTI),
department of Technology Management
(1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris
maximaal schaal 11 CAO Nederlandse
universiteiten bijlage 1 (3.060 t/m 4.190

(Advertenties)

ScienceFlash

Flitsend televisiejournaal
over wetenschap
Bekijk het! ScienceFlash, een nieuw flitsend (televisie) weekjournaal over wetenschap. De redactie van ScienceFlash struint voortdurend wetenschapsgebieden
af op zoek naar het meest opmerkelijke nieuws. Je kunt ook zelf het nieuws
bepalen met je eigen practicumverslag. Meer info op: www.scienceflash.nl
ScienceFlash: vanaf week 42 elke dag om 22.00 uur te zien op Nederland-e
(digitale televisie via de kabel) of via: www.nederland-e.nl

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.
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Verliefdheid en de liefde voor wiskunde
“Er zijn opvallend veel overeenkomsten tussen verliefdheid
en de liefde voor de wiskunde.
Beide zijn absoluut, totaal en
ongeneeslijk. En beide maken
blind.” Zo begint dr.ir. Kees
van Overveld, multifunctioneel
natuurkundige met veel verschillende functies aan de
TU/e, zijn inleiding op de voorstelling ‘Met een schoolbord en
een krijtje’. Deze productie van
theatergroep Adhoc staat op
donderdag 18 en vrijdag 19
oktober in het Gaslab.
Theatermakers Joke Tjalsma en
Jan van den Berg zijn gefascineerd door de exacte wetenschappen en ze willen die fascinatie overbrengen op het
publiek. Ze maken ontdekkingsreizen naar een wondere wereld,
voorbij de grenzen die we met
ons blote oog kunnen zien. Van
Overveld omschrijft Van den
Bergs fascinatie als een gevoel
dat wetenschappers een soort ingewijden zijn die de geheimen
van het leven doorgronden. Van

Overveld: “En, net als de geestelijken vroeger, hebben ze een
soort geheimtaal.”
Hoofdpersonen in ‘Met een
schoolbord...’ zijn de wiskundigen Jan en Joke. Ze blijven op
hun werk hangen om een wiskundig vraagstuk op te lossen,
met enkel een schoolbord en een
krijtje. De vraag is of Jan blind
blijft voor Joke’s avances, die de

wiskunde ook gebruikt om met
Jan naar een feestje te gaan.
Van Overveld is ook actief als
toneelacteur, -regisseur en -adviseur. Eerder was hij betrokken
bij Het Zuidelijk Toneel bij de
voorstelling ‘De tirannie van de
tijd’. Actrice Tjalsma was zo
enthousiast over de monoloog
die hij had geschreven, dat ze
Van Overveld ook als adviseur

vroeg voor deze voorstelling.
Van den Berg wilde eerst aansluiten bij de meest recente ontwikkelingen, wat Van Overveld
afraadde: “Het kostte me grote
moeite om zijn vorige stuk,
‘Majorana’, inhoudelijk te
volgen. Het irriteerde me dat je
vaak allerlei beweringen moest
aannemen, in de trant van:
‘Geloof het nu maar, wat ik zeg,
klopt’. In ben blij dat de pure
wiskunde grotendeels is teruggebracht tot de stelling van
Pythagoras. Niet alleen een heel
belangrijke stelling, ook heel
schoon. Het is mooi en puur
tegelijk. Pythagoras offerde niet
voor niets driehonderd ossen
aan de goden toen hij die
stelling had gevonden. Dat soort
dingen zit ook in de voorstelling.
Maar ook de formule voor de
liefde en wiskundige
bloemkolen.”/

.

‘Met een schoolbord en een krijtje’
begint op 18 en 19 oktober om 20.30 uur
in het Gaslab. De voorstelling is gratis
toegankelijk.

Ruim baan voor muzikaal TU/e-talent
“De TU/e is meer dan alleen
onderzoek en onderwijs en dat
‘meer’ willen we graag laten
zien. Dus hebben we een
mooie, eenmalige mix gemaakt
van muzikale TU/e-talenten”,
vertelt drs. Joost van den
Brekel, secretaris van de
Faculty Club, over het lustrumconcert op zondag 28 oktober.
Aanleiding voor het lustrumconcert is het tienjarig bestaan
van de Faculty Club. TU/e’ers,
emeriti en alumni bij elkaar
brengen, samen met gasten uit
de wetenschap, industrie en
maatschappij; zo’n platform wil
de Faculty Club zijn.
De aftrap van de matineevoorstelling wordt verricht door Jan
Verschuren, researchfellow bij
de faculteit Wiskunde &
Informatica, op het TU/e-orgel.
Dit wordt gevolgd door een optreden van het koor CantaTU.

