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Einde oefening
voor Cabbolet
Het College voor Promoties van
de TU/e heeft maandag 21
januari besloten om de
promotie van ir. Marcoen
Cabbolet voorgoed af te blazen.
Dat gebeurde op advies van
interne en externe deskun-
digen. Zijn proefschrift voldoet
niet aan de kwaliteitseisen die
aan de TU/e vereist zijn om te
kunnen promoveren, zo luidt
de officiële verklaring. 

Tegen het oordeel van het College
van Promoties is geen beroep
mogelijk en de universiteit
verwacht ook niet dat Cabbolet
via de rechter zijn gelijk kan
afdwingen. “Het lijkt mij
onmogelijk dat een rechter over
deze materie een bindende uit-
spraak kan doen”, zegt TU/e-
woordvoerder Peter van Dam. 
Cabbolet laat weten niet van plan
te zijn naar de rechter te stappen.
“Volkomen zinloos en verspilde
energie”, aldus de ex-promoven-
dus. 

Expertise
Volgens Cabbolet is er dan wel
naar zijn proefschrift gekeken
door natuurkundigen van naam,
onder wie de Utrechtse fysicus
Gerard ’t Hooft, maar beschikken
deze niet over de echte expertise
op het gebied van het proef-
schrift. Het proefschrift
beschrijft een fundamenteel
nieuwe stelling over het gedrag
van elementaire deeltjes. “Alle tot
nu toe aangevoerde tegenargu-
menten zijn niet steekhoudend.
Op geen enkele wijze is het
gepresenteerde theoretische
resultaat onderuit gehaald,
weerlegd, of wat dan ook van die
strekking. Bovendien heeft
Gerard ’t Hooft de waarheid niet
in pacht.”

Volgens woordvoerder Van Dam
vormt dit ‘incident’ geen aan-
leiding om de procedures of
regelgeving aan te passen. “De
regelgeving is in orde. Er is nog
op tijd ingegrepen, al betreurt de
universiteit het dat het zover
gekomen is. Maar dit is beter dan
een promotie door te laten gaan
waar de hele wetenschappelijk
wereld later de TU/e op zal aan-
vallen”, aldus Van Dam. “In de
toekomst zal wel alerter worden
gekeken naar promoties waarbij
zowel de promovendus als eerste
promotor van buiten de eigen
universiteit afkomstig is.” 

Buitenland
Cabbolet verwacht niet met zijn
proefschrift in Nederland nog
aan de bak te komen en richt zijn
blik nu op het buitenland. Hij wil
niet zeggen welke instellingen
hij op het oog heeft. “Als ik dat nu
bekendmaak, zet dat de hele brie-
venschrijverij weer in gang en zal
ik ook in het buitenland worden
gedwarsboomd.”
Bij de academische uitgeverij
Eburon, die al een handelseditie
van het proefschrift had gedrukt,
verschijnt binnen enkele weken
een aangepaste versie, waarbij
een hoofdstuk wordt opgenomen
waarin de tegenwerpingen
worden weerlegd. Uitgever
Maarten Fraanje weet niet of de
huidige ophef de verkoop gaat
bevorderen. “Dat is koffiedik
kijken”, aldus Fraanje. “Ik kan
me voorstellen dat er natuur-
kundigen zijn die nu zelf kennis
willen nemen van de theorie van
Cabbolet.”/.
Zie ook pagina 3 en de Vox Populi op
pagina 4.

BBuffuffelelen gen geebblazlazenen
WWeetteennsscchhaappssffiilloossooffiiee,,  HHaarrtt--
mmooddeelllleerriinngg,,  AAllggoorriitthhmmss  ffoorr
mmooddeell  cchheecckkiinngg,,  RRuuiimmtteelliijjkk
BBeessttuuuurrssrreecchhtt,,  EEnneerrggyy
DDeeggrraaddaattiioonn  eenn  nnaattuuuurrlliijjkk  hheett
bbeerruucchhttee,,  ttaaaaiiee  CCaallccuulluuss……  NNoogg
eeeenn  ppaaaarr  ddaaggeenn  bbuuffffeelleenn,,  ddaann
zziitttteenn  ddee  tteennttaammeennss  vvaann  bbllookk  CC
eerroopp..  DDuuiizzeennddeenn  TTUU//ee--ssttuuddeenntteenn
ddookkeenn  ddee  vvoooorrbbiijjee  wweekkeenn  wweeeerr

ddiieepp  iinn  bbooeekkeenn  eenn  ddiiccttaatteenn,,  tteerrwwiijjll
iinn  ddee  vveerrttee  hheett  ccaarrnnaavvaall,,  ddee
wwiinntteerrssppoorrtt,,  nnaatteennttaammeennffeeeesstteenn
eenn  vvoooorr  ssoommmmiiggee  ooppttiimmiisstteenn  zzeellffss
aall  hheett  vvoooorrjjaaaarr  lloonnkktteenn..  OOpp  ddee  ffoottoo
wwoorrddtt  wwooeennssddaaggoocchhtteenndd  2233
jjaannuuaarrii  oopp  ddee  ttiieennddee  vveerrddiieeppiinngg
vvaann  hheett  HHooooffddggeebboouuww  ggeezzwwooeeggdd
oopp  hheett  tteennttaammeenn  AAddaappttiivvee  AArrrraayy
SSiiggnnaall  PPrroocceessssiinngg..  

VVoooorr  ddee  mmaassssaa  zziitt  ddee  tteennttaammeenn--
ssttrreessss  eerr  vvóóóórr  ddiitt  wweeeekkeenndd  oopp;;
oonnzzee  ggeeddaacchhtteenn  ggaaaann  ddaaaarroomm  uuiitt
nnaaaarr  ddee  ppllooeetteerreennddee  ppeecchhvvooggeellss
ddiiee  zziicchh  mmaaaannddaaggoocchhtteenndd  2266
jjaannuuaarrii  iinn  hheett  AAuuddiittoorriiuumm  nnoogg
mmooeetteenn  bbuuiiggeenn  oovveerr  eeeenn  ppiittttiiggee
ppoorrttiiee  LLiinneeaaiirree  AAllggeebbrraa..

FFoottoo::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee

TU/e op duurzame toer in Venlo

Autopoetsende kenniswerkers?
SSPP,,  PPvvddAA  eenn  CCDDAA  wwiilllleenn  mmeeeerr  ttooeezziicchhtt  oopp  ddee  rreeggeelliinngg  vvoooorr  kkeennnniissmmiiggrraann--
tteenn..  AAaannlleeiiddiinngg  iiss  eeeenn  lliijjsstt  vvaann  iimmmmiiggrraattiieeddiieennsstt  IINNDD  wwaaaarroopp  bbeeddrriijjvveenn
ssttaaaann  vveerrmmeelldd  ddiiee  ddee  kkeennnniissmmiiggrraanntteennrreeggeelliinngg  wwiilllleenn  bbeennuutttteenn..  DDaaaarroopp
zziijjnn  ooookk  bbaakkkkeerriijjeenn  eenn  ggaarraaggeess  ttee  vviinnddeenn..  SSttaaaattsssseeccrreettaarriiss  AAllbbaayyrraakk  vvaann
JJuussttiittiiee  mmooeett  nnaaggaaaann  ooff  ddeezzee  bbeeddrriijjvveenn  wweerrkkeelliijjkk  kkeennnniisswweerrkkeerrss  iinn  ddiieennsstt
hheebbbbeenn,,  ddiiee  bboovveennddiieenn  mmeeeerr  vveerrddiieenneenn  ddaann  4466..000000  eeuurroo,,  hheett  iinnkkoommeennss--
mmiinniimmuumm  vvoooorr  hhooooggooppggeelleeiiddeenn  vvaann  bbuuiitteenn  ddee  EEUU..  
AAllbbaayyrraakk  mmaaaakktt  zziicchh  oovveerr  ddee  lliijjsstt  nniieett  ddrruukk::  ddaaaarroopp  ssttaaaann  aallllee  bbeeddrriijjvveenn
vveerrmmeelldd  ddiiee  wwiilllleenn  ggeebbrruuiikkmmaakkeenn  vvaann  ddee  kkeennnniissmmiiggrraanntteennrreeggeelliinngg,,  wwaatt
nniieett  wwiill  zzeeggggeenn  ddaatt  zzee  ddaaaaddwweerrkkeelliijjkk  hhooooggooppggeelleeiiddeenn  nnaaaarr  NNeeddeerrllaanndd
hhaalleenn..  ““EEllkkee  ttooeellaattiinnggssaaaannvvrraaaagg  wwoorrddtt  vvoooorraaff  iinnddiivviidduueeeell  ggeecchheecckktt””,,
aalldduuss  ddee  ssttaaaattsssseeccrreettaarriiss  iinn  ddee  KKaammeerr..  ““AAllss  vvaann  eeeenn  bbeeddrriijjff  wwoorrddtt  ggeeddaacchhtt
ddaatt  eerr  eeeenn  lluucchhttjjee  aaaann  hhaannggtt,,  ggaaaatt  nniieett  aalllleeeenn  ddee  IINNDD  mmaaaarr  ooookk  ddee
AArrbbeeiiddssiinnssppeeccttiiee  nnaa  ooff  ddee  aaaannvvrraaaagg  bboonnaaffiiddee  iiss..””
VVoooorr  eeeenn  sscchheerrppeerree  ccoonnttrroollee  nnaa  eeeenn  ggooeeddggeekkeeuurrddee  aaaannvvrraaaagg  --  nnuu  bbeeppeerrkktt
ddee  AArrbbeeiiddssiinnssppeeccttiiee  zziicchh  nnoogg  ttoott  eeeenn  aaaannttaall  sstteeeekkpprrooeevveenn  --  wweerrkktt  AAllbbaayyrraakk
aaaann  eeeenn  ccoonnttrroolleemmeecchhaanniissmmee  wwaaaarrbbiijj  ddee  BBeellaassttiinnggddiieennsstt  iiss  bbeettrrookkkkeenn..  HHeett
iiss  nnoogg  ttee  vvrrooeegg  oomm  ttee  zzeeggggeenn  ooff  ddiitt  ssnneell  rreessuullttaaaatt  oopplleevveerrtt..  ((HHOOPP))

In Venlo begint komend
collegejaar een nieuwe master-
opleiding voor duurzaam ont-
werpen. Namens de TU/e zijn
de faculteiten Bouwkunde en
Industrial Design erbij 
betrokken. 

De Duitser Michael Braungart,
één van de goeroes van de milieu-
bewuste ontwerpstroming ‘Cradle
tot Cradle’ (C2C), gaat de kar
trekken op verzoek van de
gemeente Venlo. Hij krijgt hulp
van de universiteiten van
Eindhoven, Wageningen en
Maastricht. C2C behelst het ont-
werpen van producten waarvan
de materialen na gebruik te recy-
clen ofwel biologisch afbreekbaar
zijn. 
Braungart gaat de nieuwe op-
leiding vormgeven. Volgens Dick
Thesingh van de Limburgse
Kamer van Koophandel (KvK)
moet de Duitser onderzoekers
aantrekken en bedrijven voor het
onderzoek interesseren. Omdat
een opleiding nooit op zichzelf
kan staan, heeft Thesingh de uni-
versiteiten van Wageningen,
Eindhoven en Maastricht erbij
betrokken.
Er wordt nu nagedacht over het
curriculum van de master.

Thesingh hoopt komend college-
jaar met enkele tientallen studen-
ten te kunnen starten. Voor die
tijd moet de opleiding nog wel
worden geaccrediteerd.
De KvK ziet de opleiding als een
uitstekend middel om de provin-
cie beter te profileren. “Duur-
zaamheid past in ons plaatje”,
doelend op de wereldtentoon-
stelling Floriade die 2012 naar
Venlo komt en alles laat zien over
moderne tuinbouw. Thesingh
verwijst in dat opzicht ook naar
de recente investeringen in tuin-
bouwcluster Greenport Venlo.

Nieuwe impuls
“Wij vinden dit onderwerp erg
interessant en kunnen er eigen-
lijk niet omheen”, zegt prof.dr.ir.
Jeu Schouten, decaan van
Industrial Design (ID). “Wil je de
materialen van een product later
weer hergebruiken, dan moet je
daar al bij het allereerste ontwerp
over nadenken. Dit is allemaal
niet nieuw, maar blijkbaar krijgt
een begrip als duurzaamheid een
nieuwe impuls wanneer je er een
nieuwe naam aan geeft. Ook onze
studenten moeten over duur-
zaamheid leren, zodat ze er een
mening over kunnen vormen.
Een manier waarop dat prima

kan, is met onderwijsmodules
buiten de campus, net zoals bij
stages.”
Vanuit Bouwkunde heeft prof.ir.
Jouke Post zich over het onder-
werp ontfermt. Niet zo vreemd
voor een architect die al in 1999
met Project XX een gebouw
ontwierp, waarvan de materialen
na sloop volledig te hergebruiken
zijn. Post ziet in C2C meer dan
een hype. “Dit wordt een brede
golf. Niet alle ideeën ervan zijn
nieuw, maar ze gaan wel verder
dan alleen duurzaam bouwen”,
vertelt hij. “Vanuit de faculteit
Bouwkunde kunnen we aan de
nieuwe opleiding bijdragen met
onze kennis over ontwerpen op
grotere schaal, over energie,
materialen, duurzaamheid en
milieu.”

Op 22 april houdt Post een sym-
posium over het onderwerp. Hij
wil op die dag de buitenwereld
laten zien wat de TU/e al voor
relevante dingen doet met C2C.
Ook wordt Bouwkunde waar-
schijnlijk betrokken bij de
Floriade in 2012. Daar worden
namelijk nieuwe gebouwen
volgens de C2C-principes
gebouwd./.
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De week van/Hans
Hans Wijtvliet is ontwikkelaar

software/elektronica bij de GTD.

MMaaaannddaagg::  Een unieke week die alles en
niets te maken heeft met mijn werk-
zaamheden bij de GTD want we verhuizen
van een ‘riant herenpand’ in het hartje
centrum naar een ‘Vinex-wijk’ aan de rand
van de TU-Campus. OK, het tocht en lekt
hier wat, maar dan nog. Met TNO overleg
waar, wanneer en vooral hoe de officiële
openingsceremonie er uit moet zien. Het
moet, en zal, in ieder geval meer zijn dan
een toespraak. ’s Middags nog een project
afronden bij de faculteit scheikunde.

DDiinnssddaagg::  Alweer dozen inpakken en
kasten uitruimen. Alleen zinnige spullen
gaan mee, en zeker geen projecten ouder
dan 10 jaar. Het verschil met thuis ver-
huizen is dat je leuke of mooie dingen
(lees: herinneringen) tòch in de container
moet gooien. Een dag van moeilijke beslis-
singen. 

WWooeennssddaagg:: De poort is geblokkeerd door
een hijskraan die de ventilators op het dak
verwijdert. Vandaag is de eerste verga-
dering van de nieuw gekozen Dienstraad.
Het is een leuke club mensen met veel
nieuw bloed. Ik twijfel er niet aan dat dit
voor een levendige activiteit zal zorgen.

DDoonnddeerrddaagg:: Nu wordt echt duidelijk dat de
verhuizing een gigantische logistieke klus
is die eigenlijk al jaren geleden begon:
ieder apparaat moet worden losgekoppeld
en op zijn nieuwe plek worden vastge-
schroefd. Met steekkarretjes en een grote
hijskraan lukt het maar net om een grote
draaibank door de poort naar buiten te
krijgen. Eenmaal buiten past hij niet in de
verhuiswagen. Zelfs maatschappelijke
problemen worden technisch onder-
bouwd: ook apparaten worden blijkbaar
dikker als ze te vettig ijzer moeten ver-
werken. Een grotere oplegger heeft hem
uiteindelijk kunnen vervoeren....

VVrriijjddaagg::  Een
gezellige sfeer,
iedereen helpt
elkaar, tegelijk
rijst steeds
meer de vraag
waar dit straks
allemaal in
moet. Het ziet
er naar uit dat er
meer dozen zijn dan
er ruimte is. Misschien moet de open dag
op 14 februari dan toch maar in de lege 
W-hal worden gehouden.

ZZaatteerrddaagg:: Dit is al de tweede keer om een
poging te doen een perfect passende
spijkerbroek te vinden, geen gezeur, ze
bestaan nog steeds, alleen is niet alles
spijkerbroek dat blauw is.

ZZoonnddaagg:: Lekkere wandeltocht langs de
Dommel. /.

“Door de studie hier kreeg ik
veel vrijstellingen, dus de
lerarenopleiding kon ik in ruim
één jaar afronden. Ik vond het
werk in het onderwijs wel leuk,
maar niet leuk genoeg.
Bovendien wilde ik een voltijd-
baan”, legt Van Delft (1977) uit.
Toen hij een advertentie voor

studievoorlichter bij de faculteit
TN zag, reageerde hij meteen. 
Van Delft: “De faculteit vond het
belangrijk dat ik inhoudelijk
goed op de hoogte was van het
vakgebied en dat goed over kon
brengen naar aankomende
studenten. En in iemand met
een lerarenopleiding hadden ze
wel vertrouwen. Ik weet waar
Vwo’ers mee bezig zijn, wat ze
wel en niet interesseert. Ik geef
gewoon eerlijk antwoord op alle
vragen. Als je dat niet doet, zijn
ze kritisch genoeg om daar door-
heen te prikken. En volgens mij
is communicatie voor een groot
deel je gezonde verstand gebrui-
ken.”
Van Delft houdt zich bezig met
de traditionele studievoorlich-
ting (wat houdt de studie in, wat
kun je ermee?) en de aansluiting
tussen het VWO en de universiteit. 
Van Delft: “Daar hebben we een
aantal activiteiten voor, waarvan
de meeste nu zijn ondergebracht
in het Pre University College.
Het leukste vind ik het project

Masterclasses van de faculteiten
Technische Natuurkunde en
Elektrotechniek dat al jarenlang
bestaat. De ondertitel is ‘Enjoy
Engineering’. Leerlingen van het
VWO doen een hele week onder-
zoek, krijgen les van een hoog-
leraar, ontdekken de universiteit
en presenteren hun resultaten
aan klasgenoten, docenten en
familie in een overvolle Blauwe
Zaal. Nog belangrijker vind ik
dat ze ervaren hoe leuk techniek
en wetenschap is, voordat ze een
bepaald profiel kiezen. Dat maakt
de Eureka!Cup niet alleen aan-
genaam maar ook belangrijk.”
De TU/e organiseert de wed-
strijd namens tien universi-
teiten, onder de vlag van de
Nederlandse Natuurkundige
Vereniging. Dat gebeurt voor de
tweede keer en in vergelijking
met de voorgaande editie is het
project veel groter. Er doen onge-
veer 3300 Vwo’ers van 51
scholen mee. Dat de opzet
deugt, blijkt uit het feit dat 92
procent van de docenten van

vorig jaar zich opnieuw heeft
aangemeld. 
Het thema dit jaar is ‘H2O
Experience’: techniek en toepas-
singen van natuurwetenschap-
pen in de watertechnologie. De
kracht van het Eureka!Cup-
project is de deelname van het
bedrijfsleven en de reële op-
drachten die leerlingen krijgen.
Bij alle bedrijven wordt een film
gemaakt over de onderneming
en de opdracht. Verder komt er
lesmateriaal waar leerlingen en
docenten mee aan de slag kun-
nen. Op 29 januari komen onge-
veer honderd docenten naar het
Nederlands Watermuseum in
Arnhem voor de start van het
project. Daarna organiseren we
op de tien universiteiten
‘kickoff’ dagen voor de leer-
lingen. Later gaan de scholen
zelf aan de slag en volgt in mei
de presentatie in het Evoluon.
Geen wonder dat Van Delft en
zijn collega Mecheline Leijten
vier dagen per week bezig zijn
met de organisatie.

Van Delft: “Ook het ROC doet dit
jaar mee met bouwen en uitlich-
ten van de grote proefopstellin-
gen, zoals de waterbassins met
onderwatercamera’s. Ik ga elke
dag met plezier aan het werk
omdat het Eureka!Cup-project
ontzettend veelzijdig is. Helaas
heb je te maken met de adminis-
tratie van een groot project.
Maar het is mooi om al die
partijen te laten samenwerken
om tot iets goeds te komen.”
Nog beter dan vorig jaar? 
Van Delft, nog nagenietend:
“Vorig jaar was ‘Space Explora-
tion’ het centrale thema. De
winnaar mocht een parabool-
vlucht maken als de omstan-
digheden het toelieten. En het
klopte perfect. Vanaf het Evoluon
vertrokken de winnaars naar het
vliegveld waar een toestel
klaarstond om het luchtruim te
kiezen met Omroep Brabant aan
boord. Dit jaar weten we nog
niet wat we voor speciaals gaan
doen. Het zal moeilijk zijn om
dat te overtreffen.”/.

Gerard Verhoogt
Foto: Bart van Overbeeke

Stefan van Delft studeerde
twee jaar Technische

Natuurkunde aan de TU/e,
maar vond dat toch te funda-
menteel. Hij stapte over naar
de lerarenopleiding voor na-

tuurkunde en scheikunde, gaf
een jaar les, maar had nog

steeds zijn roeping niet ge-
vonden. Dat gevoel kreeg hij

wèl toen hij in 2003 als studie-
voorlichter begon bij de facul-
teit TN. En helemaal sinds hij

betrokken is bij de Eureka!Cup,
de nationale ontwerpwedstrijd

voor leerlingen uit de onder-
bouw van het VWO. 

“Communicatie is grotendeels je gezonde verstand gebruiken”

Stefan van Delft
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Verplichte scholing
voor docenten van
universiteiten
Docenten aan universiteiten
moeten voortaan een cursus
volgen voordat ze college
mogen geven. Na een ver-
plichte scholing krijgen ze de
‘basiskwalificatie onderwijs’,
een soort lesbevoegdheid op
academisch niveau.