Het 28-leden tellende koor is
ontstaan bij de personeelsvereniging van de TU/e en wordt
gedirigeerd door Ruud Huijbregts.
Het tweede deel van de matineevoorstelling is in handen van
orkest Ensuite van studentenmuziekgezelschap Quadrivium,
dat voor de gelegenheid in een
unieke samenstelling speelt. Het
orkest begeleidt aansluitend ook
het optreden van Ralph
Rousseau Meulenbroeks (gepromoveerd aan de TU/e-faculteit
Technische Natuurkunde) die
met zijn viola da gamba bekende
melodieën als ‘Cent mille
chansons’ en ‘La vie en rose’ de
revue laat passeren. Als afsluiting speelt het orkest een ouverture van componist en TU/ealumnus dr.ir. Gijs Meeusen./

.

Twaalf sprekers; twintig slides x
twintig seconden; drinks, dance en
de nieuwste ideeën: dat is Pecha
Kucha. De kans om de wereld over
jouw ontwerp, uitvinding, foto’s,
muziek, kunst of andere creatieve
passie te vertellen. Het Japanse
Pecha Kucha, wat letterlijk
‘gebrabbel’ betekent, moet in
navolging van Tokyo, Londen,
Sydney en Rotterdam nu ook creatief Eindhoven veroveren. Op
woensdag 24 oktober vindt in het
Gaslab de eerste Pecha Kucha
Night plaats. Pecha Kucha is on derdeel van het DesignLab en de
Dutch Design Week. Zie voor alle
onderdelen www.designlab.nu.

/Romantische
bestseller

Productiehuis Brabant viert zijn
tienjarig jubileum met de fees telijke voorstelling ‘Kätchen uit
Heilbronn’, een romantische best seller uit de Duitse toneelliteratuur
van Heinrich von Kleist. In de
nieuwjaarsnacht zijn Kätchen en
graaf Wetter van Straal in een
droom aan elkaar verschenen. Hun
huwelijk lijkt bezegeld, ware het
niet dat Kätchen de dochter is van
een eenvoudige dorpssmid en
Wetter een telg uit een eeuwenoud
adellijk geslacht. Als dan ook nog
de oogverblindende koningsdochter
Kunegunde haar zinnen zet op
Wetter, lijken de kansen van
Kätchen verkeken. Gaandeweg
raken alle personages besmet met
de vogelpest die liefde heet.
Plaza Futura, 19 en 20 oktober.

/JW Roy in
het Brabants
Ralph Rousseau Meulenbroeks speelt Franse chansons op zijn viola de gamba.
Het muzikale lustrummatinee van de Faculty Club is op 28 oktober van 15.00 tot
17.00 uur en is gratis toegankelijk voor leden van de Faculty Club. Leden van de
TU/e-personeelsvereniging, studenten, alumni van de universiteit en leden van
Quadrivium betalen vijf euro voor een kaartje, voor overige belangstellenden
bedraagt de entree tien euro. Voor meer informatie over de kaartverkoop en aanmelding: www.facultyclub.tue.nl.

Pan’s Labyrinth
De werkelijkheid kan gruwelijker
kan zijn dan je ergste nacht merries. Dat was het uitgangspunt
van de Mexicaanse filmregisseur
Guillermo del Toro voor Pan’s
Labyrinth. Het idee zat al in zijn
hoofd voor hij zijn eerste speelfilm
Cronos (1993) maakte, de realisatie
liet tot 2006 op zich wachten. Het
resultaat staat als een huis , met
drie Oscars, die voor beste art
direction, camera en make-up.
Spanje, 1944. De Spaanse
Burgeroorlog is voorbij en de fas cistische dictator Franco heeft de
republikeinen verslagen. De
laatste partizanen in de noorde lijke regio Navarra worden op gejaagd door de sadistische kapi tein Vidal. Hij is getrouwd met de
zwangere weduwe Carmen, die al
een kind heeft uit haar eerste
huwelijk: Ofélia. Geconfronteerd
met haar stiefvader, de steeds
verslechterende toestand van
moeder en de wreedheden van de
oorlog, duikt Ofélia onder in haar
fantasiewereld: het labyrint van de
faun Pan. Ofélia moet drie ge -

/Pecha Kucha
in Gaslab

De muziek van JW Roy doet het
meeste denken aan die uit de zui delijke staten van Amerika, de
swampblues met Tony Joe White
als bekendste exponent met zijn
diepe stem en relaxte muziek. Maar
zanger/gitarist JW Roy komt uit
Brabant en is een protégé van de
Eindhovense muziekveteraan Ad
van Meurs. Op zijn nieuwe album
kruipt hij zo ongeveer bij de luis teraar op schoot. Anders dan op de
vorige vier platen zingt Roy niet in
het Engels, maar in het Brabants.
Met zijn One Night Band staat Roy
op donderdag 18 oktober in het
Frits Philips Muziekcentrum.

/Doe mee met
Wikipedia

vaarlijke opdrachten goed uit voeren, anders ziet ze haar echte
vader, een koning in een andere
wereld, nooit meer terug. Hierna
volgt geen Alice-in-Wonderland

voor kinderen, maar een prachtig
sprookje voor volwassen. Met
scherp oog voor detail en vorm geving verfilmt Del Toro de
onschuldige droom en een

monsterlijke nachtmerrie.

Op 25, 29 en 30 oktober, 20.00 uur,
De Zwarte Doos.

Een open source-systeem zoals
wordt gebruikt voor het computer systeem Linux werkt prima, maar in
hoeverre geldt dat ook voor de
online encyclopedie Wikipedia?
Inmiddels staan er driehonderd duizend Nederlandstalige teksten
op en het is een handige en popu laire informatiebron. Maar hoe be trouwbaar is het als allerlei mensen teksten gaan wijzigen om zelf
beter uit de verf te komen? Dit on derwerp zal zeker aan bod komen
in de lezing van emeritus hoog leraar psychologie Dolph Kohn stamm (Universiteit Leiden) en pro movendus Sander Spek (Universiteit
Maastricht), die ook uitleggen hoe
je als student kunt meeschrijven
aan deze internet encyclopedie.
Woensdag 24 oktober, Blauwe Zaal
Auditorium, 11.45 uur.
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Kinjin houdt tot bittere
einde vast aan W-hal
De Japanse studentencultuurvereniging Kinjin
weigert om te verhuizen
naar De Bunker. Alhoewel
de Kinjinruimte in De
Bunker ingericht en
gebruiksklaar is, blijft
de studentenvereniging
zitten in haar oude
onderkomen in de W-hal.
De club vindt dat de
ruimte die Kinjin in De
Bunker krijgt veel te
klein is -4,5 maal zo klein
als de ruimte in de W-halen dat de loopafstand
naar De Bunker funest
is voor de inloop bij de
vereniging.
Op 1 november gaan de
deuren van de voormalige
onderkomens van de studentenverenigingen in de
W-hal op slot, heeft Dienst
Huisvesting (DH) aangekondigd. Tot die tijd blijft

de Japanse-cultuurvereniging zeker in de W-hal,
vertelt een strijdvaardige
Kinjin-voorzitter Sander
van den Boogaart. Verder
wil hij zo snel mogelijk een
gesprek regelen met DH
om te bezien of ze niet
langer kunnen blijven - de
hal wordt immers nog niet
gesloopt. DH-projectleider
ing. Marten Dijkshoorn
laat in reactie hierop weten
dat alle gebruikers voor 1
januari volgens planning
uit de hal moeten zijn en
dat het besluit de deur van
Kinjin te sluiten vaststaat.
Alleen de verhuizing van
de Gemeenschappelijke
Technische Dienst is vertraagd - die staat pas rond 1
februari op de agenda van
DH.
Van den Boogaart is niet te
spreken over de ruimte die
Kinjin in De Bunker toe-

RTL-camerateam filmt bij GEWIS

gewezen heeft gekregen.
De 38,5 vierkante meter,
waarin ook het bestuur
moet huizen, is volgens
hem veel te weinig. De club
trekt dagelijks vanaf het
middaguur zo’n 25 leden,
en die passen niet in die
ruimte. Weliswaar kan
Kinjin extra ruimtes reserveren voor activiteiten,
maar dat past volgens Van
den Boogaart niet bij de
club, waar het principe
vooral ‘vrije inloop’ is. De
voorzitter verwacht dat het
karakter van zijn vereniging dan ook zal veranderen, mede door de loopafstand vanaf de TU/e. Om
ledenverlies te voorkomen,
wil Kinjin blijven vechten
voor betere faciliteiten en
wil de club zoveel mogelijk
de publiciteit zoeken./

.