De rectores magnifici van de
Nederlandse universiteiten
hebben woensdag 21 januari een
overeenkomst gesloten waarin ze
afspraken maken over de nieuwe
basiskwalificatie. Hiermee
willen ze het onderwijs aan stu-
denten verbeteren.
“In de opwinding over het onder-
zoek hebben universiteiten het
onderwijs laten versloffen”,
lichtte Sijbolt Noorda toe op BNR
Nieuwsradio. “Dat hebben ze de
laatste vijf, zes jaar ingezien. 
Nu is er nieuwe energie om het
onderwijs op een hoger plan te
brengen.”

Engels
Docenten moeten bijvoorbeeld
goed Engels leren spreken
wanneer ze een Engelstalige
opleiding verzorgen, vindt
Noorda: “Een docent moet dan
echt tweetalig zijn, anders trekt
hij het niet. Het is wat anders om
een half uurtje een verhaal te
houden in het Engels of een jaar
lang al je activiteiten met je stu-
denten in die taal te doen.”
De meeste universiteiten stelden
didactische cursussen voor hun
docenten al eerder verplicht. Zes
instellingen (de twee Amster-
damse universiteiten en de uni-

versiteiten van Utrecht,
Nijmegen, Delft en Enschede)
erkenden elkaars leskwalificaties
zelfs al. Binnenkort, als alle uni-
versiteiten de ‘basiskwalificatie
onderwijs’ (BKO) hebben inge-
voerd, kunnen docenten zonder
extra cursussen of bijscholingen
naar een andere universiteit
overstappen.

Wens
De Landelijke Studenten
Vakbond steunt de invoering van
het BKO en hoopt dat weten-
schappers voortaan ook erken-
ning krijgen voor hun onderwijs,
en niet alleen voor hun onder-
zoek. De didactische scholing
voor docenten is een oude wens
van de studentenbonden en
wordt eindelijk ingewilligd. Aan
hogescholen zijn zulke bijscho-
lingen al langere tijd verplicht.
In het NRC Handelsblad van af-
gelopen zaterdag waarschuwde
een docent in een ingezonden
brief dat deeltijddocenten in de
knel kunnen komen als ze hun
kwalificatie moeten halen.
Overuren worden immers niet
vergoed. Daar had Noorda weinig
mededogen mee: “Overwerk
komt bij docenten inderdaad niet
in het woordenboek voor en ik
zou dat ook zo willen houden. Je
gaat aan de universiteit werken
omdat het je drive is om on-
derzoek te doen, je eigen wil om
je daar volledig voor in te zetten.
Daar past niet bij dat we met
urentabellen gaat werken en
gaan millimeteren.”/.

Bumperklevers doorn in het oog van 
TU/e-beveiliging en politie

Al bumperklevend achter een
andere auto het TU/e-terrein
verlaten om de parkeerkosten
te ontlopen: het blijkt geregeld
voor te komen. Vooral Fontys-
studenten blijken zich hieraan
schuldig te maken.

Minstens twintig keer per dag
verlaat een automobilist het
TU/e-terrein zonder voor het
parkeren te betalen. Dat zegt ing.
Mirjam Jahnke, hoofd
Bedrijfshulpverlening (BHV), op
basis van camerabeelden. De truc
is eenvoudig: rijd vlak achter een
andere auto onder de open-
staande slagboom door, voordat
die weer naar beneden komt. Het
spaart je maximaal vier euro uit,
maar het mag natuurlijk niet.
“Het is een vorm van fraude”,
zegt Ton Beliën, netwerk-
inspecteur van de politie
Eindhoven. “Daarnaast is het
gevaarlijk. Je kunt dit alleen doen
door heel dicht op je voorganger

te zitten; een vorm van bumper-
kleven.”
Dat dit niet zonder gevaar is, laat
een recente aanrijding zien.
Afgelopen maandag, 21 januari,
dachten drie Fontys-studenten
parkeerkosten te kunnen uit-
sparen door op De Zaale achter
een andere auto aan het TU/e-
terrein te verlaten. Deze auto
bleek echter van de BHV te zijn.
De beveiligers minderden vaart
om de studenten staande te
houden. Dit had een aanrijding
tot gevolg, waarbij de BHV-auto
slechts bumperschade opliep,
maar de Toyota van de studenten
forse schade aan de voorkant. 
Uit een gesprek met deze Fontys-
studenten bleek dat één van hun
docenten hen zou hebben aange-
moedigd met bumperkleven de
parkeerkosten te ontlopen.
Gezien het forse aantal gesigna-
leerde overtredingen door
Fontys-studenten vermoedt
Jahnke dat deze docent niet de

enige was. Politieman Beliën
heeft er geen goed woord voor
over. “Het is niet integer om je
studenten aan te zetten tot dit
soort gedrag. Die docent zou een
voorbeeldfunctie moeten
hebben.”
Hoewel voor het grootste deel
Fontys-studenten, maken ook
TU/e-studenten en aannemers
zich soms schuldig aan bumper-
kleven. De BHV gaat de ver-
schillende doelgroepen nu waar-
schuwen dat bumperkleven
onder de slagboom een over-
treding is. Blijkt dit geen effect te
hebben, dan zal de politie boetes
gaan uitdelen. Overigens lopen
bumperklevers een flink risico de
slagboom op het dak van hun
auto te krijgen. En dat voor een
zeer beperkte kostenbesparing:
voltijdstudenten kunnen voor
honderd euro per jaar een par-
keerabonnement krijgen. Deel-
tijders al voor vijftig euro./.

Copromotor Svozil
ziet geen perspectief
voor Cabbolet in Europa
De Oostenrijkse copromotor
van Cabbolet, dr. Karl Svozil,
denkt niet dat het Cabbolet
lukt om elders in Europa te
promoveren. “Geen enkele
Europese universiteit zal het
aandurven om in te gaan tegen
het oordeel van de TU/e en
Nobelprijswinnaar Gerard ‘t
Hooft.”

Aan de Technische Universität
Wien is dr. Karl Svozil als asso-
ciated professor verbonden aan het
Institut für Theoretische Physik.
Op het gebied van de kwantum-
mechanica vermeldt zijn inter-
netsite twaalf publicaties, die
teruggaan tot 1996. Op verzoek
van de Tilburgse hoogleraar
Harrie de Swart, de eerste
promotor van Cabbolet, bestu-
deerde hij als copromotor diens
proefschrift en oordeelde dat het
goed genoeg was om op te pro-
moveren. Als associated professor
zou hij echter van een te laag
kaliber zijn om een goed oordeel
te kunnen geven. De TU/e ging
daarom op zoek naar andere
natuurkundigen, onder wie
Gerard ’t Hooft. Svozil vindt de

statuskwestie iets waarvan de
TU/e maar moet beslissen of het
relevant is. Aan de Weense uni-
versiteit heeft hij wel het recht
om te oordelen over afstudeer-
scripties en promoties.
Svozil: “Het is meer een vraag ge-
worden hoe we in de weten-
schappelijke wereld omgaan met
een nieuwe, innovatieve theorie.
De geschiedenis laat zien dat
daar in eerste instantie veel
weerstand tegen bestaat, maar
dat achteraf soms toch gecon-
cludeerd moet worden dat het
klopt. In het proefschrift van
Cabbolet ben ik geen fouten
tegengekomen. Tegen kritiek
had hij zich tijdens de zitting
moeten kunnen verdedigen.” Op
het vernietigende oordeel van ‘t
Hooft wil hij niet reageren. “Ik
weet niet hoe die kritiek luidt en
heb teveel respect voor ’t Hooft
om daar zomaar op te reageren.”
Voor de beslissing van de TU/e
kan hij wel begrip opbrengen.
“Uit strategische overwegingen
kan ik me goed voorstellen dat je
als universiteit afstand neemt
van zo’n onorthodox proef-
schrift.”/.

Terugloop bezoekersaantallen
SG-lezingen tijdens vierde uur
Het aantal studenten dat de
woensdaglezingen van
Studium Generale (SG)
bezoekt, is laatste jaren zowat
gehalveerd. Volgens SG komen
de studenten minder vaak
opdagen omdat rond het mid-
daguur steeds vaker onderwijs
wordt gegeven; het tijdstip dat
de lezingen plaatsvinden. 

SG organiseert op de meeste
woensdagen van 11.30 tot 12.30
uur twee lezingen: één in De
Zwarte Doos en één in het
Auditorium. Volgens drs. Jan
Weerdenburg van SG kwamen
zo’n vijf jaar geleden nog ge-
middeld honderd tot honderd-
twintig mensen op een lezing af.
Driekwart van het publiek
bestond destijds uit studenten.
Nu ligt het aantal bezoekers in de
zaal rond de zeventig. Daarvan is
de helft student. Daarmee is de

opkomst van studenten ongeveer
gehalveerd. De rest van de
huidige bezoekers betreft vooral
mensen van buiten de univer-
siteit. Voor Weerdenburg reden
tot zorg. “We zijn niet panisch,
maar studenten zijn onze belang-
rijkste doelgroep. Als hun aantal
afneemt, willen we dat graag ver-
anderen.” Hij zoekt daarom naar
een nieuwe aanpak.
Al tientallen jaren bestaat de af-
spraak dat opleidingen het zo-
geheten ‘vierde uur’ vrijhouden,
zodat studenten activiteiten van
SG kunnen bezoeken. Maar een
snelle scan van de roosters van
het afgelopen blok leert dat daar
stevig de klad in is gekomen.
Bijna de helft van alle bachelor-
studenten blijkt voor een vak in-
geroosterd. 
Weerdenburg sluit overigens niet
uit dat er meerdere oorzaken zijn
voor de terugloop. Het is alleen

moeilijk die te achterhalen.
Volgens hem is een wisselende
interesse voor SG-activiteiten
van alle tijden. 
De culturele donderdagavonden
van SG in het Gaslab zitten niet
in dezelfde dip als de lezingen,
laat drs. David Ernst weten. De
organisator van SG kampt sinds
enkele jaren wel met sterkere
fluctuaties in het bezoek: soms
heel veel, dan weer heel weinig.
Toch is hij niet ontevreden over
de opkomst in het besef dat het
culturele aanbod in Eindhoven is
toegenomen. Zo hebben
Effenaar en Dynamo ieder een
nieuw onderkomen gekregen en
hun programma’s uitgebreid, het
Temporary Art Centre is van start
gegaan en sinds kort draait ook
Plan-2 op Strijp-S./.

Foto: Bart van Overbeeke
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UT Nieuws – Universiteit Twente
Iraanse ambassadeur verbolgen
UUTT  NNiieeuuwwss  sspprraakk  mmeett  BBoozzoorrggmmeehhrr  ZZiiaarraann,,  ssiinnddss  22000055
aammbbaassssaaddeeuurr  vvaann  IIrraann  iinn  NNeeddeerrllaanndd,,  nnaaaarr  aaaannlleeiiddiinngg  vvaann
hheett  wweerreenn  vvaann  IIrraaaannssee  ssttuuddeenntteenn  eenn  pprroommoovveennddii  aaaann  ddee  UUTT
eenn  TTUU//ee..  VVoollggeennss  ZZiiaarraann  iiss  hheett  ddiissccrriimmiinnaattiiee,,  wwaanntt  eellkk
iinnddiivviidduu  hheeeefftt  eeeenn  bbaassiissrreecchhtt  oopp  vvrriijjee  ttooeeggaanngg  ttoott  oonnddeerr--
wwiijjss..  DDee  VVNN--rreessoolluuttiiee,,  wwaaaarr  ddee  uunniivveerrssiitteeiitteenn  zziicchh  oopp
bbeerrooeeppeenn,,  zzoouu  hheelleemmaaaall  vveerrkkeeeerrdd  ggeeïïnntteerrpprreetteeeerrdd  wwoorrddeenn..
DDiiee  hheeeefftt  vvoollggeennss  ddee  aammbbaassssaaddeeuurr  aalllleeeenn  mmaaaarr  bbeettrreekkkkiinngg
oopp  hheett  nniieett  ggeevveenn  vvaann  ttrraaiinniinngg  iinn  nnuucclleeaaiirree  tteecchhnnoollooggiiee  ddiiee
ggeerreellaatteeeerrdd  iiss  aaaann  ddee  pprroodduuccttiiee  vvaann  kkeerrnnwwaappeennss..  EEnn
NNeeddeerrllaannddssee  ssttuuddeenntteenn  wwoorrddtt  ttoocchh  ooookk  nniieett  ggeelleeeerrdd  hhooee  zzee
eeeenn  kkeerrnnbboomm  kkuunnnneenn  mmaakkeenn??  IIrraaaannssee  ssttuuddeenntteenn  vvooeelleenn
zziicchh  vvoollggeennss  ZZiiaarraann  bbeelleeddiiggdd  eenn  ddrriinnggeenn  eerr  bbiijj  hheemm  oopp  aaaann
oomm  iinn  ssaammeennsspprraaaakk  mmeett  ddee  NNeeddeerrllaannddssee  rreeggeerriinngg  ssnneell  ttoott
eeeenn  oopplloossssiinngg  ttee  kkoommeenn..

Delta – TU Delft
Vol is vol
HHeett  ddooeell  oomm  iinn  22001122  vviijjffttiigg  pprroocceenntt  iinntteerrnnaattiioonnaallee  mmaasstteerr--
ssttuuddeenntteenn  iinn  DDeellfftt  ttee  hheebbbbeenn,,  iiss  nniieett  mmeeeerr  hheeiilliigg,,  mmeellddtt
DDeellttaa..  DDee  bbaannaallee  rreeddeenn::  eerr  iiss  ssiimmppeellwweegg  ggeeeenn  pplleekk  oomm  zzee  ttee
hhuuiissvveesstteenn..  HHeett  aaffggeellooppeenn  jjaaaarr  ttrrookkkkeenn  ddee  mmaasstteerroopplleeii--
ddiinnggeenn  iinn  DDeellfftt  3355  pprroocceenntt  mmeeeerr  ssttuuddeenntteenn  eenn  ddiiee  wwaarreenn
vvoooorraall  aaffkkoommssttiigg  uuiitt  hheett  bbuuiitteennllaanndd..  DDee  TTUUDD  zziieett  hheett  aallss
eeeenn  ttrreenndd  vvoooorr  ddee  kkoommeennddee  jjaarreenn  eenn  vvoooorrzziieett  ddaaaarroomm  eeeenn
ggrroooott  wwoonniinnggtteekkoorrtt..  DDee  kkoommeennddee  vviieerr  jjaaaarr  ttrreekktt  ddee  uunniivveerr--
ssiitteeiitt  aacchhtt  ttoonn  uuiitt  oomm  ddee  hhuuiissvveessttiinngg  vvaann  iinntteerrnnaattiioonnaallee
ssttuuddeenntteenn  ttee  vveerrbbeetteerreenn..  MMaaaarr  ddaatt  lliijjkktt  nniieett  aaffddooeennddee..
MMooggeelliijjkk  ggaaaatt  ddee  TTUUDD  bbuuiitteennllaannddssee  ssttuuddeenntteenn  oonnttmmooee--
ddiiggeenn  nnoogg  nnaaaarr  DDeellfftt  ttee  kkoommeenn..  DDiirreecctteeuurr  OOnnddeerrwwiijjss--  eenn
SSttuuddeenntteennzzaakkeenn  AAnnkkaa  MMuullddeerr::  ““DDaatt  kkaann  bbeetteekkeenneenn  ddaatt  zzee
wwoorrddtt  ggeezzeeggdd  ddaatt  ddee  uunniivveerrssiitteeiitt  vvooll  zziitt  eenn  zziijj  eerr  nniieett  mmeeeerr
tteerreecchhtt  kkuunnnneenn..””  WWaanntt  MMuullddeerr  wwiill  ddee  DDeellffttssee  aammbbiittiieess  wweell
vveerrwweezzeennlliijjkkeenn,,  ““mmaaaarr  nniieett  oovveerr  ddee  rruuggggeenn  vvaann  ddee  ssttuuddeenn--
tteenn..””

UK – Rijksuniversiteit Groningen
Studenten en kinderporno 
IInn  UUKK  eeeenn  aarrttiikkeell  oovveerr  ttwweeee  GGrroonniinnggssee  ssttuuddeenntteenn  ddiiee
oonnllaannggss  tteerreecchhtt  ssttoonnddeenn  vvoooorr  hheett  ddoowwnnllooaaddeenn  vvaann
kkiinnddeerrppoorrnnoo..  VVoollggeennss  hheenn  ggeeddaaaann  uuiitt  ppuurree  vveerrvveelliinngg,,  mmaaaarr
hhoooogglleerraaaarr  SSeekkssuuoollooggiiee  HHaarrrryy  vvaann  ddeerr  WWiieell  vveerrwweerrpptt  ddaatt
eexxccuuuuss..  IInn  ddaatt  ggeevvaall  zzoouuddeenn  ddee  ssttuuddeenntteenn  eerr  vvoollggeennss  hheemm
aalllleeeenn  nnaaaarr  ggeekkeekkeenn  hheebbbbeenn,,  eenn  hheett  nniieett  zziijjnn  ggaaaann  ddoowwnn--
llooaaddeenn..  OOookk  OOffffiicciieerr  vvaann  JJuussttiittiiee  MMaarrcceell  WWoolltteerrss  ggeelloooofftt  zzee
nniieett..  ““EErr  rruusstt  eeeenn  ttaabbooee  oopp  oomm  eerr  eeeerrlliijjkk  vvoooorr  uuiitt  ttee  kkoommeenn
ddaatt  jjee  kkiicckktt  oopp  kkiinnddeerrppoorrnnoo..””  OOookk  nniieett  eecchhtt  vveerrwwoonnddeerrlliijjkk..
VVaann  ddeerr  WWiieell  zzeeggtt  ddaatt  jjoonnggeerreenn  nniieeuuwwssggiieerriigg  zziijjnn  eenn  hheett
rriissiiccoo  ooppzzooeekkeenn  eenn  ddaaaarroomm  nnaaaarr  ddiitt  ssoooorrtt  vveerrsscchhrriikkkkeelliijjkkee
bbeeeellddeenn  oopp  zzooeekk  ggaaaann..  TTwweeee  jjaaaarr  ggeelleeddeenn  wweerrdd  iinn
GGrroonniinnggeenn  ooookk  aall  eeeenn  iinnvvaall  uuiittggeevvooeerrdd  iinn  eeeenn  ssttuuddeenntteenn--
hhuuiiss  wwaaaarr  mmeeeerr  ddaann  2200  dduuiizzeenndd  ffiillmmppjjeess  eenn  ffoottoo’’ss  wweerrddeenn
aaaannggeettrrooffffeenn..  TTooeenn  wweerrdd  eeeenn  bbeeddrriijjffsskkuunnddeessttuuddeenntt  oopp--
ggeeppaakktt,,  ddiiee  eeeenn  wweerrkkssttrraaff  kkrreeeegg  vvaann  224400  uuuurr..  DDiiee  ssttrraaffffeenn
hhoooorrddeenn  bbeeiiddee  ssttuuddeenntteenn  ooookk  tteeggeenn  zziicchh  eeiisseenn..      

Observant – Universiteit Maastricht
Maastrichtse ‘kinderporno-zaak’ 
OOookk  iinn  MMaaaassttrriicchhtt  ssppeeeellddee  zziicchh  eenniiggee  jjaarreenn  tteerruugg  eeeenn
ggeerruucchhttmmaakkeennddee  ‘‘kkiinnddeerrppoorrnnoo--zzaaaakk’’  aaff..  FFookkkkee  FFeerrnnhhoouutt
wweerrdd  iinn  22000044  ddoooorr  ccoolllleeggeevvoooorrzziitttteerr  RRiittzzeenn  ppeerr  bbrriieeff
ggeessoommmmeeeerrdd  ttee  vveerrttrreekkkkeenn  bbiijj  ddee  jjuurriiddiisscchhee  ffaaccuulltteeiitt,,
oommddaatt  hhiijj  aallssnnoogg  wweerrdd  vveerroooorrddeeeelldd  vvoooorr  hheett  iinn  bbeezziitt
hheebbbbeenn  vvaann  vviiddeeoobbaannddeenn  eenn  ddiisskkeetttteess  mmeett  ddaaaarroopp  bbeeeellddeenn
vvaann  ppuubbeerrss  ddiiee  sseekkssuueellee  hhaannddeelliinnggeenn  vveerrrriicchhtteenn..  DDaatt
mmaatteerriiaaaall  wweerrdd  ggeevvoonnddeenn  iinn  22000011  ttooeenn  FFeerrnnhhoouutt  nnoogg
rreecchhtteerr  ttee  MMaaaassttrriicchhtt  wwaass..  HHiijj  vveerrlliieett  ttooeenn  ddee  rreecchhttbbaannkk  eenn
kkwwaamm  aaaann  ddee  UUMM  tteerreecchhtt..  HHoooogglleerraarreenn  nnaammeenn  hheett  ddeessttiijjddss
oopp  vvoooorr  FFeerrnnhhoouutt,,  ddiiee  bbeewweeeerrddee  ddaatt  ddee  vviiddeeoo’’ss  lleeggaaaall
wwaarreenn  aaaannggeesscchhaafftt  eenn  ddaatt  pprriivvéébbeezziitt  eerrvvaann  nniieett  ssttrraaffbbaaaarr
wwaass..  HHeett  ccoolllleeggee  ttrrookk  ddee  bbrriieeff  iinn  ttooeenn  eerr  hhooggeerr  bbeerrooeepp  wweerrdd
aaaannggeetteekkeenndd  eenn  iinn  22000066  kkrreeeegg  FFeerrnnhhoouutt  vvoooorr  9955  pprroocceenntt
vvrriijjsspprraaaakk  eenn  vvoooorr  55  pprroocceenntt  wweerrdd  hhiijj  aallssnnoogg  vveerroooorrddeeeelldd..
OOnnllaannggss  hheeeefftt  ddee  HHooggee  RRaaaadd  ddiiee  vveerroooorrddeelliinngg  vveerrnniieettiiggdd..
VVoollggeennss  FFeerrnnhhoouutt  hhaadd  ddee  hheellee  zzaaaakk  nnooooiitt  vvoooorr  ddee  rreecchhtteerr
mmooeetteenn  kkoommeenn..

De promotie van Marcoen Cabbolet is een week voor de geplande datum afgelast. De kerncom-
missie had het proefschrift al goedgekeurd. Vox Populi stelt: Het is niet terecht dat de TU/e in

zo’n laat stadium een promotie afwijst. 

Prof. Dr. Herman Beijerinck
Hoogleraar bij Technische Natuurkunde
HHeett  ggeettuuiiggtt  vvaann  ggeezzoonnddee  ddaaaaddkkrraacchhtt  ddaatt  ddee  TTUU//ee  ddeezzee
pprroommoottiiee  hheeeefftt  aaffggeellaasstt..  IIkk  hheebb  hheett  pprrooeeffsscchhrriifftt  nniieett  ggeelleezzeenn,,
mmaaaarr  iikk  bbeenn  eerrvvaann  oovveerrttuuiiggdd  ddaatt  eerr  ggooeedd  iiss  nnaaggeeddaacchhtt  oovveerr  hheett
pprroobblleeeemm..  IIkk  vviinndd  wweell  ddaatt  eerr  mmeennsseenn  hheebbbbeenn  zziitttteenn  ssllaappeenn..  HHeett
zziijjnn  ccoonnttrroovveerrssiiëëllee  oonnddeerrwweerrppeenn  wwaaaarr  CCaabbbboolleett  oovveerr  sscchhrriijjfftt..
EErr  hhaadd  eeeerrddeerr  eerrggeennss  eeeenn  bbeelllleettjjee  mmooeetteenn  rriinnkkeelleenn..  IIkk  bbeenn  vvaann
mmeenniinngg  ddaatt  ddee  cchheecckkss  aanndd  bbaallaanncceess  iinn  hheett  aallggeemmeeeenn  ggooeedd  zziijjnn
oopp  ddee  uunniivveerrssiitteeiitt,,  mmaaaarr  hhiieerr  hheebbbbeenn  mmeennsseenn  ttoocchh  sstteekkeenn
llaatteenn  vvaalllleenn..  EEeenn  ddeeccaaaann  hhaadd  ddiitt  aaaann  mmooeetteenn  zziieenn  kkoommeenn  eenn
ooookk  eeeenn  ccoopprroommoottoorr  hhaadd  eeeerrddeerr  iinn  mmooeetteenn  ggrriijjppeenn..  ZZoo  iieemmaanndd
mmooeett  sseerriieeuuss  nnaaaarr  eeeenn  oonnddeerrzzooeekk  kkiijjkkeenn,,  hheett  iiss  ggeeeenn  eerree--
bbaaaannttjjee..  IIkk  zzoouu  wweell  eeeennss  wwiilllleenn  wweetteenn  wwaaaarr  hheett  iinn  hheett  pprroocceess
vveerrkkeeeerrdd  iiss  ggeeggaaaann..  SSoommmmiiggee  mmeennsseenn  hheebbbbeenn  eecchhtt  bbootteerr  oopp
hhuunn  hhooooffdd  ggeehhaadd..  AAnnddeerrzziijjddss  vviinndd  iikk  wweell  ddaatt  CCaabbbboolleett  hheett  aall--
lleemmaaaall  iieettss  bbeesscchheeiiddeenneerr  hhaadd  mmooggeenn  hhoouuddeenn..  

Ir. Leon Jacobs
Promovendus bij Scheikundige Technologie
IIkk  bbeenn  hheett  eerr  mmeeee  eeeennss  ddaatt  zzee  ddee  pprroommoottiiee  hheebbbbeenn  aaffggeellaasstt..  DDee
uunniivveerrssiitteeiitt  hheeeefftt  eeeenn  nniivveeaauu  hhoooogg  ttee  hhoouuddeenn..  AAllss  zzee  hheemm
hhaaddddeenn  llaatteenn  pprroommoovveerreenn,,  hhaadd  ddaatt  ooookk  aaffbbrreeuukk  ggeeddaaaann  aaaann
hheett  aaccaaddeemmiisscchhee  ggeehhaallttee..  AAnnddeerrzziijjddss  vviinndd  iikk  wweell  ddaatt  zzee  hheett
vveeeell  ttee  llaaaatt  hheebbbbeenn  aaffggeezzeeggdd..  ZZee  hhaaddddeenn  eeeerrddeerr  oopp  ddee  rreemm
kkuunnnneenn  ttrraappppeenn..  IIkk  hheebb  bbeeggrreeppeenn  ddaatt  CCaabbbboolleett  iinn  bbeeggiinnsseell
vveerrkkeeeerrddee  aaaannnnaammeess  hheeeefftt  ggeeddaaaann,,  mmaaaarr  hheett  wwiisskkuunnddiiggee  ggee--
ddeeeellttee  vveerrddeerr  ggooeedd  hheeeefftt  uuiittggeewweerrkktt..  IIkk  zzoouu  tteeggeenn  hheemm  wwiilllleenn
zzeeggggeenn::’’KKiijjkk  wwaatt  jjee  hheebbtt  eenn  pprroobbeeeerr  ddaaaarr  nnoogg  iieettss  mmeeee..  GGooooii
hheett  oovveerr  eeeenn  aannddeerree  bbooeegg..’’  ZZeellff  bbeenn  iikk  nniieett  zzoo  bbaanngg  ddaatt  zzee  mmiijjnn

pprroommoottiiee  ggaaaann  aaffggeellaasstteenn..  IIkk  bbeenn  nniieett  aalllleeeenn  tthheeoorreettiisscchh
bbeezziigg,,  mmaaaarr  kkaann  ooookk  aaaann  ddee  hhaanndd  vvaann  eexxppeerriimmeenntteenn  bbeewwiijjzzeenn
lleevveerreenn..  

Ir. Martijn Cox
Promovendus bij Biomedische Technologie
TTjjaa,,  mmooeeiilliijjkk  oomm  hhiieerr  iieettss  vvaann  ttee  zzeeggggeenn  zzoonnddeerr  iinnhhoouuddeelliijjkkee
kkeennnniiss..  HHeett  lliijjkktt  rraaaarr  ddaatt  hheett  ppaass  zzoo  llaaaatt  iiss  aaffggeellaasstt..  IIkk  zzoouu  hheett
ggooeedd  vviinnddeenn  aallss  hhiijj  zziijjnn  pprrooeeffsscchhrriifftt  aallssnnoogg  zzoouu  mmooggeenn  vveerr--
ddeeddiiggeenn..  NNuu  iiss  ddee  pprroommoottiiee  mmeeeerr  eeeenn  cceerreemmoonniiëëllee  kkwweessttiiee..
MMaaaarr  oooorrsspprroonnkkeelliijjkk  iiss  hheett  eeeenn  mmaanniieerr  oomm  ttee  bbeeppaalleenn  ooff
iieemmaanndd  zziijjnn  oonnddeerrzzooeekk  ggooeedd  hheeeefftt  uuiittggeevvooeerrdd..  IInn  zzoo’’nn  ggeevvaall
kkaann  hhiijj  ooookk  zziijjnn  zzeeggjjee  ddooeenn..  HHooeewweell,,  mmiisssscchhiieenn  mmaaaakk  iikk  hheett
vvoooorr  mmeezzeellff  ddaann  ooookk  wweell  mmooeeiilliijjkk  aallss  zzee  ddiitt  iinn  zzoouuddeenn  sstteelllleenn!!
DDiitt  iiss  ttoocchh  wweell  ddee  uullttiieemmee  nnaacchhttmmeerrrriiee  vvoooorr  eeeenn  pprroommoovveenndduuss..
IIkk  zzoouu  eecchhtt  fflliinnkk  bbaalleenn  aallss  iikk  iinn  zziijjnn  sscchhooeenneenn  zzoouu  ssttaaaann..

Martien Kusters
Vijfdejaars student Technische Bedrijfskunde
HHeett  iiss  rraaaarr  ddaatt  hheett  eeeerrsstt  iiss  ggooeeddggeekkeeuurrdd  eenn  llaatteerr  wweeeerr  aaff--
ggeekkeeuurrdd..  IIkk  ssnnaapp  wweell  ddaatt  zzee  ddeezzee  bbeesslliissssiinngg  hheebbbbeenn  ggeennoommeenn,,
mmaaaarr  hheett  kkoommtt  eerrgg  llaaaatt..  MMaaaarr  aallss  ddiiee  jjoonnggeenn  oonnzziinn  oopp  ppaappiieerr
hheeeefftt  ggeezzeett,,  ddaann  iiss  hheett  ooookk  nniieett  ggooeedd  oomm  hheemm  zzoommaaaarr  ttee  llaatteenn
pprroommoovveerreenn..  HHeett  iiss  lluulllliigg  ddaatt  hheemm  ddiitt  oovveerrkkoommtt  eenn  ddaatt  hheett  iinn
zzoo’’nn  llaaaatt  ssttaaddiiuumm  mmiiss  ggaaaatt..  IIkk  vviinndd  ddaatt  uuiitteeiinnddeelliijjkk  ooookk  zziijjnn  bbee--
ggeelleeiiddeerrss  eenn  ddee  ccoommmmiissssiiee  sscchhuulldd  hheebbbbeenn..  ZZiijj  hhaaddddeenn  eeeerrddeerr
iinn  kkuunnnneenn  ggrriijjppeenn..  EEiiggeennlliijjkk  zzoouu  ddee  uunniivveerrssiitteeiitt  CCaabbbboolleett  eeeenn
wwaaaarrddiigg  aalltteerrnnaattiieeff  mmooeetteenn  bbiieeddeenn..  ZZee  zzoouuddeenn  ggooeedd  mmooeetteenn
kkiijjkkeenn  ooff  hhiijj  aalllleess  oopp  ddee  jjuuiissttee  mmaanniieerr  hheeeefftt  oonnddeerrzzoocchhtt  eenn  hheemm
ddeessnnooooddss  eeeenn  nniieeuuwwee  kkaannss  ggeevveenn..  OOff  ggeeeeff  hheemm  eeeenn  cceerrttiiffiiccaaaatt
vvoooorr  wwaatt  hhiijj  wweell  ggooeedd  hheeeefftt  ggeeddaaaann..  

Een week voor de
afkondiging van het
verbod op Iraanse
studenten kreeg ik
een e-mailtje uit
Shiraz, Iran met -
onder meer - de
volgende inhoud:
“My PhD program will be
finished this year. I would like to
visit you and work under your
supervision for a short time
(from 3 to 9 months) after
graduation. It is an honor for me
to work with you. Let me know
your idea”. Ik had - voor het
embargo - al geantwoord dat ik
niet in de positie verkeerde om
postdocs te begeleiden, en hem
doorverwezen naar een collega in
Zweden. Ik weet niet of hij daar

wel terecht kan.
Ik denk dat het
niet verstandig is
om Iraniërs buiten
de deur te houden.
Als ‘we’ naar de
Olympische
Spelen in Beijing

kunnen, dan kunnen we ook wel
Iraanse studenten - behalve mis-
schien geïnteresseerden in ultra-
centrifuges - in Nederland
toelaten. Wetenschappelijk en
ander cultureel contact met dat
soort landen is beter dan isole-
ring, en zeker beter dan onder-
danige excuses voor een anti-
koranfilm die nog niet bestaat.

Fred Steutel, 
emeritus hoogleraar Wiskunde

En ik vind...
Femke Halsema
verzorgt gastcollege
In het kader van
het keuzecollege
Techniek, Vrede
en Veiligheid
verzorgt Femke
Halsema, fractie-
voorzitter van
GroenLinks (GL)
een gastcollege
aan de TU/e.
Halsema vertelt
donderdag 31
januari over de
situatie in
Afghanistan en verdedigt
het standpunt van haar
partij.

GroenLinks is geen voor-
stander van de Neder-
landse aanwezigheid in
Afghanistan. Medio
december werden de argu-
menten van de partij op
een rijtje gezet door
Kamerlid Mariko Peters
tijdens een hoorzitting in
de Tweede Kamer. Om te
beginnen vindt GL het fout
dat de hele operatie onder
NAVO-vlag wordt uitge-
voerd. De NAVO is volgens
GL niet onpartijdig genoeg.
De Verenigde Naties
zouden, ondanks dat die
ook niet onfeilbaar zijn, de
regie moeten overnemen.
De afgelopen jaren is
volgens GL nauwelijks iets
tastbaars bereikt om het

land veiliger te
maken, de cor-
ruptie tegen te
gaan en de bevol-
king te helpen
bij de opbouw
van het land. De
hele operatie is
steeds meer ver-
worden tot een
vechtmissie,
waarbij de Tali-
ban maar moei-
lijk te bestrij-

den zijn omdat de grens
met Pakistan nauwelijks
gecontroleerd wordt. De
Taliban-strijders kunnen
daardoor makkelijk Afgha-
nistan in en uit. Halsema
bezocht vorig jaar augus-
tus het land zelf en kwam
daar somber van terug.
Wie meer wil weten over de
oplossing die GroenLinks
voor ogen staat, kan terecht
in zaal 6 van het Audito-
rium. Halsema spreekt
vanaf 13.30 uur, waarna
een discussie volgt met de
zaal.  
Wie meer wil weten over de
standpunten van GL met
betrekking tot Afghanis-
tan, kan kijken op:
start.groenlinks.nl/
verlenging-uruzgan-is-
fout-want-een-missie-
zonder-missie. /.

Op donderdagmiddag 17 januari omstreeks 18.45 uur is
bij de kapstokken buiten De Weeghconst (borrelruimte
van studievereniging Simon Stevin, in de kelder van 
W-hoog) de rugzak van een Fontys-student ontvreemd.
De student, stagiair op de TU/e, was op dat moment aan
het borrelen. De rugzak bevatte boeken en een USB-stick.
Het slachtoffer heeft aangifte gedaan bij de politie. Hoofd
Beveiliging van de TU/e, ing. Mirjam Jahnke, laat weten
dat op deze plek vaker spullen worden gestolen. “Probeer
daar geen persoonlijke eigendommen neer te zetten”, is
dan ook haar dringende advies.

Femke Halsema

Rugzak gestolen in W-hoog



Nieuws /5
Cursor 24 januari 2008

TU/e genomineerd voor academische jaarprijs
De TU/e is, met elf andere uni-
versiteiten, genomineerd voor
de academische jaarprijs. De
genomineerden zijn afgelopen
weekeinde bekendgemaakt. De
prijs is voor de universiteit met
de beste vertaling van weten-
schappelijk onderzoek naar
een breed publiek. De TU/e
dingt mee met een onderzoek
van ir. Erik Wagenaars naar
elektrische velden en de elek-
trische doorslag.

De TU/e heeft vorig jaar en twee
jaar geleden ook een onderzoek
ingestuurd. De universiteit viel
toen niet in de prijzen. Prof.dr.ir.
Gerrit Kroesen van de faculteit
Technische Natuurkunde heeft
de verwachting dat deze in-
zending wel veel kans maakt. “Ik
zag dat in 2006 een onderwerp

had gewonnen dat een breed
publiek gemakkelijk aanspreekt.
Het moet leuk zijn, wetenschap-
pelijk interessant en aan-
sprekend. Verder mag het er niet
te gecompliceerd uitzien, terwijl
het dat wel mag zijn. Het on-
derzoek dat we nu hebben inge-
stuurd, voldoet daaraan.” 
Aan de competitie, bekend onder
de naam ‘Battle of the
Universities’, moeten zowel stu-
denten als leden van de weten-
schappelijke staf meedoen.
Behalve Kroesen zijn dat een
zevental studenten van
Technische Natuurkunde. 
Startpunt is het onderzoek van
Erik Wagenaars waarop hij in
2006 promoveerde. Hoogleraar
Kroesen licht het onderzoek van
de promovendus toe: “Als er kort-
sluiting is, de bliksem inslaat of

als een spaarlamp flikkert,
gebeurt er van alles op het gebied
van elektrische velden. Erik heeft
bestudeerd wat er in de eerste mi-
croseconden gebeurt. Dit kan tot
gevolg hebben dat we bij-
voorbeeld beter kunnen schatten
hoe bliksem inslaat.”
Twee jaar geleden won Wage-
ningen met hun  voorstel voor
een insectenstad en vorig jaar
stond Utrecht bovenaan met een
onderzoek naar klimaatveran-
dering. Voor de Battle van 2008
zijn twintig voorstellen voor de
academische jaarprijs ingediend
(universiteiten mochten er één of
twee insturen), waarvan elf nu ge-
nomineerd zijn. De prijsuit-
reiking is 11 juni. De hoofdprijs is
een bedrag van 100.000 euro./.

Studenten trekken verkleed als insecten door Wageningen. Ze wonnen in 2006 de
Battle of Universities.

Drieduizendste promotie op de TU/e 
is net als alle andere promoties

De promotie van ir. Ard Koeken,
gistermiddag in het Auditorium,
is de drieduizendste aan de TU/e.
In 1959 had de toenmalige
Technische Hogeschool
Eindhoven haar eerste promotie.
In 1992 bereikte de teller de
duizend en in 2001 de twee-
duizend. Die mijlpalen waren

toen geen reden voor een feestje,
en overeenkomstig was er gi-
steren slechts een heel klein fees-
telijk tintje: bloemen en een boe-
kenbon voor de nieuwbakken
doctor. “We willen het be-
scheiden houden. Het is in feite
een promotie zoals alle andere”,
laat Bureau Promoties en

Plechtigheden weten.
Koeken deed onderzoek naar de
mogelijkheid om kooldioxide te
gebruiken als oplosmiddel in verf
en lijm, als vervanger voor de tra-
ditionele organische oplos-
middelen, die vaak milieuver-
vuilend en brandgevaarlijk
zijn./.

Ir. Ard Koeken, gisteren tijdens de promotieplechtigheid. Foto: Bart van Overbeeke

Straatnamen bedenken
voor nieuwe Strijp-S
Verzin een straatnaam
voor Strijp-S, het
vroegere Philipsterrein
waar veel nieuwe uitvin-
dingen en  gebruiks-
voorwerpen het levens-
licht zagen. Dat is de
taak die de gemeente
Eindhoven opdraagt aan
het publiek. 

Op het 27 hectare grote
Strijp-S moet dyna-
mische wisselwerking
ontstaan tussen be-
woners, bedrijven en be-
zoekers. Creativiteit en
culturele uitingen
worden op Strijp-S deel
van de dagelijkse gang
van zaken, waardoor de
levendigheid 24 uur per dag
zichtbaar blijft.
Er zijn twee lanen die al een
naam gaan dragen: de Torenallee
en de Philitelaan. Maar dan
blijven er nog maar liefst 18
straten over die een nieuwe naam
nodig hebben.
Het moeten namen zijn die met
het verleden van Philips te
maken hebben. Dat kan bij-
voorbeeld de DVD-laan zijn, of
het Scheerapparaatplein. Maar
ook personen die belangrijk zijn
geweest voor Philips mogen
worden vernoemd. Er zijn nog
meer spelregels die gelden bij het
benoemen van straten.
Vernoemen naar een persoon
mag alleen als deze 10 jaar of
langer overleden is en van onbe-
sproken gedrag is geweest. De
straatnaam moet gemakkelijk uit
te spreken zijn en mag niet te

lang zijn. Anders past hij niet op
de beperkte ruimte van een
straatnaambordje. Bovendien
mag een nieuwe straatnaam niet
te veel lijken op een al bestaande
straatnaam.
Iedereen mag een onbeperkt
aantal namen insturen. Op 20
plekken in de stad staan displays
met antwoordkaartjes erin die
mensen kunnen invullen en
gratis kunnen opsturen. Ze zijn
o.a. te vinden bij de VVV, de bi-
bliotheken, het stadhuis en stads-
kantoor. Mensen kunnen echter
ook via internet voorstellen in-
sturen: via www.strijp-s.nl of
www.eindhoven.nl. De winnaars
krijgen een straatnaambord en
fotoboek over het verleden van
Strijp-S. De termijn voor inzen-
dingen eindigt op 7 februari
2008. /.

Geen rijkssubsidie voor Brabant Center
of Entrepreneurship
Het ministerie van Economi-
sche Zaken (EZ) heeft een
subsidieaanvraag van de TU/e
en de Universiteit van Tilburg
afgewezen. De instellingen
vroegen een bijdrage van drie
miljoen euro voor de oprichting
van een ‘Brabant Center of
Entrepreneurship’. De
plannenmakers gaan kijken of
het nieuwe center in afge-
slankte vorm haalbaar is.

Dertien plannen waren in-
gediend bij EZ in het kader van
een tender voor de oprichting van
Centers of Entrepreneurship. De
beste zes plannen mochten de be-
schikbare rijksfinanciering van
twaalf miljoen euro verdelen. Het

Brabantse plan eindigde op
plaats negen in de ranglijst van
EZ en viel daarmee buiten de
boot. 
Ir. Wim Bens, opsteller van het
plan en directeur van het
Innovation Lab, wil komende
weken een aangepaste versie van
het plan maken. Hij wil het
center toch van start laten gaan
maar dan ‘een tandje lager’.
Volgens hem hebben de andere
financiers hun toezegging niet
ingetrokken en blijft drie miljoen
euro beschikbaar. Dit bedrag
komt hoofdzakelijk van de pro-
vincie, de gemeenten Tilburg en
Eindhoven en de twee universi-
teiten. 
De adviescommissie die de

plannen bekeek, is niet louter po-
sitief over het Brabantse plan. De
verankering en continuering zijn
niet goed uitgewerkt. Het is niet
duidelijk wie wat doet en het plan
is niet creatief en innovatief
genoeg, zo staat in de afwij-
zingsbrief. 
Bens denkt dat Eindhoven kampt
met ‘de wet van de remmende
voorsprong’. Eindhoven en
Tilburg doen al veel op dit gebied,
waardoor de noodzaak om geld
naar Brabant te sluizen kleiner
zou zijn. Wel neemt hij de kritiek
ter harte om beter voor de dag te
komen in een mogelijke volgen-
de tenderronde voor rijks-
subsidie./.