Drie jaar beurs voor beste
bachelorstudenten Informatica
Drie bachelorstudenten
Technische Informatica
(TI), een van elke TU,
kregen vrijdagmiddag 12
oktober officieel te horen
dat ze drie jaar lang een
beurs krijgen van 2.400
euro per jaar. In de
ruimte van studievereniging GEWIS kreeg TU/eeerstejaars Guido
Josquin te horen dat hij
een van de drie gelukkigen is.
Het bedrijf Finalist IT
Group stelt deze ‘Finalist

IT beurs’ vanaf dit jaar ter
beschikking aan beginnende bachelorstudenten. De
beurs is bedoeld voor studenten van de studierichting Technische Informatica van de drie TU’s.
Alle eerstejaars kregen het
verzoek zich aan te
melden. Bepalende factoren voor de toekenning
zijn de cijferlijst van het
vwo-examen en de motivatie om te kiezen voor TI.
In Eindhoven reageerden
twaalf van de ongeveer
zestig eerstejaars.

Bijverdienen via bijbanensite
Studenten en scholieren die naast hun studie wat willen
bijverdienen, kunnen terecht op bijbanenmarkt.nl. Op
deze nieuwe site kunnen studenten eenvoudig en gratis
een cv aanmaken, die bedrijven (met name het midden- en
kleinbedrijf ) op hun beurt kunnen inzien. Bij een mogelijke match neemt het bedrijf contact op met de student.
Volgens het CBS is het aantal jongeren met een bijbaan de
laatste tien jaar met een derde toegenomen.

De winnaars krijgen de
beurs drie jaar lang, als ze
erin slagen nominaal te
studeren. Lukt dat niet, dan
gaat de beurs in het
volgende jaar naar een
andere student. Finalist wil
de beurzen in ieder geval
ter beschikking stellen aan
drie lichtingen studenten,
dus ook de groepen die in
2008 en in 2009 beginnen, zullen worden uitgenodigd om hun cijferlijst
en
motivatie
in
te
sturen./

.

De dame rechts op de foto is Wiskunde studente Marly van Geel, vóór de makeover die tv-zender RTL afgelopen dinsdag
op haar losliet voor het programma Looking
Good. Marly en haar zus, die in Twente
studeert -aan de andere kant van de voet baltafel- zien er inmiddels heel anders uit.
Vrouwelijker, vertelt Marly, die door de
RTL-ploeg op hoge hakken werd gezet, een
jurk aankreeg die haar smalle taille bena drukt en een ander kapsel en een nieuwe
bril kreeg. “We hebben ons samen opgege ven. We zitten op een TU en daar zien
jongens je bijna niet meer als meisje, meer
als ‘een van de jongens’. We wilden een
statement maken, zo van: ‘hallo, wij zijn er

ook’”, vertelt de getransformeerde Marly.
“Mijn zus zegt: ze gaan je straks alleen nog
aan je stem herkennen.”
Maandag was een RTL-ploeg op de TU/e om
beelden van Marly en haar zus te maken,
dinsdag doken ze Den Bosch in voor de
echte ‘make-over’. “Het plan hadden ze al
helemaal op papier staan. Van tevoren mag
je aangeven wat je echt niet wilt. Ik wilde
alleen niet kaalgeschoren worden of korte
stekeltjes krijgen.” Wie wil weten hoe
Marly er nu uitziet, moet wachten tot de uit zending, op 30 oktober om 20.30 uur op
RTL-8.
Foto: Bart van Overbeeke

Pak me ‘dan’!
Op zaterdag 6 oktober zijn drie leden van de
aikidogroep van de Eindhovense Studenten
Budo Vereniging Samourais geslaagd voor
hun ‘dan-examen’. Rob de Wit en Stephan
Hermans slaagden voor de tweede dan,
Arnold van Haren voor de eerste. Een dan is
een gradatie binnen verschillende Japanse
krijgskunsten, waar aikido onder valt.
Aikido is een krijgskunst waarbij je gebruik maakt van de snelheid en massa van de