Zes finalisten voor
duurzaamste scriptie
Zes genomineerde studenten
strijden donderdag 14 februari op
de TU/e om de prestigieuze Shell
Bachelor Master Prijs 2007. Dan
valt de beslissing wat Nederlands’
duurzaamste scriptie van het af-
gelopen jaar was. De zes stu-
denten gaan in Eindhoven
proberen de jury ervan te over-
tuigen dat hun afstudeerwerk het
beste is wat afgelopen jaar in
Nederland werd afgeleverd.
Wordt het een pleidooi voor dun-

nefilm silicium zonnecellen als
de zonneceltechniek van de
toekomst? Of misschien een
betoog dat een lans breekt voor de
pulse-combustor technologie
voor een schone, duurzame
toekomst? Of toch een uiteen-
zetting met als conclusie dat geo-
thermische energie de con-
sumptie en afhankelijkheid van
fossiele brandstoffen ver-
mindert?/.



Zeg het woord ‘elektronica’ en veel
mensen denken onwillekeurig aan een
grote groene printplaat vol met elektro-
nische componentjes. In de toekomst
moet dat beeld echter drastisch worden
bijgesteld. Technologische ontwikke-
lingen maken het mogelijk dat elek-
tronica steeds meer in gebruiksvoor-
werpen wordt geïntegreerd. Zoals
flexibele beeldschermen of sensoren in
kleding om belangrijke lichaamsfuncties
in de gaten te houden. Of een bolvormige
CCD-sensor die kan dienen als prothese
voor het netvlies in het oog.
Een belangrijke voorwaarde bij deze voor-
beelden is dat ze vanwege hun functie

niet alleen buigzaam maar ook oprekbaar
moeten zijn. Voor sommige toepassingen
tot wel twee keer de normale lengte.
Lastig, want elektronica bevat in het al-
gemeen geleidende banen van metaal. En
metaal kun je maar zo’n één procent op-
rekken zonder dat het permanent
vervormt. “De truc die tot nu toe wordt
onderzocht is het metaalspoor de vorm
van een veer te geven”, vertelt dr.ir. Johan
Hoefnagels van de faculteit Werktuig-
bouwkunde. “Hierbij rekt de metaaldraad
niet op, maar verbuigt hij.” Dit gaat in
principe goed, totdat de twee materialen
ergens loslaten en de spanningen zich
vervolgens op die plaats concentreren.

“De hechting tussen de metaalspoortjes
en de polymerenmatrix is misschien wel
de grootste bottleneck voor uitrekbare
elektronica.”

Verankeren
Met de Veni-subsidie op zak gaat
Hoefnagels zich daarom richten op de
vraag hoe je een laagje metaal beter in een
polymeer kunt verankeren. Dat kan op
microniveau door het aanbrengen van
slimme structuren. In het platte vlak,
maar ook in drie dimensies. Met een
soort weerhaakjes bijvoorbeeld.
Hoefnagels: “Je kunt de hechting van
twee materialen prima op chemische
wijze verbeteren. Nadeel is dat je dat voor
elke combinatie van materialen moet
herhalen. Door de verankering op een
mechanische manier op te lossen, heb je
een methode die veel algemener toe-
pasbaar is.”
Voor het experimentele gedeelte van zijn
onderzoek bouwt Hoefnagels een meet-
apparaat dat een proefstuk (een dun vlies
van polymeer met daarin ingebed de te
testen metaalspoortjes) met behulp van
vloeistofdruk vervormt. Het hele proces
van vervorming wordt continu van
bovenaf met een microscoop gefilmd. Het
apparaat meet de rekken en spanningen
in de metaalspoortjes die in verschillende

richtingen optreden, maar ook de vervor-
mingen uit het vlak. Hoefnagels deed
hiermee al ervaring op tijdens een verblijf
aan de Amerikaanse Harvard-univer-
siteit.
Resultaten van de huidige experimenten,
gecombineerd met simulaties van deze
structuren, moeten de universitaire
docent meer inzicht opleveren. Met
steeds slimmere structuren wordt ver-
volgens de cyclus van experimenteren en
simuleren herhaald. Het ultieme
einddoel: betaalbare metaalspoortjes die
effectief een uitstekende hechting
opleveren.

Vervangende hartkleppen
Stom toevallig bewoont de tweede ont-
vanger van een Veni-subsidie in W-hoog
de kamer naast Hoefnagels. Dr. Anita Mol
werkt aan de faculteit Biomedische
Technologie aan de vervanging van men-
selijke hartkleppen. In het menselijke
hart zorgen die er voor dat bloed dat het
lichaam in wordt gepompt, niet terug het
hart in kan stromen. Functioneert een
hartklep niet meer optimaal - hij gaat niet
meer helemaal open of dicht - dan krijgt
het lichaam te weinig zuurstof aan-
gevoerd. Bij een mens treedt dan zware
vermoeidheid op. “Na een tijdje gaat het
hart dit manco uit zichzelf compenseren
met extra spierweefsel”, legt Mol uit.
“Maar daarbij ontstaat wel een groter
risico op hartfalen.”
Ter vervanging van slecht functionerende
hartkleppen kunnen tegenwoordig kunst-
kleppen worden ingebracht. Deze zijn
echter gemaakt van kunststof of dode
menselijke cellen. Voor kinderen is een
groot nadeel dat de kunstklep niet met
het lichaam meegroeit. Mol: “Tijdens de
groei moet het kind daarom een aantal
keren onder het mes. Dat zijn risicovolle
operaties.” Het zou daarom ideaal zijn uit
levende cellen van de patiënt een hartklep
te kweken. Dan is slechts één ingreep
nodig want de klep groeit vervolgens mee
met het kind. Ook voor volwassenen zou
het beter zijn vervangende hartkleppen
uit levend materiaal te maken. Raakt een
klep beschadigd, dan kan hij zichzelf her-
stellen door nieuwe cellen te laten
groeien.
In het laboratorium is universitair docent
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Een trainingsschema voor hartkleppen
en stevige uitrekbare elektronica 

Veni-subsidies/Jim Heirbaut
Foto’s/Bart van Overbeeke
Ruim twee ton konden dr.
Anita Mol en dr.ir. Johan

Hoefnagels eind december
bijschrijven bij hun onder-

zoeksbudget. De toekenning
van de Veni-subsidie van
NWO vormt niet alleen de

garantie voor een paar jaar
onderzoek, maar ook een

erkenning van het niveau van
de nog jonge wetenschap-

pers. Cursor zoomt in op hun
onderzoeksplannen.

Voor de verankering van het metaalspoortje in
het polymeer zijn verschillende structuren
mogelijk. Hier een tweetal tweedimensionale
opties.

Het meetapparaat vervormt een proefstuk met
behulp van vloeistofdruk. Een microscoop filmt
het hele proces continu van bovenaf.

Energiesystemen voor thuisgebruik
Goede energiesystemen ontwikkelen
en duurzame energiebronnen optimaal
gebruiken. Zo zien we onze toekomst
het liefst. Dr. Haimin Tao MSc brengt dit
vooruitzicht een stapje dichterbij. Hij
zocht naar manieren om energie, op-
gewekt door windmolens, zonnecellen
en brandstofcellen, beter op te slaan en
om te zetten in elektriciteit. Tao promo-
veerde 21 januari op dit onderwerp. 

“Als je als particulier zelf middelen hebt
om stroom op te wekken en op te slaan is
dat erg nuttig. Dat maakt je minder af-
hankelijk van het elektriciteitsnet”, vertelt
Tao. Hij voegt toe: “Het aantal energie-
crises neemt toe en huishoudens zitten
vaker zonder stroom. Bij een thuis-
systeem is de kans daarop kleiner.”
Hij wierp zich vier jaar geleden enthou-
siast op een onderzoek naar de integratie
van duurzame elektriciteitsgeneratoren
en opslagelementen als batterijen en
‘supercondensatoren’ in energiesystemen
die je thuis kunt installeren. Er komen
steeds meer alternatieve energiebronnen

van particulieren die hun overtollige
energie aan het elektriciteitsnet leveren.
In de thuissystemen wordt energie van
het net afgenomen wanneer bronnen als
windmolens en zonnecellen die onvol-
doende bieden. Deze systemen zijn nog
niet wijdverbreid. Tao, verbonden aan de
faculteit Elektrotechniek, verklaart: “De
belangrijkste reden is dat de aanschaf van
generatoren van duurzame energie nog te
duur is voor de particulier.” 

Optimaliseren
Tao splitste zijn onderzoek in twee delen
op. Hij voerde het uit met subsidie van
Technologiestichting STW. De eerste
tweeëneenhalf jaar besteedde hij aan het
optimaliseren van het omzetten van de
energie. Het probleem is dat bronnen en
opslagelementen erg verschillen in
spannings- en stroomniveau. De onder-
zoeker zocht naar manieren om die om-
zetting soepeler te laten verlopen. Hij
richtte zich hierbij vooral op verliesvrij
schakelen en verlaging van de stroom-
sterkte. Hij ontwikkelde een omzettings-

concept waarbij energiebronnen met zeer
verschillende eigenschappen worden
geïntegreerd. 
Tao ziet verschillende nadelen aan de
huidige systemen om energie om te

zetten. Hij stelt dat de bestaande
systemen in één richting gaan (één input
en één output)  en dat het moeilijk is om
de verschillende spanningen in het hele
systeem gelijk te krijgen. Verder is hij van
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““IIkk  wwiillddee  aaffssttuuddeerreenn  bbuuiitteenn  EEuurrooppaa  eenn  iikk  vviinndd
ccrryyppttooggrraaffiiee  ggeewweellddiigg..  DDuuss  aalllleess  vviieell  oopp  zziijjnn
pplleekk  ttooeenn  mmiijjnn  pprrooffeessssoorr,,  HHeennkk  vvaann  TTiillbboorrgg,,
eeeenn  ooppddrraacchhtt  wwiisstt  oopp  ddaatt  tteerrrreeiinn  bbiijj  eeeenn
ccoolllleeggaa  vvaann  ddee  MMaaccqquuaarriiee  UUnniivveerrssiittyy  iinn
SSyyddnneeyy..””  WWiisskkuunnddeessttuuddeenntt  SSeebbaassttiiaaaann  ddee
HHoooogghh  wwaass  eerr  eeeenn  hhaallff  jjaaaarr,,  eenn  hheett  bbeevviieell  hheemm
uuiittsstteekkeenndd..  ““IIkk  zzoouu  eerr  wwiilllleenn  wwoonneenn,,  mmaaaarr
mmiijjnn  vvrriieennddiinn  nniieett..””
ZZiijjnn  oonnddeerrzzooeekk  ggiinngg  oovveerr  hhaasshh--ffuunnccttiieess..  DDaatt
zziijjnn  ccrryyppttooggrraaffiisscchhee  ffuunnccttiieess  ddiiee  wwoorrddeenn  ggee--
bbrruuiikktt  oomm  bbeessttaannddeenn  ttee  bbeevveeiilliiggeenn,,  lleeggtt  DDee
HHoooogghh  uuiitt..  ZZoo  wweeeett  ddee  oonnttvvaannggeerr  zzeekkeerr  wwiiee  ddee
aaffzzeennddeerr  vvaann  eeeenn  ddooccuummeenntt  iiss  eenn  ddaatt  eerr
oonnddeerrwweegg  nniieett  mmeeee  iiss  ggeerroommmmeelldd..  ““EErr  zziijjnn
vveerrsscchhiilllleennddee  ssoooorrtteenn  hhaasshhffuunnccttiieess..  
DDee  SSHHAA--11,,  vvaann  ddee  SSHHAA--ffaammiilliiee,,  iiss  bbiijjvvoooorrbbeeeelldd
vveeeell  ggeebbrruuiikktt..  MMaaaarr  ddiiee  ffuunnccttiiee  iiss  nniieett  mmeeeerr
vveeiilliigg  --  hhiijj  iiss  aall  ggeekkrraaaakktt,,  ooff  wwoorrddtt  ddaatt  aannddeerrss
bbiinnnneennkkoorrtt..  IIkk  hheebb  oonnddeerrzzooeekk  ggeeddaaaann  nnaaaarr
eeeenn  aalltteerrnnaattiieeff,,  ddee  zzooggeehheetteenn  vveerryy  ssmmooootthh
hhaasshhffuunnccttiiee,,  ddee  VVSSHH..  HHeett  vveerrvveelleennddee  iiss  ddaatt
ddiiee  mmeeeerr  rreekkeennkkrraacchhtt  kkoosstt  eenn  dduuss  sslloommeerr  iiss
ddaann  ddee  SSHHAA--11..””
EEnn  nniieett  zzoo’’nn  bbeeeettjjee..  MMaaaarr  lliieeffsstt  2255  kkeeeerr
llaannggzzaammeerr,,  ttooeenn  DDee  HHoooogghh  zziijjnn  oonnddeerrzzooeekk
bbeeggoonn..  NNiieett  vveerrwwoonnddeerrlliijjkk  ddaatt  hheett  zziijjnn  oopp--
ddrraacchhtt  wwaass  oomm  ttee  kkiijjkkeenn  ooff  ddaatt  eeffffiicciiëënntteerr  kkoonn..
DDee  ssttuuddeenntt  ddooookk  ddee  ccooddee  iinn..  ““EErr  wwaass  wwiinnsstt  ttee
bbooeekkeenn  ddoooorr  sslliimmmmeerr  ttee  pprrooggrraammmmeerreenn..  SSoommss

ddoooorr  ssiimmppeellee  ddiinnggeenn..  VVeerrmmeenniiggvvuullddiiggiinnggeenn
kkoosstteenn  ddee  ccoommppuutteerr  vveeeell  ttiijjdd..  VVaaaakk  wweerrddeenn
ggeettaalllleenn  mmeett  hheett  ggeettaall  11  vveerrmmeenniiggvvuullddiiggdd..  IInn
ddaatt  ggeevvaall  kkuunn  jjee  ccoommppuutteerr  bbeetteerr  zzeeggggeenn  ddaatt
hhiijj  nniieettss  hhooeefftt  ttee  ddooeenn..””
DDee  HHoooogghh  mmaaaakkttee  eeeenn  mmooddeell  oomm  ddee  eeffffiicciiëënnttiiee
vvaann  ddee  ccoommppuutteerr  ttee  mmooddeelllleerreenn..  HHeett  lluukkttee
hheemm  oonnddeerrddeelleenn  vvaann  ddee  ccooddee  ttiieenn  kkeeeerr  ssnneelllleerr
ttee  mmaakkeenn..  MMaaaarr  ddaatt  vvoonndd  hhiijj  nniieett  ggeennooeegg..  
““IIkk  vvooeellddee  mmee  ttee  vveeeell  iinnffoorrmmaattiiccuuss..  IIkk  wwiillddee
ooookk  ddiieeppeerr  ddee  wwiisskkuunnddee  iinn..  VVoooorr  ddaatt  pprrooggrraamm--
mmeeeerrwweerrkk  wwaass  nnaammeelliijjkk  ooookk  vveeeell  wwiisskkuunnddee
nnooddiigg  eenn  iikk  wwiillddee  mmeett  ddiiee  hhaasshhffuunnccttiiee  zzeellff  aaaann
ddee  ssllaagg..””  DDaatt  ggeebbeeuurrddee  vvaannzzeellff..  ““IIkk  zzaatt  eerr  zzoo
ggooeedd  iinn,,  ddaatt  iikk  oopp  eeeenn  ddaagg  iinneeeennss  eeeenn  hheellddeerr
iinnzziicchhtt  kkrreeeegg..  AAllss  jjee  ddee  ggeehheeiimmee  sslleeuutteell  oopp
eeeenn  aannddeerree  mmaanniieerr  iinnzzeett,,  kkuunn  jjee  ddee  hhaasshh--
ffuunnccttiiee  eeffffiicciiëënntteerr  mmaakkeenn..  IIkk  zziiee  hheett  zzeellff
vvoooorraall  aallss  eeeenn  tthheeoorreettiisscchh  rreessuullttaaaatt,,  mmaaaarr
mmiijjnn  bbeeggeelleeiiddeerr  iinn  SSyyddnneeyy  zziieett  eerr  mmeeeerr  iinn  eenn
ddeennkktt  ddaatt  hheett  ooookk  iinn  ddee  pprraakkttiijjkk  zzoouu  kkuunnnneenn
wwoorrddeenn  iinnggeevvooeerrdd..””  ZZiijjnn  aaffsslluuiitteennddee  vvaakkaannttiiee
vveerrkkoorrttttee  DDee  HHoooogghh  vvoooorr  zziijjnn  nniieeuuwwee  bbaaaann::
eeeenn  pprroommoottiieeoonnddeerrzzooeekk  nnaaaarr  ccrryyppttooggrraaffiisscchhee
pprroottooccoolllleenn..

TTeekksstt::  AAnnoouucckk  VVrroouuwwee
FFoottoommoonnttaaggee::  RRiieenn  MMeeuullmmaann

Mol al een tijdje bezig met het kweken
van hartkleppen. De eerste stap is het ver-
krijgen van voldoende geschikte cellen.
Die komen beschikbaar na operaties. Het
gaat om bloedvaten van een menselijk
been die overblijven na een ingreep. Ze
worden met toestemming van de patiënt
gebruikt. Na opkweken van de cellen bij
lichaamstemperatuur en met behulp van
voeding worden de cellen in een gel aan-
gebracht op een stugge, poreuze en
afbreekbare structuur (de zogeheten
‘scaffold’). Hier delen de cellen zich
verder en maken ze weefsel. Na verloop
van tijd neemt het weefsel de plaats in
van het poreuze platform. De hartklep is
klaar en zou operatief kunnen worden
ingebracht.

Matrix
Het scenario is dus bekend, maar de
precieze, ideale samenstelling van de

gekweekte hartklep nog niet. Dat wil Mol
met de Veni-subsidie achterhalen. “De
cellen in een menselijke hartklep liggen
in een matrix van verschillende eiwitten.
De belangrijkste daarvan is collageen. Dat
geeft de hartklep zijn sterkte”, legt ze uit.
“Maar we komen er steeds meer achter
dat voor de elasticiteit het eiwit elastine
onmisbaar is. Zit dat er te weinig in, dan
gaat de klep na een hoge belasting uit-
lubberen.” Het is bekend dat het lichaam
zelf elastine kan aanmaken. Mol wil
graag weten op welke wijze het lichaam
daartoe wordt aangezet. Is dat eenmaal
bekend, dan kan ze dat in het lab gaan
nadoen. Geen eenvoudige klus, want
daarbij zijn verschillende soorten stimu-
lansen mogelijk. Mechanische, maar ook
biochemische, zoals het toedienen van
vitamines en hormonen. Mol: “Hiermee
kunnen we onze cellen op een strak trai-
ningsschema zetten.”/.

De ‘scaffold’ van afbreekbaar materiaal, die
als basis dient voor het laten uitgroeien van
losse cellen tot een hele hartklep.

Een gekweekte hartklep na vier weken
groeien in de bioreactor. De scaffold is
volledig vervangen door vers gemaakt
weefsel.

mening dat er maar beperkt gebruik kan
worden gemaakt van verliesvrij schakelen
en dat de huidige systemen uit (te) veel
onderdelen bestaan. Daar komt bij dat
controle moeilijk is. Ook zijn de bestaan-
de systemen alleen geschikt voor laag
energieverbruik. Ten slotte is het
onmogelijk om de energie van verschil-
lende bronnen tegelijkertijd te trans-
porteren. Het is moeilijk om bijvoorbeeld
zowel zonne- als windenergie op het-
zelfde moment om te zetten. 

Varianten
De promovendus werkte drie omzettings-
varianten verder uit. Ten eerste het
Triple-active-bridge -systeem. Dit is vooral
geschikt voor omzetting van hogere ver-
mogens (3,5 kilowatt). Het tweede
systeem - de Triple-half-bridge -omzetter -
is van toepassing voor lagere vermogens
(1 kilowatt). De derde variant is de Two-
input bidirectional -omzetter. Deze laatste
is voor gemiddelde en hogere vermogens.
Tao bouwde de drie systemen met een
brandstofcel als opwekker en een super-
condensator als opslagmiddel. Een con-
densator kan elektrische lading opslaan. 
Tao ontwikkelde uiteindelijk een ‘drie-
poortssysteem’, waarbij de energie in

twee richtingen kan gaan. De energie
wordt nu in één enkele stap getrans-
formeerd. Tao: ”Normaal gesproken is er
een aparte omzetter voor elke soort ener-
giebron. Met mijn systeem kan energie
uit verschillende bronnen met uiteen-
lopende stroomsterktes en spannings-
niveaus makkelijker worden omgezet.”
Tao’s systeem biedt verder de voordelen
dat minder schakelaars nodig zijn en on-
derdelen effectiever worden gebruikt. 
In het tweede deel van zijn onderzoek, de
laatste anderhalf jaar, keek hij vooral naar
de werking van het hele systeem en de
aansluiting op het openbare elektrici-
teitsnet. Hij bracht toen onder meer een
supercondensator in het systeem onder.
Een groot pluspunt is dat deze de energie-
schommelingen verkleint. 
Philips heeft een deel van zijn onderzoek
gepatenteerd. “Het bedrijf was met name
geïnteresseerd in de methode van het ver-
liesvrij schakelen voor het driepoorts-
systeem. Dit was in relatie tot het om-
zetten van zonne-energie”, licht Tao toe. 
Binnenkort werkt de onderzoeker bij
Philips Lighting, waar hij zich bezig gaat
houden met energieomzetters voor
lampen./.