PF wil praten met studenten
over reorganisatie TM
Studentenfractie PF wil praten met studenten die aan de
faculteit Technologie Management studeren over de aanstaande reorganisatie. Dit in voorbereiding op de behandeling van het reorganisatieplan in de universiteitsraad, die
voor 31 oktober op de agenda staat. Studenten die graag
hun zegje willen doen, kunnen woensdag 24 oktober
terecht bij de PF, om 12:30 uur in het Paviljoen, zaal M 0.1.

tegenstander om hem of haar onschadelijk te
maken. “Het is geen aanvalssport en aikido
kent dan ook geen competitie-element”, legt
Suzanne Veraa van de Samourais uit. Volgens
Veraa is het bijzonder dat leden van een stu denten-aikidogroep tijdens hun studie hun
dan-examen halen. “Dat kost namelijk veel
oefening. Ik weet van één van de heren dat hij
minstens drie keer per week traint. Soms
komen daar nog stages bij in het weekend.”

Sex and the City-feest bij Demos
Studentenvereniging Demos houdt op donderdag 18
oktober een open feest in De Bunker met als thema ‘Sex
and the City’ Reden voor het feest is de 38ste kroegdies van
Demos. Voorgaande jaren werd duizend liter gratis bier
geschonken, dit jaar zijn het duizend gratis shooters.
Geheel in stijl met het thema is de ‘cocktailking’ aanwezig,
die vanaf 22.00 uur diverse cocktails maakt. Het feest
begint om 21.00 uur.

En hoe is het in Seoul?

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.

“Geen internationale
stage meer?”, was het
eerste wat ik dacht toen ik
BaMa inrolde. Wie haalt
er nu de stage uit een opleiding als Bedrijfskunde?
Dan maar zelf een stage

regelen! En voor een
student met meer studiejaren dan Guus Meeuwis
kan dat half jaartje vertraging er ook nog wel bij.
Een paar maanden later
vertrek ik dus heel stoer
alleen naar de op één na
grootste metropool ter
wereld. Seoul is in alle opzichten groot en druk: je
struikelt over flashy neonverlichting, duizenden
wolkenkrabbers en kleine
mensen. Dit laatste kreeg
ik trouwens daadwerkelijk voor elkaar in een
druk metrostation…
Afgezien van Guus
Hiddink zijn er weinig
overeenkomsten tussen
Nederland en Korea.
Tijdens het shoppen blijkt
mijn ‘maatje s’ gelijk te
staan aan een Koreaanse

‘large’. Mountainbiken
in de bergen is niet echt
vergelijkbaar met de
Ardennen en als je niet
van karaoke houdt, komt
het stappen neer op
zitten, eten en heel veel
drinken.
Over drinken gesproken,
mijn stage is echt geweldig: lang leve de zakendiners! ‘Eins, zwei, drei,
saufen’ staat hier gelijk
aan ‘hana, dul, set,
kombè’ en mij hoor je
niet klagen. ;-)
Maar er moet natuurlijk
ook gewerkt worden. De
praktijk van dichtbij
meemaken, is zo ontzettend vet. Telephoneconferences, meetings bij
andere bedrijven en
outdoor Korean lunches.
In plaats van inschrijvin-

gen voor tentamens
vergeten of wederom een
bepaald berucht tweedejaarsvak herkansen, ben
ik momenteel lid van een
projectteam bestaande uit
nog één Nederlander
(tevens mijn stagebegeleider) en zes Koreanen.
Ik werk bij een farmaceutisch bedrijf dat
vaccins tegen onder
andere hepatitis B en
DTP produceert en als
grootste afnemer Unicef
heeft. Laatst werd ik voorgesteld als ‘Stephanie
Wijbrandts, our consultant from the
Netherlands’. Yeah baby!
Het is dat het studentenleven wat betere werktijden heeft, anders zou je
me niet meer in de collegebanken terugvinden.