Onderzoek in het kort

Betere modellen voor betere woonwijken
DDee  iinnrriicchhttiinngg  vvaann  nniieeuuwwbboouuwwwwiijjkkeenn  eenn  VViinneexx--llooccaattiieess  hhoouuddtt  vvaaaakk  oonnvvoollddooeennddee
rreekkeenniinngg  mmeett  iinnddiivviidduueellee  wwoooonnwweennsseenn..  MMeett  ttee  vveeeell  ffiilleess  eenn  ssoocciiaallee  sseeggrreeggaattiiee  aallss
mmooggeelliijjkk  ggeevvoollgg..  WWaaaarr  ddee  hhuuiiddiiggee  ppllaannnniinngg  ffaaaalltt,,  ssllaaaaggtt  ddrr..  OOsswwaalldd  DDeevviisscchh..  HHeett  iiss
hheemm  ggeelluukktt  hheett  vveerrhhuuiissggeeddrraagg  vvaann  ttooeekkoommssttiiggee  bbeewwoonneerrss  vvaann  nniieeuuwwbboouuwwwwiijjkkeenn  bbeetteerr
iinn  ttee  sscchhaatttteenn..  GGiisstteerreenn,,  wwooeennssddaagg  2233  jjaannuuaarrii,,  pprroommoovveeeerrddee  hhiijj  aaaann  ddee  ffaaccuulltteeiitt
BBoouuwwkkuunnddee..  
HHeett  oonnttwweerrppeenn  vvaann  nniieeuuwwee  wwiijjkkeenn  iiss  eerrgg  iinnggeewwiikkkkeelldd..  EEeenn  wwoooonnwwiijjkk  bbeessttaaaatt  uuiitt  mmeeeerr
ddaann  ggeebboouuwweenn  eenn  ssttrraatteenn..  HHeett  zziijjnn  vvoooorraall  ddee  bbeewwoonneerrss  ddiiee  bbeeppaalleenn  ooff  eeeenn  wwiijjkk  ssuucccceess--
vvooll  iiss..  IIeeddeerree  bbeewwoonneerr  hheeeefftt  zzoo  zziijjnn  eeiiggeenn  wweennsseenn,,  bbiijjvvoooorrbbeeeelldd  oovveerr  hheett  aaaannttaall  aauuttoo’’ss,,
hheett  wwoooonn--wweerrkkvveerrkkeeeerr,,  eevveennttuueellee  vveerrbboouuwwiinnggeenn  eenn  ddee  ffrreeqquueennttiiee  vvaann  vveerrhhuuiizzeenn..  HHeett
kkaann  kkeeuurriiggee  aarrbbeeiiddeerrsswwiijjkkeenn  vveerraannddeerreenn  iinn  ggeettttoo’’ss  wwaaaarr  bbeevvoollkkiinnggssggrrooeeppeenn  ggeesscchheeii--
ddeenn  lleevveenn..  OOff  zzoorrggeenn  ddaatt  ddee  ttooeeggaanngg  ttoott  ddee  wwiijjkk  vveerrssttoopptt  rraaaakktt  ddoooorr  ffiilleess  aallss  mmeennsseenn
nnaaaarr  hheett  wweerrkk  ppeennddeelleenn..
DDee  ggeebbrruuiikkeelliijjkkee  mmeetthhooddeenn  wwaaaarrmmeeee  sstteeddeennbboouuwwkkuunnddiiggeenn  wwoooonnwwiijjkkeenn  oonnttwweerrppeenn,,
kkeennnneenn  eeeenn  bbeellaannggrriijjkkee  tteekkoorrttkkoommiinngg::  zzee  llaatteenn  hheett  ggeeddrraagg  vvaann  bbeewwoonneerrss  bbuuiitteenn
bbeesscchhoouuwwiinngg..  DDeevviisscchh’’  pprroommoottiieeoonnddeerrzzooeekk  bbrreeeekktt  hhiieerrmmeeee..  IInn  ddee  lliitteerraattuuuurr  vvoonndd  hhiijj
ggeeggeevveennss  oovveerr  hheett  wwoooonn--  eenn  wweerrkkggeeddrraagg  vvaann  mmeennsseenn..  BBiijjvvoooorrbbeeeelldd  ddee  rreellaattiiee  ttuusssseenn
ddee  rreeddeenn  vvaann  vveerrhhuuiizziinngg  eenn  kkeeuuzzee  vvaann  ddee  llooccaattiiee..  AAllss  mmeennsseenn  vveerrhhuuiizzeenn  oomm  pprriivvéé--
rreeddeenneenn,,  bblliijjvveenn  zzee  vvaaaakk  iinn  ddeezzeellffddee  wwoooonnoommggeevviinngg..  AAllss  hheett  wweerrkk  ddee  vvoooorrnnaaaammssttee
rreeddeenn  iiss,,  ddaann  vveerrhhuuiizzeenn  zzee  oovveerr  hheett  aallggeemmeeeenn  nnaaaarr  eeeenn  aannddeerree  ggeemmeeeennttee..
AAll  ddeezzee  iinnddiivviidduueellee  vvoooorrkkeeuurreenn  vveerrwweerrkkttee  DDeevviisscchh  iinn  eeeenn  ppllaannnniinnggssmmooddeell  vvoooorr  wwoooonn--
wwiijjkkeenn..  DDaatt  kkaann  iinn  ddeettaaiill  aaaannggeevveenn  hhooee  eeeenn  wwiijjkk  zziicchh  nnaa  vveerrlloooopp  vvaann  ttiijjdd  oonnttwwiikkkkeelltt..  HHiijj
ddeemmoonnssttrreeeerrddee  zziijjnn  mmooddeell  mmeett  ddee  hhuuiissvveessttiinngg  vvaann  TTUU//ee--ssttuuddeenntteenn  iinn  EEiinnddhhoovveenn..  DDee
vviijjff  sscceennaarriioo’’ss  ddiiee  hhiijj  mmeett  zziijjnn  mmooddeell  uuiittwweerrkkttee,,  lliieetteenn  zziieenn  ddaatt  ssttuuddeenntteenn  ssttaannddaaaarrdd
ssttuuddeenntteennkkaammeerrss  vveerrkkiieezzeenn  bboovveenn  aattyyppiisscchhee  ssttuuddeenntteennkkaammeerrss..  SSttuuddeenntteenn  ddooeenn  ddaatt
oomm  ttee  aannttiicciippeerreenn  oopp  mmooggeelliijjkkee  vveerraannddeerriinnggeenn  iinn  hhuunn  lleevveennssssiittuuaattiiee..  IIss  ddee  wwoonniinngg--
mmaarrkktt  eerrgg  kkrraapp,,  ddaann  bblliijjkkeenn  ssttuuddeenntteenn  wwééll  bbeerreeiidd  hhuunn  wwoooonnvvoooorrkkeeuurreenn  aaaann  ttee  ppaasssseenn..
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Met weemoed weg uit he

Hoewel het lot van de W-hal niet duidelijk
is, vertrekt de GTD volgende week naar
het TNO-gebouw aan de Dorgelolaan. Een
mooie aanleiding om eens wat herinne-
ringen op te halen over de halve eeuw dat
de GTD in de W-hal zat. Op uitnodiging
van Cursor schuiven vier GTD’ers van het
eerste uur aan: Peter van Kuijen, in 1962
in dienst getreden, Jos de Laat (1963),
Toon Gevers (1964) en Hans van
Laarhoven (1971). 
De W-hal werd in 1959 opgeleverd en de
toenmalige Centrale Technische Dienst
(CTD) verhuisde vanuit het Paviljoen naar
het splinternieuwe gebouw. Volgens de
heren is de W-hal sinds die tijd nauwelijks
veranderd. We dienen overigens in die
periode (tot 1997) te spreken van CTD.
Een veel betere naam, vinden de heren.
Want de W-hal was het centrum van de
TU/e, herinnert Van Laarhoven zich. “En
dan niet alleen letterlijk, maar ook figuur-
lijk. Bij ons kon iedereen bij een bak
koffie zijn privézaken bespreken. Vroeger
was de TU/e één grote familie. Iedereen
kende iedereen en in de W-hal gebeurde
van alles.” Zo hadden de medewerkers de
ruimte om ook af en toe eens wat ‘voor de
hobby’ in elkaar te zetten. Van Kuijen:
“We hebben in die tijd heel wat kinder-
speelgoed in elkaar geklust.” En ook
tegenwoordig hebben de GTD’ers nog 
een vaste avond om aan hobbyprojecten te
werken.
Langzaamaan raken de heren in een nos-
talgische bui. Gevers: “Je had in de W-hal
een koffiejuffrouw, Annie heette ze. Elke
ochtend kwam ze rond half tien langs met
een rammelende kar met kopjes. Koffie
kostte tien cent en thee zeveneneenhalve
cent. Als een soort

jongste bediende haalde ik altijd
koffie en thee voor collega’s. Dan vroeg ik
ook voor de thee tien cent, zodat ik per
kop tweeënhalve cent winst maakte. Daar
word ik nu nog soms aan herinnerd”, zegt
hij lachend. 

Bolletje
De Laat: “Omdat er nog geen loopbruggen
waren, moest je via een deur op de begane
grond naar binnen. Daar zat de portier,
tevens melkman. Die zorgde voor je melk
of karnemelk bij de lunch. Hij had een
kaal hoofd en luisterde daarom naar de
bijnaam ‘Bolletje’. En tijdens de pauze
voetbalden we achter de W-hal. Daar
stonden toen nog geen andere gebouwen.”
Was vroeger dan écht alles beter? “Nee
hoor”, vindt Gevers. “Iedereen moest hier
toen gekleed gaan in een wit overhemd
met stropdas. En je was verplicht elkaar
met ‘meneer’ aan te spreken. Zelfs je
naaste collega’s!” 
Van Laarhoven kan het beamen: “Er was
wel een groot verschil tussen de werk-
mensen en het kantoorpersoneel. De
kantoormensen hielden ook een half uur
langer pauze.” 
“De werkdruk lag vroeger wel lager”, zegt
Gevers. Van Kuijen, instemmend: “Het
ging er allemaal veel gemoedelijker aan
toe. We werkten tegen een tarief van een
gulden per uur.” 
Van Laarhoven: “We moesten wel bijna
alle onderdelen zelf maken, want er was
nog veel minder te koop dan tegenwoor-
dig. Bij de CTD zaten wel tien, twaalf glas-
blazers en de hoog-vacuümvaten, waar
het bij natuurkunde vol mee staat,
maakten we ook zelf.” 

Van Laarhoven werkt sinds enige tijd in
de studentenwerkplaats van de faculteit
Bouwkunde. Daar vindt hij de sfeer leuker
dan bij de huidige GTD. “De werksfeer
van vroeger is weg.” 
Met een veel lager aantal medewerkers is
de werkdruk hoger dan vroeger. Maar in
totaal levert de GTD nu minder werk af.
Gevers wijt het aan de opkomst van de

computer. “De onderzoekers zijn in de
loop van de tijd veel meer met computer-
simulaties gaan doen. Vroeger had je bij
Scheikundige Technologie talloze opstel-
lingen van vier, vijf meter hoog. Die zijn
bijna allemaal verdwenen. Nu berekenen
ze bijna alles met de computer.” 

Hij relativeert: “Het was ook allemaal wel

Vertrek GTD uit W-ha
Foto’s/Bart van 

De Gemeenschappelijke Technische Dienst (G
W-hal naar het gebouw van TNO Industrie en T
van een tijdperk. De GTD vormde vijftig jaar he

samen met vier (oud)

Toon Gevers

Peter van Kuijen
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et hart van de universiteit

erg vrijblijvend. Deadlines waren er niet,
dus je voelde nauwelijks druk.”
Toeval of niet, wanneer instrumentmaker
De Laat even het interview verlaat om voor
de fotograaf te poseren, komt het gesprek
al snel op de tegenstelling tussen de
blauwe, grijze en witte jassen. Oftewel
tussen de mannen van het grovere
(draaiers en frezers) en het fijnere werk

(de instrumentmakers). “De instrument-
makers voelden zich altijd net iets meer
dan de anderen”, vindt Van Laarhoven.
“Ze kwamen vaak van boven de sloot,
veelal van de Leidse Instrument-
makerschool.” 
Gevers, weer relativerend: “Die jonge
gasten hebben daar veel minder last van
hoor.”

Gevraagd naar de
hoogtepunten van de GTD in de W-hal,
komt al snel Nederlands’ tweede astro-
naut André Kuipers ter sprake. De experi-
menten die hij in 2004 in de ruimte deed
met een toekomstige generatie lampen
van Philips waren niet mogelijk geweest
zonder de inspanningen van de GTD. Ook
vervaardigde de afdeling al in de jaren
zeventig medische gereedschappen en
hulpmiddelen. Zo werkte men in die tijd
aan een instrument om botgroei te
stimuleren en een hart-longmachine. 
Van Laarhoven: “Bijna iedereen moest
daar toen voor overwerken.” Hij vindt dat
de GTD vaak vergeten wordt bij alle loftui-
tingen over succesvolle onderzoeks-
projecten. “Je mag best wat meer reclame
maken voor jezelf.” 
De Laat is het met hem eens. “Zelfs
binnen de TU/e is het lastig om bij ieder-
een voldoende bekend te zijn. Veel
mensen denken nog steeds dat wij de
afdeling zijn die de wastafels in de toilet-
ten repareert wanneer ze kapot zijn. Ik
ben bang dat we straks in het TNO-
gebouw, helemaal niet meer gevonden
worden door de TU/e-gemeenschap.
TU/e’ers zullen ons niet meer vanzelf
tegenkomen.” 

Zee van ruimte
Gevers denkt dat de GTD’ers vooral de
enorme zee van ruimte zullen gaan
missen. De dienst had voor ruim twee-
honderd machines 4.300 vierkante meter
ter beschikking en dat worden er straks
2.800. En daar komen ook nog eens vijf
mensen en twintig machines van TNO
bij. 
De Laat: “Dat betekent dat we ongeveer

zestig apparaten weg moeten
doen die we niet vaak meer gebruiken. En
die ga je toch missen. We kunnen niet
meer alle soorten bewerkingen blijven
aanbieden.”
Toch zien de heren ook de voordelen van
de verhuizing. De GTD kan wellicht de
vruchten van plukken van de nieuwe
locatie. In het gebouw zitten namelijk
honderden ingenieurs bij elkaar. Ook
krijgen de GTD’ers door de samen-
werking nieuwe apparatuur tot hun
beschikking, zoals de Rapid Prototyping-
machines van TNO. En niet onbelangrijk:
in het moderne TNO-gebouw gaan ze er
qua binnenklimaat fors op vooruit. Want
dat was in de W-hal niet best. Brak de zon
maar een beetje door, dan werd het al
gauw te warm.
Het vertrek uit de W-hal zal ingrijpend
zijn. Gevers: “Ik denk dat bij GTD’ers
onderhuids de angst heerst dat dit het
begin van het einde is. Dat we steeds
verder zullen inkrimpen.” Hoewel Van
Kuijen al met FPU (Flexibel Pensioen en
Uittreden) is, Van Laarhoven naar
Bouwkunde overstapte en Gevers en De
Laat per 1 april 2008 met FPU gaan,
maken de mannen zich duidelijk zorgen
over hun collega’s. Ze vinden het jammer
dat de GTD straks niet meer echt bij de
TU/e hoort. Met nostalgische gevoelens
praten ze dan ook graag na over alle
Sinterklaasvieringen en de leuke activi-
teiten van de studenten in de introweek.
Gevers: “En niet te vergeten de mooie
dames die langslopen over de
loopbrug.”/.

al/Jim Heirbaut
Overbeeke

GTD) verhuist momenteel van de centrale
Techniek. Het vertrek betekent het einde
et hart van de TU/e-campus. Cursor blikt
)-GTD’ers terug.

Hans van Laarhoven

Jos de Laat
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Where branding starts: 
communicatie aan de TU/e

Brigitte Rijshouwer spreekt graag klare
taal. Als ze even de draad kwijtraakt, ver-
ontschuldigt ze zich onmiddellijk voor
haar ‘verwarrende verhaal’.
Communicatie, het is nou eenmaal een
vak apart. “Je moet heel goed kunnen
luisteren en een bepaalde gevoeligheid
hebben voor irrationele processen”, zegt
ze zelf. “Mensen zijn geen robots en
reageren vaak anders dan je gedacht had.
Je moet je voortdurend inleven in
iemands belangen.” 
De afgelopen maanden heeft het nieuwe
diensthoofd van het Communicatie
Expertise Centrum haar inlevings-
vermogen ongetwijfeld ten volle kunnen
benutten. Bij haar aanstelling was het
knarsetanden van de medewerkers door
de reorganisatie nog duidelijk hoorbaar.
Sommige mensen waren een half jaar
eerder onvrijwillig van positie veranderd,
anderen verkeerden nog in onzekerheid
over hun functie. “Het was voor mij best
lastig”, vertelt ze over die beginperiode.
“Er waren veel onzekerheden. Van mij
werd verwacht dat ik met volle kracht
vooruit ging, maar voordat je ook maar
iets kunt doen, moet je het gevoel hebben
dat je mensen met je meekrijgt.” 
De verwachtingen waaraan Rijshouwer
moet voldoen, en met haar het hele CEC,
zijn ondertussen - meer dan ooit - hoog-
gespannen. De TU/e wil zich beter profi-
leren. Irritatie over de onzichtbaarheid
van de universiteit op de academische
kaart leidde de afgelopen jaren vaak tot
breed gedragen gemopper over de dienst
die daarvoor verantwoordelijk zou zijn.
Rijshouwer ziet echter genoeg goede aan-
zetten om op voort te borduren. “Er is een
brandingproject geweest dat heeft geleid
tot de nieuwe slagzin ‘Where innovation
starts’. De huisstijl is wezenlijk veran-
derd. Tijdens het jubileumjaar zijn er
acties geweest om te tonen waar we trots
op zijn. Dat zijn goede vertrekpunten. De
tijd is nu rijp om daadwerkelijk naar
buiten te treden en te laten zien waar we
goed in zijn.” 
Over de vraag wat die sterke punten
volgens haar zijn, hoeft Rijshouwer niet
lang na te denken. “De bevlogenheid die
ik aan de TU/e zie, vind ik heel bijzonder.
Op de een of andere manier zou dat

moeten terugkomen in de wijze waarop
we het profiel van de TU/e uitdragen. Je
ziet hier veel mensen rondlopen die het
fantastisch vinden om hier te werken. Ik
denk dat je dat echt moet koesteren, want
er zijn genoeg organisaties waar mensen
alleen maar chagrijnen. Ik zie een latente
trots die alleen nog naar buiten moet
komen.”
Wat de rest van de wereld ziet, dat is de
vraag. Rijshouwer denkt dat TU/e’ers wat
dat betreft pessimistischer zijn dan wel-
licht nodig is. “Het imago dat de univer-
siteit extern heeft, is niet zo triest als
mensen hier soms denken. Voordat ik
hier kwam werken, was mijn beeld van de
TU/e dat van een gedegen universiteit
waar veel diepgravend en zwaarwegend
onderzoek plaatsvindt. Intern wordt dat
snel vertaald als saaiheid en braafheid.
Maar mensen die hoorden dat ik hier
kwam werken, zeiden: je gaat naar een
geweldige organisatie.”

Imagoschade
Er is echter weinig voor nodig om zo’n
jubelstemming te doen omslaan. Dat
bleek de afgelopen weken weer eens, toen
een interview met promovendus Marcoen
Cabbolet in Cursor uiteindelijk leidde tot
de opschorting van zijn verdediging. In
vrijwel alle landelijke en regionale media
werd de kwestie breed uitgemeten. Het
beeld van de TU/e dat uit de artikelen
sprak had weinig te maken met gedegen-
heid. “Er hoeft maar weinig te gebeuren
om een beeld te schaden”, geeft Rijshouwer
toe. “Daarom moet je altijd kijken naar de
risico’s die je loopt op imagoschade en die
zoveel mogelijk beperken. In de eerste
plaats moet je een beeld neerzetten dat bij
je past. Niet een beeld dat onrealistisch is,
in de hoop dat je er vanzelf op gaat lijken.
Als het beeld realistisch is, blijft de kans
op imagoschade beperkt.”
Kortom, verzin een aannemelijk ideaal-
beeld van de eigen organisatie en lanceer
dit met alle mogelijke communicatie-
middelen? Dat klinkt eenvoudiger dan
het is. Een organisatie als de TU/e is te
complex om met enkele steekwoorden te
verkopen aan de buitenwereld. “De TU/e
is een organisatie met mensen die
diensten verlenen”, zegt Rijshouwer. “De

marketing daarvan werkt heel anders dan
van een pak koffie. Je bent van die
mensen afhankelijk om als organisatie te
presteren.” Het communicatieplan dat de
komende maanden wordt opgesteld,
komt volgens Rijshouwer dan ook niet
uitsluitend uit de koker van haar eigen
dienst. Van de faculteiten verwacht zij een
aanzienlijke inbreng. “Natuurlijk kan ik
vanachter mijn bureau een profiel opstel-
len van de TU/e. Een website maken, een
slagzin bedenken, klaar. Maar als mensen
zich daarin niet herkennen, heeft dat
geen enkele zin. Communicatie is niet
uitsluitend iets van de afdeling communi-
catie. Als je zegt: ‘wij zijn een excellente
universiteit, dan moet je dat ook op alle
vlakken uitstralen’. Ook de mensen die
hier bijvoorbeeld onderzoek doen. Dat is
vrij essentieel.”
De komende tijd gaat Rijshouwer daarom
met de verschillende faculteiten in
gesprek om te kijken wat specifiek ken-
merkend is voor elke faculteit. Wat wil de
faculteit uitstralen? Waar overlappen de
ambities van verschillende faculteiten? In
samenwerking met het CEC stelt elke
faculteit vervolgens een eigen communi-
catiebeleidsplan op met concrete doelstel-
lingen op het gebied van, bijvoorbeeld,
studentenwerving, samenwerking met
het bedrijfsleven en de contacten met de
pers. Deze plannen maken deel uit van
een centraal, TU/e-breed communicatie-
plan. Bij de uitvoering van de plannen zal
de dienst voornamelijk faciliterend op-
treden. 
“Het vereist een andere manier van
werken binnen het CEC”, zegt het
diensthoofd. “Iedereen was hier tot voor
kort heel taakgericht bezig, terwijl com-
municeren vooral een kwestie is van je
ogen en oren goed open houden. Veel
luisteren en kijken om te ontdekken wat
je doelgroep wil. Communiceren moet
ook niet alleen een trucje zijn van mij als
communicatie-expert. Faculteiten moeten
zelf communiceren en wij helpen ze
daarbij.” 
Omdat de dienst lange tijd gemangeld
werd tussen het beleidvoerende College
van Bestuur enerzijds en de wensen van
de faculteiten anderzijds, bestonden er
veel spanningen tussen de dienst en de

faculteiten. Door het samenbrengen van
het communicatiebeleid en de uitvoering
ervan binnen het CEC zou dit moeten ver-
anderen. Sinds de reorganisatie bestaat
de dienst bovendien uit een ‘frontoffice’
en een ‘backoffice’. Het frontoffice wordt
geleid door mensen die intensief contact
onderhouden met de klanten (voorname-
lijk de faculteiten). Het backoffice zorgt
voor de praktische uitvoering van alle
plannen die in het frontoffice worden
gesmeed. De vaak gehoorde klacht dat
nooit duidelijk is bij wie je kunt aanklop-
pen voor welke communicatieve dienst,
moet door deze nieuwe indeling verstom-
men.

Niet beperkt
Eerst reorganiseren, dan pas een commu-
nicatieplan opstellen. Met deze volgorde
oogstte het college een half jaar geleden
veel kritiek binnen de gelederen van het
toenmalige Communicatie Service
Centrum. Rijshouwer zegt echter niet in
haar plannen beperkt te worden door de
gegeven organisatiestructuur. “Als het
omgekeerde was gedaan, dan hadden we
nu wel een plan, maar niet het personeel
om het uit te voeren. Er is een redelijke
analyse gemaakt van wat je allemaal
nodig hebt om goede communicatieve
diensten te leveren. De belangrijkste
basisfuncties zijn goed vertegenwoor-
digd. Als het plan er eenmaal ligt, zullen
we natuurlijk goed kijken of het te reali-
seren is binnen de huidige organisatie.
Misschien zullen we wat moeten bijscha-
ven, maar dat is niet het uitgangspunt.” 
Nu de losse eindjes van de reorganisatie
min of meer zijn weggewerkt, merkt
Rijshouwer dat de gemoederen binnen
het CEC weer de juiste richting op gaan.
Langzaam maar zeker maken scepsis en
gelatenheid plaats voor initiatief en
enthousiasme. Ze hoopt zelf dat haar
naar eigen zeggen onconventionele werk-
wijze hieraan bijdraagt. “Ik probeer mensen
zoveel mogelijk te betrekken bij het proces.
Dat is communicatie: luisteren, mensen
betrekken. Mijn ervaring is dat mensen
veel constructiever worden als ze een
bijdrage kunnen leveren. Ik stel wel kaders,
maar er is veel ruimte voor discussie. De
uitkomst staat niet op voorhand vast.”/.

CEC/Enith Vlooswijk
Foto/Bart van Overbeeke

De reorganisatie sleepte nog
toen Brigitte Rijshouwer

afgelopen herfst begon als
nieuwe directeur van het
Communicatie Expertise

Centrum. Aan haar de taak de
TU/e eindelijk eens goed op de

academische kaart te zetten. 
Ze zit vol plannen, maar: 

“De marketing van de TU/e is wat
anders dan van een pak koffie.”
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Column
OOvveerrhheeaarrdd  iinn  tthhee  IIccTThheeeekk::
““HHii  dduuddee,,  hhooee  ggaaaatt  hheett  wwiitthh
yyoouu??””
““HHuuhh,,  wwhhaatt  ddiidd  yyoouu  ssaayy??””
““II  aasskkeedd  hhooww  aarree  yyoouu  iinn
DDuuttcchh..  II  hhaavvee  mmyy  DDuuttcchh
eexxaamm  ttoommoorrrrooww,,  ssoo  II’’mm
pprraaccttiicciinngg..””
““OOhh,,  II  sseeee……ssoo,,  hhooww’’ss  iitt
ggooiinngg,,  iiss  iitt  eeaassyy  ttoo  lleeaarrnn??””
““IItt  iiss  aann  eeaassyy--lliijjkk  ttaaaall..  II
ffoouunndd  iitt  ttoouugghh  iinniittiiaallllyy,,  bbuutt
tthheenn  II  ddiissccoovveerreedd  ssoommee
ttrriicckkss  aanndd  wwiitthh  tthhoossee,,  iitt
bbeeccaammee  rreeaall  eeaassyy  ttoo  ttaallkk
DDuuttcchh””
““YYeeaahh,,  lliikkee  wwhhaatt  ttrriicckkss??””
““WWeellll  ffoorr  iinnssttaannccee,,  uunnlliikkee
EEnngglliisshh  wwhheerree  ‘‘tthhee’’  ccaann  bbee
uusseedd  ffoorr  eevveerryytthhiinngg,,  iinn
DDuuttcchh  iittss  eeiitthheerr  ‘‘ddee’’  oorr  ‘‘hheett’’
ddeeppeennddiinngg  oonn  tthhee  nnoouunn..  BBuutt
tthheerree’’ss  nnoo  rruullee  ssaayyiinngg  wwhheenn
ttoo  uussee  wwhhaatt..  SSoo,,  II  jjuusstt  uussee
‘‘ddee’’  mmoosstt  ooff  tthhee  ttiimmee  aanndd
eevveerryy  nnooww  aanndd  tthheenn  tthhrrooww  aa
‘‘hheett’’  iinn  ttoo  mmiixx  iitt  uupp  aa  bbiitt  aanndd
bbrreeaakk  tthhee  mmoonnoottoonnyy..  II  ttrryy  ttoo
kkeeeepp  aa  rraattiioo  ooff  55  ddee’’ss  ttoo  11
hheett..  
““WWeellll,,  ffoorr  aa  ffoorreeiiggnneerr,,  II
gguueessss  iitt’’ss  ookkaayy  iiff  yyoouu……””
““YYeeaahh  aanndd  tthheenn  II  aallssoo  ddiiss--
ccoovveerreedd  tthhee  mmuullttiippuurrppoossee
‘‘JJaa’’..  ‘‘JJaa’’  ccaann  mmeeaann  yyeess  aanndd
aallssoo  yyeess  bbuutt,,  mmaayybbee,,  II  hhooppee
ssoo,,  wwee  sshhaallll  sseeee,,  yyeess  bbuutt
oonnllyy  iiff,,  nnoo,,  rreeaallllyy??  ,,  yyoouu’’vvee
ggoott  ttoo  bbee  kkiiddddiinngg,,  eettcc..  IItt  aallll
ddeeppeennddss  oonn  tthhee  ttoonnee  ooff  tthhee
‘‘JJaa’’  aanndd  tthhee  lleennggtthh  ooff  yyoouurr
‘‘aaaaaaaa’’..  SSoo  iiff  ssoommeeoonnee  aasskkss
yyoouu  aa  qquueessttiioonn  iinn  DDuuttcchh,,
tthheerree  iiss  aann  8800%%  cchhaannccee
tthhaatt  ssiimmppllyy  ‘‘JJaa’’  wwiillll  bbee  aa
ssuuffffiicciieenntt  aannsswweerr..””
““AAnndd  tthheenn  rruunn  bbeeffoorree  hhee
aasskkss  yyoouu  ttoo  eellaabboorraattee……””
““NNaattuurraall--lliijjkk..  AAllssoo,,  lleeaarrnn
cceerrttaaiinn  DDuuttcchh  wwoorrddss  lliikkee
‘‘mmeett’’,,  ‘‘hheett’’  aanndd  ‘‘iikk’’..  IInnffaacctt,,
ffoorrggeett  tthhee  rreesstt,,  jjuusstt  ssttaarrtt  aallll
yyoouurr  sseenntteenncceess  wwiitthh  ‘‘iikk’’..””
““II’’mm  nnoott  ssuurree  tthhaatt’’ss  tthhee
ccoorrrreecctt  wwaayy  ttoo……””
““AAnndd  tthhee  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt
ttrriicckk  --  ttoo  iinnddiiccaattee  tthhiinnggss
ddoonnee  iinn  tthhee  ppaasstt  ssiimmppllyy
pprreeffiixx  ““ggee””  wwiitthh  tthhee  aaccttiioonn..
FFoorr  eegg::  IIkk  hhaavvee  mmyy  wwoorrkk  ggee--
ffiinniisshheedd..  IIttss  ssiimmppllee,,  iissnn’’tt
iitt??””
““UUmmmm,,  tthhaatt  ddooeessnn’’tt  ssoouunndd
rriigghhtt……””
““HHeeyy,,  iikk  bbeenn  sspprreekk--iinngg
pprriimmaa,,  ttrruusstt  mmee..””
““WWeellll,,  iiff  yyoouu  ssaayy  ssoo..  VVeeeell
ssuucccceess  mmeett  jjoouuww  eexxaammeenn..””
““TThhaannkk  yyoouu  wweell..””

HHuuzzaaiiffaa  DDaass  iiss  aa  ssttuuddeenntt  ooff
CChheemmiiccaall  EEnnggiinneeeerriinngg  aanndd
CChheemmiissttrryy..  EEvveerryy  ootthheerr  wweeeekk
aa  ccoolluummnn  wwrriitttteenn  bbyy  hhiimm  wwiillll
bbee  ppuubblliisshheedd  oonn  tthhee  EEnngglliisshh
ppaaggee..

Internationalization causes extra
environmental burden
Studying and working
abroad is a good oppor-
tunity for many to broaden
their horizons. Besides,
airline tickets today are a
lot cheaper than before, so
that the decision to make a
trip is made more easily.
Unfortunately it is the en-
vironment that loses then,
as an article from Transfer
indicates.
Internationalization has
top priority for higher and
university education, says
the specialist journal on in-

ternationalization in
higher education. In this
context, flights are ne-
cessary to maintain foreign
contacts. Students fol-
lowing education in
foreign countries can also
be found at airports more
and more often for visits to
the home front.
Transfer quotes an article
from De Volkskrant. This
daily holds airplanes
worldwide responsible for
3 percent of Co2
emissions, whereby the

emission of greenhouse
gases high up in the at-
mosphere is 2.7 times as
harmful as on the ground,
claim scientists. In ad-
dition, the personal energy
consumption is increased
substantially. The average
energy consumption of a
Dutchman is approxi-
mately 9,000 kilos per
year. A flight to Thailand
adds about 2,200 kilos to
this. /.

Foreign graduates
granted more time to
look for jobs
Good news for interna-
tional students from
outside the European
Union graduating here.
Since mid-December
2007 they have been
allowed to stay in the
Netherlands longer to
find a job. Instead of
three months they will
from now on be granted a
year to look for a job after
finishing their studies. 

As these graduates are not
entitled to any benefits,
they must provide for
themselves, for instance by
means of their own savings
or a sideline. The extension
of this period is not the
only change; the salary re-
quirements for being
allowed to stay in the
Netherlands as a
‘knowledge migrant’ have
also been adjusted: the
minimum initial salary
that knowledge migrants
must earn after that year
has been decreased from
34,130 to 25,000 euros.

The new amount bears a
better proportion to what
graduates can actually earn
in practice. 
The resolution was
adopted in the Cabinet
after it had received the
advice from the Social and
Economic Council (SER)
about labor migration and
the advice from the
Advisory Committee on
Alien Affairs (ACVZ)
about student migration.
Minister Donner of Social
Affairs and Employment
has laid down this advice in
a law – also on behalf of
Minister Klink of Health,
Welfare and Sports.
The changes match the
government’s objectives;
by making it more at-
tractive for talented inter-
national students to stay in
the Netherlands after com-
pletion of their studies, it is
hoped that the quality of
the knowledge economy
can be improved./.

International votes for mayoralty
referendum in Eindhoven
Voting for a Dutch mayor.
It was possible for inter-
national staff members
living in Eindhoven. On
condition, though, that
they had a European na-
tionality or had lived in
the Netherlands for at
least five years at a
stretch. Several TU/e
staff members met these
conditions and could
voice their preference
during the referendum of
Wednesday 23 January.

The list of candidates for
the mayoralty referendum
consists of two members
from the PvdA (Labor
Party, a socialist party),
notably Rob van Gijzel and
Leen Verbeek. The Belgian
dr. ir Anja Palmans,
assistant professor at the
department of Chemical
Engineering and Chemi-
stry, has a distinct opinion
on the limited list: “I do not
think that deciding between
two capable persons from
the same party is very
useful.” Despite her criti-
cism she did go and vote: 
“I voted for Rob van Gijzel.
I found his remark that he
only wanted to be mayor of
Eindhoven very good; it
demonstrates that he is not
going to be a mayor who
merely regards this function
as the next step in his
career. Moreover, Eindhoven
is strongly in the
ascendant, and a charis-
matic person like Rob van
Gijzel can help enhance
the city’s positive image.”

Dr. Gudrun Kiesmüller, as-
sistant professor at the de-
partment of Technology
Management, did not
know which candidate she
was going to vote for at the
time when this article was
written. Although she
thinks the referendum is a
good means of involving
the inhabitants in the city,
she does have some
doubts: “The referendum
is valid if the turnout
exceeds 30 percent of the

persons entitled to vote.
However, if there was a
minimal turnout, I would
find the outcome difficult
to accept: I would not feel
properly elected as a can-
didate. In my homeland
Germany, federal state of
Bavaria, the mayor is
elected directly by the ci-
tizens. A candidate must
get at least 50 percent of the
votes cast. If the first round
is unsuccessful, a second
ballot takes place between

the two candidates with the
most votes.”

The Spanish researcher
Judit Canadell Ayats, who
works at the department of
Technology Management,
is not used to referendums
for mayors either: “In
Spain you can only vote for
a party, not for candidates
for the mayoralty. Prior to
the elections the party itself
decides on a candidate who
will be mayor if the party is

victorious.” Canadell has
lived in Eindhoven for only
six months and her Dutch
is not very good, so she
lacks important infor-
mation that is required to
gain proper insight into the
referendum: “ I didn’t vote.
The main reason is that I
didn’t have much infor-
mation in English about
which kind of political
system they want to
develop in our city.”/.

Goodbye 
This week has been the
last week for me in my
work for the English page.
I’m going to start a new
study and say goodbye to
Cursor. I hope you will
help the new contact-
persons as you did me!
I would like to thank all of
you for your help and
cooperation and your wil-
lingness to talk to me. I
very much enjoyed
writing the English page
and meeting people from
all over the world.

FFrraannccaa  GGiillssiinngg

Leen Verbeek speaks, Rob van Gijzel on the left listens. Photo: Bart van Overbeeke

New editors
PPaauullaa  vvaann  ddee  RRiieett  aanndd  IInnggrriidd
MMaaggiillsseenn  wwiillll  aass  ooff  nneexxtt
wweeeekk  pprroovviiddee  ffoorr  tthhee  EEnngglliisshh
ppaaggee  iinn  tthhee  CCuurrssoorr..  TThheeyy  aarree
ttaakkiinngg  oovveerr  ffrroomm  FFrraannccaa
GGiillssiinngg,,  wwhhoo  wwaannttss  ttoo  ttaakkee
ttiimmee  ooffff  ffoorr  hheerr  nneeww  ssttuuddyy..
FFrreeeellaannccee  jjoouurrnnaalliisstt  PPaauullaa
hhaass  wwrriitttteenn  ffoorr  vvaarriioouuss  TTUU//ee
mmaaggaazziinneess  ffoorr  ssoommee  ttiimmee
nnooww,,  iinncclluuddiinngg  tthhee  CCuurrssoorr..
IInnggrriidd  iiss  aa  nneewwccoommeerr  aatt  tthhee
TTUU//ee..  SShhee  hhaass  wwrriitttteenn  aa
ggrreeaatt  ddeeaall,,  eessppeecciiaallllyy  iinn  tthhee
ffiieelldd  ooff  eedduuccaattiioonn..
PPhhoottoo::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee
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Ict-cursussen
De faculteit Wiskunde en Informatica
coördineert een groot aantal ict-cursus-
sen voor studenten, AIO’S/TOIO’S en
medewerkers. W&I verzorgt de cursus-
sen programmeertalen, technisch weten-
schappelijke software en webdesign. De
Dienst Personeel en Organisatie verzorgt
de Office 2007 cursussen. Op de website
www.win.tue.nl/bcf/cursussen vindt u
het programma voor het voorjaar 2008,
nadere informatie over elk van deze
cursussen en de mogelijkheid om u in te
schrijven als deelnemer.

Promoties
A. Martinez Vicente verdedigt op maan-

dag 28 januari zijn proefschrift en stel-
lingen tegen de bedenkingen van een
commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur
in zaal 4 van het Auditorium. De titel
van het proefschrift luidt ‘Information-
theoretic Analysis of a Family of Additive
Energy Channels’. Martinez Vicente
promoveert aan de faculteit Elektro-
techniek. De promotor is prof.dr.ir.
J.W.M. Bergmans.

Drs. W.A. de Wagt verdedigt op dinsdag
29 januari zijn proefschrift en stellingen
tegen de bedenkingen van een commis-
sie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 4
van het Auditorium. De titel van het
proefschrift luidt ‘Piet Elling (1897-1962).
Een samenstemmende eenheid’. De
Wagt promoveert aan de faculteit Bouw-
kunde. De promotoren zijn prof.dr. B.J.F.
Colenbrander en prof.dr. E.R.M. Taverne.

Ir. S.B.S. Heil verdedigt op dinsdag 29
januari zijn proefschrift en stellingen
tegen de bedenkingen van een commis-
sie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 5
van het Auditorium. De titel van het
proefschrift luidt ‘Plasma-Assisted
Atomic Layer Deposition of Metal Oxides
and Nitrides’. Heil promoveert aan de
faculteit Technische Natuurkunde. De
promotor is  prof.dr.ir. M.C.M. van de
Sanden.

Drs. J.J.L. Schepers verdedigt op donder-
dag 31 januari zijn proefschrift en stellin-
gen tegen de bedenkingen van een com-
missie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in
zaal 4 van het Auditorium. De titel van
het proefschrift luidt ‘Me and You and
Everyone We Know: Social Influences
and Processes in Technology Adoption’.
Schepers promoveert aan de faculteit
Technologie Management. De promoto-
ren zijn prof.dr. M.G.M. Wetzels en
prof.dr. J.C. de Ruyter.

Ichtus
WinterBBQ
Zin in iets anders na de tentamens?
Ichthus houdt donderdag 31 januari
vanaf 18.00 uur open huis met een
winterBBQ voor iedereen die benieuwd
is naar de mensen achter Ichtus en wat
ze doen. Wie mee wil eten, wordt ver-
zocht zich aan te melden via 
secretaris@ichthuseindhoven.nl. 
Twee dagen eerder, 29 januari, houdt
Ichtus vanaf 18.00 uur een avond over
internationale samenwerking en ontwik-
keling voor zowel niet-christenen als
christenen. De bijeenkomst begint met
een gezamenlijke maaltijd waarna
Stichting Oikos de rest van de avond
vult. Beide activiteiten zullen plaatsvin-
den in de Bunker. Meer informatie op 
www.ichthuseindhoven.nl. 

KIVI NIRIA 
Speurwerkprijs 2008:
Deltatechnologie
In 2008 wordt de Speurwerkprijs uitge-
reikt op het gebied van Deltatechnologie.
De jury onder voorzitterschap van de
rector magnificus van de TU Delft,
prof.dr.ir. Jacob Fokkema, hanteert de
volgende definitie ten behoeve van de
Speurwerkprijs 2008: “Speurwerk en/of
innovaties die op het gebied van ‘delta-
technologie’ leiden tot een veilige, scho-
ne en duurzame delta. Het gaat hierbij
om geavanceerde technologieën op het
grensvlak van civiele techniek en/of om
de zogenoemde doorbraaktechnologieën
van de 21ste eeuw zoals bio-, nano-, sen-
sor- of geotechnologie en ict, dan wel om

inbedding van technologie in maatschap-
pelijke processen die de besluitvorming,
verband houdend met een toekomstvaste
inrichting van onze kwetsbare delta, suc-
cesvol faciliteert”. De prestigieuze prijs
wordt uitgereikt sinds 1954 en bestaat uit
een penning en een oorkonde. Meer
informatie over de Speurwerkprijs is te
vinden op www.kiviniria.nl\speurwerk-
prijs.