Momenteel nog slechts
drie maanden te gaan: too
little time and too much
to do! Een sneak peak in
mijn planning: waterskiën op de Han River,
een bezoekje aan de grens
tussen Noord- en Zuid-

Korea en een weekend
naar Jeju Island.
Anneyong haseyo!
Stephanie Wijbrandts,
studente Technische
Bedrijfskunde
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Verlicht je velo
voor vijf euro
Wie zonder licht rondfietst, loopt vanaf 5 november een
verhoogde kans een boete van twintig euro te krijgen. De
Eindhovense politie gaat vanaf die dag ‘in de buurt van stu denten’ verscherpt toezien op de verlichting van fietsen. Om
boetes te ontlopen, kunnen studenten eind deze maand in de
W-hal nieuwe lichten laten monteren, voor het luttele bedrag
van vijf euro.
Van maandag 29 oktober tot en met vrijdag 2 november is
’s middags een ploeg fietsenmakers aanwezig in de W-hal om
verlichting van studentenfietsen te repareren, op vertoon van
een collegekaart. Ze rekenen hiervoor vijf euro. Voor dat geld
repareren ze de kapotte verlichting, of ze monteren een
voorlicht en een achterlicht op batterijen op de fiets. De tij delijke fietsenwerkplaats is van 12.00 tot 18.00 uur open. De
toegang is via de zuidzijde (aan de kant van Helix), de grote
garagedeur zal dan openstaan.
De prijs is zo laag dankzij subsidie - in de fietsenwinkel zou
een verlichtingssetje tien tot vijftien euro kosten, laat hoofd
bedrijfshulpverlening ing. Mirjam Jahnke weten. De actie is
een samenwerking van de gemeente Eindhoven, de politie en
de TU/e. Op het ROC en bij Fontys zijn soortgelijke acties.
De campagne is onderdeel van een landelijke campagne. In
Eindhoven ligt de nadruk op studenten omdat ze in een leef tijdscategorie vallen die vaker betrokken zou zijn bij onge vallen waarin verlichting een rol speelt.

Foto: Bart van Overbeeke

Elektronisch betalen op Lucid-borrels

Het nieuwe betaalsysteem van Lucid.

De chipknip wil landelijk
maar niet doorbreken,
maar dat heeft studievereniging Lucid van
Industrial Design er niet
van weerhouden een
soortgelijk eigen
systeem in te voeren.
Sinds een paar weken
kunnen bezoekers van de
Lucid-borrel op donderdagmiddag hun drankjes
betalen door een elektronische sleutelhanger te
overhandigen. Daarmee
is een biertje nog goedkoper ook: 55 cent, tegen
60 cent bij cash betaling.
Het barpersoneel van
dienst haalt de zogeheten

RFID-tag -voorzien van
Lucid-logo- langs een
scanner
waarop
een
centrale computer de klant
herkent. De barkeeper
voert de bestelling in en het
totaalbedrag wordt keurig
afgeschreven van het
tegoed dat de stamgast in
het systeem heeft staan. De
sleutelhanger is alleen
bedoeld voor leden van de
vereniging - zowel studenten als medewerkers
van de faculteit.
Frank
Elbers,
oudbestuurslid van Lucid en
nu voorzitter van de barcommissie, bouwde het
systeem. Volgens hem
betaalt bijna iedereen op de

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 Joost Brilman en Joost Greunsven (beiden
derdejaars Elektrotechniek en bestuursleden van Thor) en Bas Hermans en Tim van Acker
(beiden vierdejaars Scheikundige Technologie en bestuursleden van Japie). Zij bekeken twee
foto’s van deze Eindhovense studentenkamer en gaven commentaar.

Wat allen direct opvalt, is dat
de kamer er rommelig uit ziet, maar dat de vloer
gewoon leeg is. Joost en
Joost concluderen hieruit dat
deze persoon geen hele
dagen op deze kamer door brengt en dus misschien wel
ergens actief is. Maar niet bij
een studievereniging, want
dan zou het een grotere
puinzooi zijn, weten zij uit
ervaring. Bas en Tim discus siëren er even over of een
vrouw er zo’n teringbende
van kan maken op haar
kamer. Uiteindelijk beredeneren ze dat een man die
zo’n rotzooi zou maken de
vloer ook wel vol troep zou
hebben liggen. Ook zij
denken dat ze wel ergens
actief is. Ze is een net
persoon, maar heeft het
gewoon te druk bij Scala
(vanwege de eendjes), met
studeren (ze heeft immers
een bureau) en met sport
(een teamsport, want het is
een gezellig typetje) om
alles netjes opgeruimd te
houden. Joost en Joost doen