Footloose
Kennismakingsdansavond
De studenten dansvereniging Footloose
presenteert zich 29 januari in de Bunker
met een dansavond. Het is bedoeld als
kennismaking met de sfeer en een aantal
cursussen die in februari starten. De
dansavond begint om 20.00 uur met
gratis workshops en demonstraties van
salsa, stijldansen, jazzballet en tapdance.
Belangstellenden zijn welkom om zelf te
dansen met na afloop tijd voor een
drankje. Voor meer informatie, bezoek
www.esdvFootloose.nl of mail naar
info@esdvfootloose.nl

Cheops
Expositie Japan
Cheops, de studievereniging van bouw-
kunde, houdt van 29 januari tot 22
februari de tentoonstelling over ‘project
Japan’. Die is te zien in het Plaza in
Vertigo. Op de 29e zijn er vooraf om
15.30 uur vier lezingen waarin de onder-
zoeken die in het project zijn uitgevoerd
worden toegelicht. Om 17.00 uur wordt
de expositie geopend. Cheops heeft vanaf
juli 2007 onderzoek gedaan naar duur-
zame technologie, creatief ruimte-
gebruik, lean bouwen en brainport in
zowel Nederland als Japan. In oktober
2007 zijn 36 studenten en drie docenten
twee weken in Japan geweest in kader
van het project. Voor meer informatie zie
www.cheops2japan.nl

Studentproof
Jazzimprovisatie
Bigband Studentproof en Studium
Generale beginnen 26 februari met een
beginnerscursus jazzimprovisatie voor
studenten in Eindhoven. De cursus is
dindag van 18.00 tot 20.00 voor instru-
ment en zang onder leiding van contra-

bassist Ludo van der Winkel. De ritme-
sectie van Studentproof (bassist, gitaar,
drummer, piano) zullen meedoen om de
cursisten op weg te helpen. Het gaat om
17 sessies die plaatsvinden in De Bunker.
Cursisten kunnen na de reeks een jazz
combo of nieuwe studentenbigband
opstarten. Deelname kost 30 euro.
Aanmelden tot 26 februari via
info@studentproof.nl 

Vredescentrum
Gastcollege TVV door Femke
Halsema 
Femke Halsema, fractievoorzitter van
GroenLinks, geeft donderdag  31 januari
van 13.30 uur tot 15.15 uur in zaal 6 van
het Auditorium een gastcollege. De titel
van haar college is ‘Buitenlandse politiek
op z’n GroenLinks, kan dat?’ Over dit
onderwerp liet zij voor GroenLinks vaak
een duidelijk geluid horen. De inval des-
tijds in Irak en daarna onze militaire
deelname in Afghanistan zijn enkele
onderwerpen. Halsema zal uiteenzetten
welke buitenlandse politiek volgens haar
het meest gewenst zou zijn: loyaal aan-
sluiten bij de VS of zelfstandig een
standpunt innemen. Er zal ruimte zijn
voor discussie. Behalve defensiebeleid
komt ook andere buitenlandse politiek
aan de orde zoals vrije handel, zonder of
met belemmeringen. Welke invloed heeft
dit op onze veiligheid? Dit keuzecollege,
waar iedereen welkom is, wordt speciaal
gehouden voor derde- en vierdejaars
studenten van alle studierichtingen. Er
zijn studiepunten mee te behalen.  

PhD student (promovendus) in ‘IOP-
IPCR project on Data Fusion’ (V51.055),
the Business Process Design group,
department of Industrial Design (1.0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 27 CAO Nederlandse universitei-
ten bijlage 1 promovendus (2000.00 t/m
2558.00 euro).

Researcher ‘Measurement methodology

for videocommunication systems’ 
(V 39.435), Human-Technology
Interaction, department of Technology
Management (1.0 fte). Tijdelijk dienst-
verband, salaris maximaal schaal 10 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(2279.00 t/m 3597.00 euro).

PhD Student ‘Modeling user preferences
for MultiMedia recommender systems’
(V 39.436), Human-Technology Inter-
action, department of Technology
Management (1.0 fte). Tijdelijk dienst-
verband, salaris maximaal schaal 27
CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1
promovendus (1956.00 t/m 2502.00
euro).

PhD Student ‘Miniature RF technology
for time-resolved electron microscopy’
(V34.303), the Coherence & Quantum
Technology Group, department of
Applied Physics (1.0 fte). Tijdelijk dienst-
verband, salaris maximaal schaal 27
CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1
promovendus (2000.00 t/m 2558.00
euro).

PhD ‘Multi-objective Design-space
Exploration for Wireless Sensor
Networks’ (V36.331), ES, department of
Electrical Engineering (1.0 fte). Tijdelijk
dienstverband, salaris maximaal schaal
27 CAO Nederlandse universiteiten bij-
lage 1 promovendus (2000.00 t/m
2558.00 euro).

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

Auto – Motor – Taxi –E bij B
Speciale TU/E studentenactie

NU! Auto 20 uur + examen: 875,-

Op vertoon studentenpas: Intake gratis !!

Motor 20 uur+de 2 examens+motorbroek: 999,-

www.vboc.nl – info@vboc.nl
T.: 040-2926564

Algemeen

Mensen

Studentenleven
Diversen

Vacatures

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

vvoooorr  ppllaaaattssiinngg  bbiinnnneenn  zziijjnn..  ZZee
kkuunnnneenn  wwoorrddeenn  ggeemmaaiilldd  nnaaaarr

uunniivveerrssiitteeiittssbbeerriicchhtteenn@@ttuuee..nnll..  

(Advertenties)
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/Winterbroodjes
KKiinnddeerreenn  kkuunnnneenn  oopp  zzoonnddaagg  2277
jjaannuuaarrii  wweeeerr  wwiinntteerrbbrrooooddjjeess  kkoommeenn
bbaakkkkeenn  iinn  hheett  HHiissttoorriisscchh  OOppeenn--
lluucchhttmmuusseeuumm..  IInn  eeeenn  pprreehhiissttoorrii--
sscchhee  bbooeerrddeerriijj  kkuunnnneenn  ddee  jjoonnggee
bbeezzooeekkeerrss  zzeellff  eeeenn  ssttookkbbrrooooddjjee
bbaakkkkeenn  bboovveenn  hheett  vvuuuurr  eenn  hheett
ddaaaarrnnaa  nnaattuuuurrlliijjkk  zzeellff  ooppeetteenn..  OOookk
iiss  eerr  eeeenn  ssppeeuurrttoocchhtt  ddiiee  ddee
kkiinnddeerreenn  oopp  eeeenn  aaccttiieevvee  mmaanniieerr
ddoooorr  ddee  ggeesscchhiieeddeenniiss  vvooeerrtt..  VVaann
1133..0000  ttoott  1177..0000  uuuurr;;  zziiee  ooookk
wwwwww..hhiissttoorriisscchh--ooppeennlluucchhttmmuusseeuumm
--eeiinnddhhoovveenn..nnll..

/Geestig
griezelwerk
EEeenn  ggeeeessttiiggee  ggrriieezzeellffiillmm  uuiitt  ZZuuiidd--
KKoorreeaa  wwaaaarriinn  hheett  mmoonnsstteerr  vvaann  LLoocchh
NNeessss  iinneeeennss  ooppdduuiikktt  uuiitt  ddee  HHaann--
rriivviieerr..  DDaatt  iiss  iinn  eeeenn  nnootteennddoopp  ‘‘TThhee
HHoosstt’’,,  ddeezzee  wweeeekk  ttee  zziieenn  iinn  DDee
ZZwwaarrttee  DDooooss..  IInn  ddeezzee  ffiillmm  uuiitt  22000077
ggaaaann  AAmmeerriikkaaaannssee  wweetteennsscchhaapp--
ppeerrss  iinn  SSeeooeell  nnooggaall  ssppiillzziieekk  oomm  mmeett
cchheemmiisscchh  aaffvvaall,,  wwaaaarrddoooorr  zziicchh  iinn
ddee  HHaann--rriivviieerr  eeeenn  eennoorrmmee  ssoooorrtt
ppaalliinngg  oopp  ppoooottjjeess  oonnttwwiikkkkeelltt..  DDee
ssuukkkkeell  GGaanngg--DDuu  rreenntt  eerr  aallss  eenniiggee
nniieett  iinn  ppaanniieekk  vvoooorr  wweegg..
‘‘TThhee  HHoosstt’’,,  ttee  zziieenn  iinn  FFiillmmhhuuiiss  DDee
ZZwwaarrttee  DDooooss  oopp  hheett  TTUU//ee--tteerrrreeiinn  oopp
ddoonnddeerrddaagg  2244,,  ddiinnssddaagg  2299  eenn
wwooeennssddaagg  3300  jjaannuuaarrii,,  sstteeeeddss  vvaannaaff
2200..0000  uuuurr..  

/Hooverphonic
DDee  mmuuzziikkaanntteenn  vvaann  HHoooovveerrpphhoonniicc
zziijjnn  dduuiiddeelliijjkk  nnoogg  llaanngg  nniieett  kkllaaaarr
mmeett  hhuunn  aavvoonnttuuuurrlliijjkkee  aammbbiieenntt--
ppoopp..  AAffggeellooppeenn  jjaaaarr  vveerrsscchheeeenn  hheett
zzeevveennddee  ssttuuddiiooaallbbuumm  vvaann  ddee
BBeellggiisscchhee  ggrrooeepp,,  ‘‘TThhee  PPrreessiiddeenntt  ooff
tthhee  LLSSDD  GGoollff  CClluubb’’,,  mmeett  mmiinnddeerr
kknniipp--  eenn  ppllaakkwweerrkk,,  mmaaaarr  mmeeeerr
aannaallooggee  iinnssttrruummeenntteenn..  VVaannaavvoonndd,,
ddoonnddeerrddaagg  2244  jjaannuuaarrii  ttrreeeeddtt
HHoooovveerrpphhoonniicc  oopp  iinn  ddee  EEiinnddhhoovveenn--
ssee  EEffffeennaaaarr,,  wwaaaarr  iinn  ddee  ggrroottee  zzaaaall
eeeenn  iinnttiieemm  eenn  ppssyycchheeddeelliisscchh
ssffeeeerrttjjee  wwoorrddtt  nneeeerrggeezzeett..  VVaannaaff
2200..0000  uuuurr,,  ddee  eennttrreeee  bbeeddrraaaaggtt
zzeessttiieenn  eeuurroo..  ZZiiee  wwwwww..eeffffeennaaaarr..nnll..  

/Van Abbe
IInn  hheett  VVaann  AAbbbbeemmuusseeuumm  ooppeenntt
zzaatteerrddaagg  2266  jjaannuuaarrii  ddee  ttrriiootteennttoooonn--
sstteelllliinngg  ‘‘CCuueevvaass//MMiikk//SSttiilliinnoovviicc´́’’..
DDee  eexxppoo  bbeessttaaaatt  uuiitt  ssoollootteennttoooonn--
sstteelllliinnggeenn  vvaann  ddee  MMeexxiiccaaaannssee  kkuunn--
sstteennaaaarr  MMiinneerrvvaa  CCuueevvaass,,  AAeerrnnoouutt
MMiikk  uuiitt  AAmmsstteerrddaamm  eenn  MMllaaddeenn
SSttiilliinnoovviicc´́  uuiitt  KKrrooaattiiëë..  SSaammeenn
ggeevveenn  zzee  eeeenn  oovveerrzziicchhtt  vvaann  ddrriiee
aarrttiissttiieekkee  ssttaannddppuunntteenn,,  ggeeïïnnssppii--
rreeeerrdd  ddoooorr  kklleeiinnee  aalllleeddaaaaggssee  rreeaallii--
tteeiitteenn  eenn  aacchhtteerrggrroonnddeenn..  HHiieerrmmeeee
vveerrtteelllleenn  ddee  kkuunnsstteennaaaarrss  ssaammeenn
hheett  vveerrhhaaaall  vvaann  oonnzzee  oonnddeerrlliinngg  vveerr--
bboonnddeenn  wweerreelldd,,  aalldduuss  hheett  mmuusseeuumm..
ZZiiee  wwwwww..vvaannaabbbbeemmuusseeuumm..nnll..

/Krijtkring
EEeenn  KKaauukkaassiisscchhee  ggoouuvveerrnneeuurrss--
vvrroouuww  llaaaatt  ttiijjddeennss  eeeenn  ssttaaaattssggrreeeepp
hhaaaarr  kkiinndd  iinn  ddee  sstteeeekk..  HHeett  ddiieennsstt--
mmeeiissjjee  wweerrpptt  zziicchh  oopp  aallss  vvooooggdd,,
mmaaaarr  nnaa  ddee  ooppssttaanndd  eeiisstt  ddee  mmooeeddeerr
hhaaaarr  kkiinndd  tteerruugg..  ‘‘VVoollkkssrreecchhtteerr’’  eenn
ddrroonnkkaaaarrdd  AAzzddaakk  ppllaaaattsstt  hheett  kkiinndd
ddaaaarroopp  iinn  eeeenn  mmeett  kkrriijjtt  ggeetteekkeennddee
kkrriinngg;;  ddeeggeennee  ddiiee  hheett  kkiinndd  ddaaaarr  aallss
eeeerrssttee  uuiitt  wweeeett  ttee  ttrreekkkkeenn,,  iiss  ddee
wwaarree  mmooeeddeerr..  DDaatt  iiss  ddee  kkeerrnn  vvaann  ‘‘DDee
KKaauukkaassiisscchhee  KKrriijjttkkrriinngg’’  vvaann  BBeerrttoolltt
BBrreecchhtt..  TTee  zziieenn  oopp  wwooeennssddaagg  3300
jjaannuuaarrii  vvaannaaff  2200..3300  uuuurr..  VVaannaaff
1199..3300  uuuurr  iiss  eerr  eeeenn  iinnlleeiiddiinngg..  VVoooorr
mmeeeerr  iinnffoorrmmaattiiee  eenn  kkaaaarrtteenn::
wwwwww..ppaarrkktthheeaatteerr..nnll  eenn  wwwwww..nnnntt..nnll..

Gek van liefde op Strijp-S
Liefde op het eerste gezicht
bestaat. Dat wil Stichting
Theaterplan laten zien met
‘Leila & Majnun’, de jongeren-
productie die momenteel te
zien is op Strijp-S. 

‘Leila & Majnun’ is gebaseerd op
een twaalfde-eeuws Perzisch
verhaal over echte liefde, in het
Midden-Oosten net zo bekend
als Shakespeare’s klassieker
‘Romeo & Julia’. De hoofdrol-
spelers Leila en Qeiz ontmoeten
elkaar op school en zijn sinds-
dien tot over hun oren verliefd
op elkaar. De liefde is zo sterk,
dat hun ouders de twee op een
gegeven moment uit elkaar
halen. Een ware lijdensweg voor
de geliefden volgt, waarbij Qeiz
zijn naam zelfs verandert in
Majnun: ‘de gek’. 
Dans, zang, rap en muziek (een
mix van pop, klassiek en niet-

westerse muziek); alle komen in
‘Leila & Majnun’ voorbij. Voor
deze productie sloeg Theater-
plan de handen ineen met het
Nuenense jongerenkoor Pop-
koorn en met de breakdancers

van Rugged Solutions uit
Eindhoven. De regie van het
stuk, geschreven door Nizami en
bewerkt door Kyra Fooy, is in
handen van Remko Romers.
Sinds jaar en dag wil Theater-

plan Brabantse jongeren de kans
geven ervaring in het podium-
kunsten op te doen, onder
leiding van professionals. De
stichting maakt jaarlijks een
grote muziektheaterproductie
met 40 tot 50 jongeren van 14 tot
23 jaar. Daarvoor wordt gerepe-
teerd op Strijp-S, waar Theater-
plan een eigen stek heeft. Niet
alleen de voorstelling wordt
gebracht door jongeren. Ze ver-
zorgen ook de publiciteit en
decorbouw./.
‘Leila & Majnun’ is nog te zien op 24, 25,
26, 30 en 31 januari en 1 februari op
Strijp-S aan de Beukenlaan. Zie
www.stichtingtheaterplan.nl voor meer
informatie en het bestellen van kaarten
à vijftien euro (tien euro met CJP). Voor
eveneens vijftien euro kan voorafgaand
aan de voorstelling op locatie worden
gedineerd.

’Hemels licht / Aardse nacht’.
Dat is het thema van het eerste
Storioni Festival, dat deze week
plaatsvindt op drie locaties in
Noord-Brabant. Epicentrum
van het festival is Muziek-
centrum Frits Philips vier dagen
in het teken staat van kamer-
muziek op het hoogste niveau.

Volgens de organisatie vormt
het thema ‘Hemels licht /
Aardse nacht’ de inspiratie voor
een kleurrijk programma met
kamermuziek in uiteenlopende
bezettingen; van solosonate tot
sinfonia concertante, van duo
tot septet. Op het programma
staan optredens van verschil-

lende internationale top-
musici, onder wie violist
Gidon Kremer, het
Skampa Quartet, altviolist
Vladimir Mendelssohn,
klarinettiste Emma
Johnson en het Orchestra
Royal de Chambre de
Wallonie. 
Rode draad door het
festival is muziek van
deze tijd, met werken van
onder anderen Giva
Kantsjeli, Willem Jeths en
Ron Ford.
Laatstgenoemde schreef
speciaal voor het Storioni
Festival ‘In my dream’
voor sopraan en pianotrio.
Dit werk gaat in première

tijdens het openingsconcert van
het festival, vanavond (donder-
dag 24 januari) in het Muziek-
centrum. 
Tijdens het festival passeren ook
diverse klassiekers de revue,
zoals Mozarts ‘Eine kleine
Nachtmusik’ en Schuberts
‘Forellenkwintet’. Deze zijn te

horen tijdens de Storioni Nacht
op zaterdag 26 januari, waar-
voor de grote zaal van het
Muziekcentrum wordt omge-
toverd tot een intiem theater
met een ronddraaiend podium.

Het Storioni Festival is een ini-
tiatief van het Muziekcentrum
en het Storioni Trio. Dit van oor-
sprong Brabantse pianotrio ver-
schijnt tijdens het festival zelf
ook op de planken samen met
onder anderen Gidon Kremer,
met wie werken worden vertolkt
van Kantsjeli en Schnittke./.
Het Storioni Festival, van donderdag 24
tot en met zondag 27 januari in het
Muziekcentrum Frits Philips. Zie
www.muziekcentrum.nl en 
www.storionifestival.nl voor meer
informatie en kaarten. Overigens
kunnen jongeren tot en met 25 jaar op
de dag van een voorstelling een toe-
gangskaart aanschaffen voor zes euro
(op vertoon van een identiteitsbewijs). 

Improviserend spelen op de lach en de traan
Een partijtje jeu de boules op
het Plein van de Hemelse Vrede
tussen Tony Blair, Ali B. en je
narcistische buurman? Jij
vraagt, zij draaien - Dulcinea
improviseert er, gestuurd door
het publiek, lustig op los.
Komende zondag, 27 januari,
bindt het Eindhovense theater-
sportgezelschap tijdens een
thuiswedstrijd in Plaza Futura
de strijd aan met Zoete Lieve
uit Den Bosch. 

Bij theatersport dagen twee
teams elkaar uit tot het spelen
van geïmproviseerde scènes. De
toeschouwers dragen de ken-
merkende ingrediënten van
deze scènes aan, zoals de plaats
van handeling, de karakters, de
inhoud, stemming of de titel van
een lied; de acteurs gaan hier,
onder begeleiding van een
pianist, mee aan de slag. Op
mooie momenten in de voor-
stelling kan het publiek, als blijk
van waardering, rozen richting
toneel gooien. Is de zaal het niet
eens met een oordeel van de jury
die het vertoonde spel beoor-
deelt, dan liggen onder de
stoelen van de toeschouwers
natte sponzen klaar. Maar hoe de
avond uiteindelijk echt verloopt

blijft altijd een verrassing. Elke
voorstelling is als het ware een
nieuwe première, stelt Dulcinea
op haar website.
In principe kan iedereen theater-
sport bedrijven, zegt Arnout
Meester van Dulcinea. “Wel zie
je bij alle theatersportverenigin-
gen vooral mensen die bovenge-
middeld creatief en enthousiast
zijn.” Verder moet je als theater-
sporter een echte teamspeler
zijn, benadrukt hij. “Een goede
scène komt er alleen als je heel
goed naar elkaar kijkt en luistert.
Ook moet je voor elkaar kunnen
inspringen als iemand even
vastzit. En je moet voluit durven
gaan, want met twijfels krijg je
snel scènes die niet mooi zijn
om naar te kijken.”
Voor Meester is theatersport
bovenal een uitlaatklep. “Het is
de manier om een heleboel
energie kwijt te raken. Het geeft
veel voldoening om een mooie
scène neer te zetten, zonder dat
je van tevoren weet wat eruit
gaat komen.”
Thuisbasis van Dulcinea
(‘Dulcinea’ is de muze van Don
Quichot uit Cervantes roman) is
theater Plaza Futura aan de
Leenderweg. Wekelijks wordt
daar getraind op theatervaardig-

heden en zogenoemde games.
“De games zijn spelvormen
waarbij geïmproviseerd kan
worden met suggesties van het
publiek”, legt Meester uit.
“Verder is het belangrijk dat de
spelers elkaar goed kennen, om
te weten wat ze van elkaar
kunnen verwachten tijdens een
wedstrijd.” 

Op de traan
‘De Lama’s’ van het gelijknamige
BNN-televisieprogramma maak-
ten het improvisatietheater
bekend bij een groot publiek.
Een goede zaak, vindt Meester.

Wel spelen de ‘televisie-lama’s’
volgens hem vooral op de lach,
terwijl het binnen de theater-
sport ook belangrijk is om een
technisch mooie scène neer te
zetten. “En een theatersport-
scène mag ook best op de traan
worden gespeeld. Een ontroerd
publiek is moeilijker te krijgen
dan een lachend publiek.”/.
Te zien in theater Plaza Futura op
zondag 27 januari vanaf 20.30 uur (ook
weer op 23 maart en 20 april). Kaarten
kosten 8,50 euro. Zie
www.plazafutura.nl en 
www.dulcineaeindhoven.nl.

Dilek in de rol van Leila. Foto Frank van Eersel

Het Storioni Trio. 
Foto: Stefan Bremer

Internationaal festival
van kleurrijke kamermuziek
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En hoe is het in Singapore?