een kleurenanalyse: de
groene muur valt natuurlijk
direct op en ze merken ook
op dat er iets paars tussen
de stapel kleren op de stoel
ligt, er zal dus wel een vrouw
wonen. De kamer geeft een
Industrial Design-gevoel.
Joost en Joost twijfelen nog
even of het misschien
Bouwkunde zal zijn, maar
houden het toch op
Industrial Design. Bas en Tim
zien te weinig ‘fancy’ dingen
en zien haar toch eerder
Technische Innovatie wetenschappen studeren,
hoewel de eendenschilde rijtjes ze wel weer aan het
twijfelen brengen. Als
hobby’s wordt voornamelijk
lezen benadrukt. Op de ven sterbank ligt een boek dat
door alle vier eerst wordt
aangezien voor de bijbel,
maar ze bedenken al snel dat
het ook Harry Potter zou
kunnen zijn. Bas en Tim zien
ook het boek Joe Speedboot
op de voorgrond.
Ook is ze wel een feesttype,
een vrolijk en actief persoon.

Bas en Tim zien haar als
iemand die vaak gaat
stappen en dan ook vaak van
kleding wisselt, waardoor de
enorme stapel kleren is
ontstaan. Ze is volgens hen
echter niet echt een bier drinker, maar meer iemand
die een fles rosé en witte
wijn in de koelkast heeft
staan. Verder heeft ze ijsthee
en ontbijt (boter, vlees,
kaas) in huis en restjes van
het eten van de dag ervoor.
Joost en Joost denken dat ze
flesjes water in de koelkast
heeft staan -want ze is
sportief- en verder jus, kaas,
eieren en een crea bea iets
als chocolade(ijs).

borrel tegenwoordig elektronisch. “De studenten
vinden het als rechtgeaarde ‘industrial designers’ heel leuk om op deze
manier te betalen.” Hij is
het niet met de suggestie
eens dat het systeem wel
een erg hoog nerd-gehalte
heeft, dat je eerder zou
verwachten bij studenten
Elektrotechniek of Informatica. “Zij kunnen het, wij
doen het gewoon.”
Voor
wie
nog
een
ouderwetse
papieren
bierkaart van Lucid heeft
liggen: die zijn geldig tot
eind oktober./

.

Deze kamer wordt
bewoond door Corine
Horsch, derdejaars student
Technische Innovatie wetenschappen (ictrichting). Daarvoor heeft
ze twee jaar Bouwkunde
gestudeerd. Ze is dit jaar
onderwijscommissaris van
studievereniging Inter mate. Haar grootste
hobby’s zijn turnen -ze
geeft turnles en turnt zelf
in Veldhoven- en softbal.
Dat laatste doet ze bij de
Studs, waar ze ook bestuur
en activiteitencommissie
heeft gedaan. Ze gaat niet
elke donderdag uit en als
ze uitgaat, drinkt ze mixen
en shotjes, geen bier en
wijn. In de huiskoelkast
heeft ze alleen boter en
melk liggen. De stapel
kleding op de stoel is
redelijk constant, je kunt
eigenlijk nooit op die stoel
zitten.

Tekst: Monique Hendriks
Foto’s: Bart van Overbeeke

Het was een van de betere
feesten, de laatste avond
in Scala aan de Kanaal straat. Bigband Student proof jamde, en het
publiek brak de Tent af,
letterlijk. Eerst werd een
houten wand naar het
naastgelegen berghok
doorgebroken, gevolgd
door een aantal deuren.
De band stopte toen de
stroom uitviel. Ik kan me
wel voorstellen dat de ver huizers zich de dag erna
een hoedje schrokken en
de politie belden. Maar ze
moeten niet overdrijven.
De houtsplinters zijn snel
opgeruimd, en als je
bedenkt dat de scheve
deuren, de ranzige vloer bedekking, de loshangen de gordijnen, het afbrok kelende stucwerk, de
kapotte lampen en de
doorgezakte vloeren er al
jaren waren, valt de schade
erg mee. Bovendien blijft
het gebouw de komende
tien jaar waarschijnlijk
leegstaan en worden
daarna mensen betaald
om de rest af te breken.
De andere helft van het
gebouw is namelijk al anti kraak, en een eventuele
verbouwing gaat in de mil joenen lopen. Toch is het
jammer dat Scala moet
verhuizen. Het oude
klooster is een van de
mooiere gebouwen van
Eindhoven, en een zeld zame kans om de allure
van sociëteiten in statige
herenhuizen te evenaren
in Eindhoven. Maar het
kost geld. Ik moet toe geven; de nieuwe ruimtes
in De Bunker zijn functio neel in veel opzichten
beter, maar mooier zijn ze
niet. De repetitieruimtes
doen me denken aan een
parkeergarage. Lage
plafonds met een groot
luchtverversingssysteem
en betonnen palen in het
midden. De gemeente,
eigenaar van het gebouw
aan de Kanaalstraat, heeft
een kans laten lopen om
het gebouw op te knappen.
Ze hadden het studenten leven kunnen steunen
door een prestigieus cul tureel centrum te bouwen.
Maar, er is hoop. De bui tenkant is een monument,
dus slopen mag niet. En
binnenkort verschijnt van
de gemeente de notitie
‘Eindhoven Studenten stad’. Ik blijf in ieder geval
hopen dat we over tien
jaar na een spetterend
feest De Bunker klein
slaan en terugverhuizen
naar de Kanaalstraat.
Bram van Gessel, student
Technische Natuurkunde
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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:

Rik Frankfort / 23 / Technische
Innovatiewetenschappen
Wat:
M’n kamer
Wanneer: “Sinds juni of zo.”
Waarom: “Ja, ik hou wel van muziek. Wat voor
muziek? Alle smaakvolle dansbare muziek
vanaf de jaren zestig tot nu. Ach, what the fuck,
hoeft niet eens dansbaar te zijn. Een vriend van
me heeft deze foto genomen omdat hij het wel
representatief vond voor mij, zo’n zooitje.
Natuurlijk zit hij er helemaal naast, want in
mijn kop is het no way een zootje. Was wel een
foto na een wazig weekend vol muziek en leeg
van slaap. Zaterdags
tot diep in de nacht in
Utrecht een dj-set en
met twee uur slaap
ofzo de volgende dag
het Freaky Squarepodium op het Virusfestival hosten. Ja, ja,
hardcore!”

Effe zeuren

/Fred Steutel
Zijt gij dan niet welgeschapen,
Zijt gij niet van zessen klaar?
Aldus een oud zeemanslied. Hoewel,
gezien mijn junkmail, menige man zich
niet schijnt af te vragen of hij welgeschapen is, maar veelmeer of hij voldoende groot geschapen is, heeft de
tekst een zekere actualiteit. De vraag is
dan niet of wij wélgeschapen zijn, maar
of wij wel geschápen zijn.
Hierover bestaat onenigheid. Volgens de
Grieken was de mens uit stof tot leven
gewekt door Prometheus. Deze had het

goed met zijn schepselen voor: hij gaf ze
behalve leven ook vuur. Dat is hem
ernstig opgebroken. De Germanen
lieten de mensen ontstaan uit druppels
gesmolten rijp - zonder verdere uitleg.
Hindoes geloven in een soort periodiek
heelal, waarin God, die allerlei gedaanten kan aannemen, af en toe orde komt
scheppen. Waar de mensen vandaan zijn
gekomen, lijkt daar geen belangrijke
vraag.
Joden, christenen en moslims vinden
antwoorden op deze vraag in hun
boeken. Voor joden en christenen is dat
het bijbelboek Genesis. Maar, daar is een
probleem: eerst worden (Gen 1.27) de
mensen door God geschapen, mannen

en vrouwen, daarna (Gen 2.7) wordt uit
‘bloedrode aarde’ (Adam) opnieuw de
mens geschapen, en even later (Gen
2.22 ) uit een van diens ribben zijn
vrouw Eva.
Volgens de koran (soera 96, 1-5) is de
mens door Allah ‘geschapen uit een
bloedklonter’. Als niet-gelovige denk je,
“een bloedklonter, was die er dan?”.
Zouden er leergierige koranstudentjes
zijn die hun imam vragen wat voor bloed
dat was? Het kon immers geen mensenbloed zijn, want waar zou dat vandaan
gekomen moeten zijn? De imam zal het
vast wel weten.
Naast de creationisten zijn er mensen
die, met Darwin, denken dat de mens

geëvolueerd is uit eenvoudiger dieren bijna had ik geschreven ‘schepselen’. De
Darwinisten hebben tal van wetenschappelijke aanwijzingen voor hun theorie,
die door mevrouw Van der Hoeven
(Innovatieplatform, oud-wetenschapsminister) als ‘niet compleet’ werd afgedaan. De creationisten zoeken
vergeefs steun bij de wetenschap, maar
‘groeien vast in tal en last’. Hier dreigt
een kongsi van christenen en moslims.
Welke god beschermt de wetenschap?