Sinds september ben ik
voor mijn stage in Singa-
pore, de westerse plek in
Zuidoost Azië. Mijn stage
doe ik aan de National
University of Singapore
en dat bevalt me zeer
goed. Mijn onderzoek

heeft te maken met multi-
processor embedded
systems, bijvoorbeeld toe-
komstige mobiele tele-
foons. Tijdens de ont-
wikkeling van zulke
systemen wil de 
ontwerper graag een
beeld krijgen van de pres-
taties. Hiervoor worden
meestal pessimistische
wiskundige methoden of
langdurende simulaties
gebruikt. Het idee is deze
twee technieken te com-
bineren, zodat je in
minder tijd betere resul-
taten krijgt.

Mijn vrije uurtjes besteed
ik zoveel mogelijk op een
gezellige manier. Ik ga
vaak stappen met
exchange students,
bezoek de toeristische
plekjes van Singapore en

beklim af en toe een
wandje in het sport-
centrum.

Singapore zelf is heel
anders dan ik verwacht
had. De stad is groot en
druk (kleiner dan de
provincie Utrecht, maar
er wonen 4,6 miljoen
mensen) en de mensen
zijn individualistischer. 

Ondanks dat het zo’n
grote stad is, zie je veel
natuur in parken en langs
de wegen. Eten kun je
haast overal krijgen dank-
zij de vele foodcourts (een
maaltijd kost tussen de
twee en vier euro, afhan-
kelijk van de locatie). 

Stappen is echter wat
duurder; een biertje kost
al snel meer dan zes euro

en entreeprijzen voor
clubs zijn ook gebruike-
lijk.
Het verblijf in Singapore
bevalt goed, mede door
het klimaat (altijd dertig
graden), maar het
mooiste is de nabijheid
van nog mooiere plekken.
In een paar uurtjes ben je
in Thailand en Vietnam,
twee plekken die erg mooi
zijn. In de kerstvakantie
heb ik een trektocht in de
bergen in Noord-Thailand
gemaakt, een echte
aanrader. In Vietnam ben
ik onder andere gaan
duiken; een leuke sport
die ik nu mag beoefenen
dankzij de duikcursus die
ik in Singapore heb
gevolgd.

De tijd vliegt hier echt,
over drie weken ben ik

alweer in Nederland. Ik
moet de stage nog af-
ronden, het Chinese
Nieuwjaar komt dichter-
bij (7/8 februari) en een
trip naar Krabi in Thai-
land staat geboekt. In
Thailand ga ik met een
PhD-student uit

Zwitserland bergbeklim-
men en duiken. Een
vakantie aan het einde
lijkt me een mooie af-
sluiting van een geweldig
verblijf in Singapore.

Frank Ophelders, student
Technische Wiskunde

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.

Waterraketten en wetenschap
op Bètadag

Creatief aan de slag met water-
raketten en er daarna lekker mee
schieten. Meer dan tweehonderd
scholieren van 3-vwo uit Limburg
en Noord-Brabant konden zich
hierop vrijdag 28 januari op de
Bètadag op de TU/e uitleven. De
dag wasvooral bedoeld om de mid-
delbare scholieren een dagje
kennis te laten maken met de TU/e
en met natuur en techniek. Op het
programma stonden onder meer
twee colleges, een informatie-
markt en het bouwen van
waterraketten. Het thema was
ruimtevaart. Een groepje van het
2College uit de regio Tilburg won
bij de wedstrijd waterraket
schieten. 
Met de organisatie van de Bètadag
in Eindhoven hebben zich vooral
vijf studieverenigingen bezig-
gehouden. Volgens Roel Heijnen,
lid van de Bètadagcommissie in
Eindhoven, waren vorig jaar
zeventig scholieren komen
opdagen. De hogere opkomst dit
jaar lag volgens hem niet alleen
aan een oprechte interesse in
techniek. Het was ook zo dat
scholen met complete klassen kwamen. 
De universiteiten van Amsterdam, Delft,
Enschede, Groningen, Leiden en Utrecht
hielden vorige week eveneens een
Bètadag. Vorig jaar was de eerste editie.
Het initiatief ontstond doordat studie-
verenigingen het bètaonderwijs een leuke

lading wilden geven. De boodschap die de
organisatie wil uitdragen, is dat exacte
studies niet saai zijn, maar juist ´ont-
zettend leuk´./.
Foto’s: Bart van Overbeeke

Racende studenten 
presenteren vierde wagen

DDee  ZZwwaarrttee  DDooooss  wwaass  vvrriijjddaagg--
mmiiddddaagg  1188  jjaannuuaarrii  vveerrggeevveenn
vvaann  ppoolloo’’ss  eenn  ppaakkkkeenn  iinn
zzwwaarrtt  eenn  oorraannjjee..  DDaatt  zziijjnn
nnaammeelliijjkk  ddee  ooppvvaalllleennddee
kklleeuurreenn  vvaann  UUnniivveerrssiittyy
RRaacciinngg  EEiinnddhhoovveenn,,  hheett
ssttuuddeenntteennrraacceetteeaamm  ddaatt  ddiiee
mmiiddddaagg  hheett  oonnttwweerrpp  vvaann  zziijjnn
nniieeuuwwee  wwaaggeenn  --  ddee  UURREE0044  --
pprreesseenntteeeerrddee..  IInn  eeeenn
oovveerrvvoollllee  ffiillmmzzaaaall  ggaaff  hheett
ssttuuddeenntteenntteeaamm  eeeenn  ggeelliikkttee
pprreesseennttaattiiee  aaaann  ssppoonnssoorrss
eenn  bbeellaannggsstteelllleennddeenn..  MMeett
ddrriieeddiimmeennssiioonnaallee

ccoommppuutteerrtteekkeenniinnggeenn,,
vveerrggeezzeelldd  vvaann  ssppaannnneennddee
mmuuzziieekk,,  lliieetteenn  ddee  ssttuuddeenntteenn
zziieenn  wwaaaarroomm  zzee  ddiitt  sseeiizzooeenn
wweeeerr  bbeetteerree  pprreessttaattiieess  vveerr--
wwaacchhtteenn  ttiijjddeennss  wweeddssttrriijj--
ddeenn  iinn  EEnnggeellaanndd,,  DDuuiittssllaanndd
eenn  IIttaalliiëë..
DDee  bbeellaannggrriijjkkssttee  wwiijjzziiggiinn--
ggeenn  ddiieenneenn  vvoooorraall  oomm  ddee
bbeettrroouuwwbbaaaarrhheeiidd  vvaann  ddee
wwaaggeenn  oopp  ttee  kkrriikkkkeenn,,
ggeewwiicchhtt  ttee  bbeessppaarreenn  eenn  hheett
zzwwaaaarrtteeppuunntt  ttee  vveerrllaaggeenn..
OOppvvaalllleenndd  iiss  vveerrddeerr  ddee
ttooeennaammee  vvaann  ddee  hhooeevveeeell--

hheeiidd  eelleekkttrroonniiccaa..  ZZoo  bbeevvaatt
ddee  UURREE0044  eeeenn  tteelleemmeettrriiee--
ssyysstteeeemm  oomm  ooookk  ttiijjddeennss  hheett
rriijjddeenn  bbeellaannggrriijjkkee  ddaattaa  ttee
vveerrzzaammeelleenn..  EEnn  ddaannkkzziijj  eeeenn
ggeeaavvaanncceeeerrdd  rraaddiiooccoommmmuu--
nniiccaattiieessyysstteeeemm  kkaann  ddee
ccoouurreeuurr  vvoooorr  hheett  eeeerrsstt  ooookk
ttiijjddeennss  ddee  rraaccee  ccoonnttaacctt
lleeggggeenn  mmeett  ddee  tteecchhnniiccii  aaaann
ddee  kkaanntt..
DDee  ssttuuddeenntteenn  zziijjnn  iinnttuusssseenn
ddrruukk  aaaann  hheett  bboouuwweenn..  IInn
aapprriill  mmooeett  ddee  nniieeuuwwee  wwaaggeenn
kkllaaaarr  zziijjnn..
FFoottoo::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee

Studentes willen graag achternaam van
toekomstige echtgenoot dragen
Van alle vrouwelijke stu-
denten is 83 procent van
plan om na het huwelijk de
naam van hun echtgenoot
over te nemen, eventueel
gecombineerd met hun
meisjesnaam. Dit blijkt uit
onderzoek van het Tilburg
Institute for Behavioral
Economics van de
Universiteit van Tilburg. 
De mannen zullen blij zijn
met dit hoge percentage,
want 82 procent van hen
ziet ook graag dat de

vrouwen hun achternaam
aannemen. De onder-
zoekers stellen wel dat de
samenleving vrouwen die
de achternaam van hun
man voeren als afhanke-
lijker, minder ambitieus en
minder intelligent beoor-
deelt dan vrouwen die uit-
sluitend hun meisjesnaam
gebruiken of dan onge-
trouwde vrouwen. 

De onderzoekers vroegen
studenten zich voor te

stellen dat ze op een feestje
aan Peter en Helga
Bosboom worden voor-
gesteld. Deze studenten
beoordeelden Helga als
zorgzamer, afhankelijker,
minder intelligent en emo-
tioneler dan in het geval dat
zij werden voorgesteld aan
Peter Bosboom en Helga
Kuipers./.
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DDee  hhoocckkeeyyssttiicckk  eenn  hheett  bbaadd--
mmiinnttoonnrraacckkeett  oonnddeerr  ddee
sscchhoouuww  vvaalllleenn  MMaarrkk  eenn
MMaarriiëëtt  ddiirreecctt  oopp..  HHeett  iiss  iinn
iieeddeerr  ggeevvaall  eeeenn  ssppoorrttiieeff  ttyyppee..
HHoobbbbyy’’ss  zziijjnn  dduuss  ssppoorrtteenn  eenn
lleezzeenn,,  wwaanntt  eerr  lliiggtt  eeeenn  bbooeekk
vvaann  LLuulluu  WWaanngg  oopp  ttaaffeell..  EErr
zziijjnn  vveeeell  bbllooeemmeettjjeess  eenn  ffoottoo--
lliijjssttjjeess  ttee  zziieenn  eenn  ooookk  ddee
kklleeuurriiggee  kklleeddiinngg  wwiijjsstt  eerroopp
ddaatt  ddeezzee  kkaammeerr  ddoooorr  eeeenn
vvrroouuww  wwoorrddtt  bbeewwoooonndd..  DDee
ggrroottee  hhooeevveeeellhheeiidd  sscchhooeenneenn--
ddoozzeenn  bbiijj  ddee  kkaasstt  oonnttkkrraacchhtt
ddiitt  nniieett..  OOpp  eeeenn  vvaann  ddee  iinnggee--
lliijjssttee  ffoottoo’’ss  zziieenn  zzee  eeeenn  hheellee--
bbooeell  vvrroouuwweenn  ttiijjddeennss  hheett
lluussttrruummggaallaa  vvaann  ddee  TTUU//ee..  ZZee
iiss  dduuss  aall  wwaatt  oouuddeerreejjaaaarrss  eenn
vvaasstt  lliidd  vvaann  eeeenn  vveerreenniiggiinngg;;
mmiisssscchhiieenn  iiss  ddiitt  wweell  hhaaaarr
hhoocckkeeyytteeaamm..  AAaannggeezziieenn  eerr
vveerrddeerr  ggeeeenn  vveerreenniiggiinngg--
ssppuulllleenn  ttee  vviinnddeenn  zziijjnn,,
ddeennkkeenn  zzee  nniieett  ddaatt  zzee  lliidd  iiss
vvaann  eeeenn  ssttuuddeenntteennvveerreennii--
ggiinngg..  DDee  kkaammeerr  zziieett  eerr
bbeehhoooorrlliijjkk  zzaakkeelliijjkk  uuiitt  eenn  bbiijj

ggeebbrreekk  aaaann  aannddeerr  bbeewwiijjss
ggookkkkeenn  zzee  mmaaaarr  ddaatt  zzee
BBeeddrriijjffsskkuunnddee  ssttuuddeeeerrtt..  
HHaaaarr  kkooeellkkaasstt  iiss  ggeevvuulldd  mmeett
ggeezzoonnddee  ddiinnggeenn,,  oonnttbbiijjtt--
ssppuulllleenn  eenn  wwiijjnn..  DDiitt  iiss  eeeenn
ttyyppiisscchhee  rroosséé--kkaammeerr,,  zzee
hheeeefftt  vvaasstt  ooookk  wweell  eeeenn  fflleessjjee
rroosséé  iinn  hhuuiiss  eenn  vveerrddeerr  ddrriinnkktt
zzee  tthheeee..  

OOookk  TThhoommaass,,  TThhiijjss  eenn  FFrraannkk
hhooeevveenn  nniieett  llaanngg  nnaa  ttee
ddeennkkeenn::  ddiitt  iiss  dduuiiddeelliijjkk  eeeenn
mmeeiissjjeesskkaammeerr..  DDee  ffoottoooottjjeess,,
ppllaannttjjeess,,  kkaaaarrssjjeess  eenn  ddee
ggoollvveennddee  ssppiieeggeell  ((eeeenn  mmaann
zzoouu  eeeenn  rreecchhtthhooeekkiiggee
ssppiieeggeell  ggeennoommeenn  hheebbbbeenn))
zziijjnn  hhiieerr  hheett  bbeewwiijjss  vvaann..  HHeett
zziieett  eerr  hhuuiisskkaammeerraacchhttiigg,,
ggeezzeelllliigg  uuiitt..  AAllss  eeeerrssttee
ddeennkkeenn  zzee  aaaann  eeeenn  ssttuuddeennttee
IInndduussttrriiaall  DDeessiiggnn,,  mmaaaarr  ddiiee
zzoouu  nniieett  zzoo’’nn  ggeeoorrddeennddee
kkaammeerr  hheebbbbeenn..  HHeett  mmooeett  eeeenn
mmeeeerr  eexxaaccttee  ssttuuddiiee  zziijjnn,,
mmaaaarr  ddaaaarr  zziijjnn  mmiinnddeerr
vvrroouuwweenn..  AAllss  ccoommpprroommiiss

wwoorrddtt  bbeessllootteenn  ddaatt  zzee  wweell
eeeennss  BBoouuwwkkuunnddee  zzoouu  kkuunnnneenn
ssttuuddeerreenn..  DDee  kkaammeerr  iiss  aall
vvoolllleeddiigg  iinnggeerriicchhtt  eenn  aaff--
ggeewweerrkktt,,  aallss  ddee  kkaammeerr  vvaann
eeeenn  vviieerrddeejjaaaarrss  ssttuuddeennttee..
HHaaaarr  hhoobbbbyy’’ss  zziijjnn  hhoocckkeeyy  eenn
oopp  ssttaapp  ggaaaann..  ZZee  iiss  eeeenn
ssoocciiaallee,,  aaccttiieevvee  ssttuuddeennttee,,
iieemmaanndd  ddiiee  vveeeell  ddooeett  iinn  hheett
ssttuuddeenntteennlleevveenn..  ZZee  ddeennkkeenn
ddaann  ooookk  ddaatt  zzee  lliidd  iiss  vvaann  eeeenn
vvrroouuwweennddiissppuuuutt,,  mmiisssscchhiieenn
vvaann  ddee  hhoocckkeeyyvveerreenniiggiinngg..
IIeemmaanndd  ddiiee  zzoo  aaccttiieeff  iiss,,  bblliijjfftt
mmeeeessttaall  wweell  vvoooorrnnaammeelliijjkk  bbiijj
éééénn  vveerreenniiggiinngg  eenn  DDoonn
QQuuiisshhoooott  iiss  wweell  zzoo’’nn  vveerr--
eenniiggiinngg  mmeett  eeeenn  hhooggee
iinntteerrnnee  ccoohheessiiee..  DDee  hheerreenn
vvrraaggeenn  zziicchh  aaff  ooff  ddeezzee  kkaammeerr
zziicchh  iinn  eeeenn  ggrroooott  hhuuiiss
bbeevviinnddtt..  IInn  ddaatt  ggeevvaall  hheeeefftt  zzee
mmiisssscchhiieenn  wweell  iieettss  vvoooorr  ggee--
mmeeeennsscchhaappppeelliijjkk  eetteenn  iinn
hhaaaarr  kkooeellkkaasstt..  VVeerrddeerr  hheeeefftt
zzee  zzuuiivveellpprroodduucctteenn  zzooaallss
VViiffiitt  iinn  hhuuiiss,,  eeeenn  fflleess  wwiijjnn  eenn
ttaappaass  ooff  iieettss  ddeerrggeelliijjkkss..  

MMeerreell  BBrrooeekk  iiss  ddeerrddeejjaaaarrss
ssttuuddeennttee  BBiioommeeddiisscchhee
TTeecchhnnoollooggiiee..  DDiitt  jjaaaarr  iiss  zzee
sseeccrreettaarriiss  vvaann  ddee  SSeennaaaatt
vvaann  hheett  EESSCC..  TTiijjddeennss  hhaaaarr
bbeessttuuuurrssjjaaaarr  iiss  zzee  oonnaaffhhaann--
kkeelliijjkk,,  mmaaaarr  eeeerrddeerr  wwaass  zzee
lliidd  vvaann  ddaammeessddiissppuuuutt  WWee
KKnnooww  YYoouu  KKnnooww  vvaann  hheett
EESSCC..  ZZee  bbeesstteeeeddtt  vveeeell  ttiijjdd
aaaann  ddee  vveerreenniiggiinngg  eenn  ggaaaatt
vvaaaakk  nnaaaarr  ffeeeessttjjeess  eenn
ggaallaa’’ss..  VVeerrddeerr  hhoouuddtt  zzee  vvaann
lleezzeenn  eenn  ssppoorrtteenn..  ZZee  nneeeemmtt
ddeeeell  aaaann  ttrraaiinniinnggeenn  vvaann
DDoonn  QQuuiisshhoooott  eenn  ddooeett  vveeeell
aaaann  aannddeerree  ssppoorrtteenn,,  zzooaallss
ffiittnneessss,,  zzwweemmmmeenn  eenn
ddaannsseenn..  VVoooorrhheeeenn  ggiinngg  zzee
ooookk  vvaaaakk  zzeeiilleenn,,  ddaaaarr  iiss  nnuu
wwaatt  mmiinnddeerr  ttiijjdd  vvoooorr..  ZZee  eeeett
nniieett  vvaaaakk  tthhuuiiss  eenn  hheeeefftt
dduuss  eeeenn  rreeddeelliijjkk  lleeggee
kkooeellkkaasstt..  WWeell  hheeeefftt  zzee
aallttiijjdd  ssmmeeeerrkkaaaass  iinn  hhuuiiss  eenn
vveerrddeerr  yyoogghhuurrtt  eenn  eeiieerreenn..
AAff  eenn  ttooee  ssttaaaatt  eerr  ooookk  wweell
eeeennss  eeeenn  fflleess  rroosséé  kkoouudd..  

Het sleutelgat

IIkk  wweeeett  wweell  ddaatt  ddee  bbeessttee
rreemmeeddiiee  tteeggeenn  ddiitt  ssoooorrtt
mmeennsseenn  iiss  oomm  zzee  ggeewwoooonn
ttee  nneeggeerreenn..  MMaaaarr  aaaann--
ggeezziieenn  wwee  ddiiee  aaffrriitt  eeeenn
hheellee  ttiijjdd  ggeelleeddeenn  aall  ggeemmiisstt
hheebbbbeenn,,  wwiill  iikk  eerr  ttoocchh  eeeennss
eeeenn  kkeeeerr  iieettss  oovveerr  zzeeggggeenn,,
oovveerr  ddee  PPVVVV..  MMiisssscchhiieenn
mmooeett  iikk  bbeeggiinnnneenn  mmeett
pprreecciieess  ttee  zzeeggggeenn  wwaatt  iikk  eerr
vvaann  vviinndd..  ZZee  lliijjkkeenn  mmiijjnnss
iinnzziieennss  hheett  mmeeeesstt  oopp  eeeenn
ppaarrttiijj  ‘‘vvaann  ddee  vvrraacchhttwwaaggeenn
ggeevvaalllleenn’’  ppoolliittiiccii::  ppooppuullaaiirr
ssppuull,,  mmaaaarr  ddaann  wweell
ggooeeddkkoooopp..  ZZee  hheebbbbeenn  wwaatt
bbeesscchhaaddiiggiinnggeenn  ooppggee--
llooppeenn,,  mmaaaarr  zzee  kkuunnnneenn
aalllleemmaaaall  nnoogg  hheeeell  hhaarrdd
rrooeeppeenn..  LLeeff,,  zzoouu  jjee  hheett
kkuunnnneenn  nnooeemmeenn..  HHeett  lleeff
oomm  wwoooorrddeenn  aallss  oonnnnoozzeell,,
kknneetttteerrggeekk  eenn  bbooeevveenn--
bbeennddee  ttee  ggeebbrruuiikkeenn..  HHeett
lleeff  oomm  mmeeddiiaa  aallss  mmaarrkktt--
ppllaaaattss..nnll  ttee  ggeebbrruuiikkeenn  oomm
jjee  mmeenniinngg  ttee  vveerrsspprreeiiddeenn..
HHeett  lleeff  oomm  ddee  ppoolliittiieekk  ttee
ddoommiinneerreenn  eenn  ddaaaarr  ttrroottss
oopp  ttee  zziijjnn..  MMeett  ssaammeenn--
wweerrkkeenn  bbeerreeiikk  jjee  iimmmmeerrss
nniikkss,,  ddaann  kkrriijjgg  jjee  nnooooiitt  jjee
zziinn..  MMaaaarr  wweell  aallttiijjdd  ddee
sstteemm  vvaann  hheett  vvoollkk  vveerrttee--
ggeennwwoooorrddiiggeenn..  DDee  PPVVVV
lluuiisstteerrtt  nnaaaarr  hheett  vvoollkk,,
zzooaallss  ooookk  bblliijjkktt  uuiitt  ddee
sstteelllliinngg  vvaann  ddee  wweeeekk  oopp
hhuunn  wweebbssiittee::  ‘‘WWaatt  vviinnddtt  uu
vvaann  ddee  nniieeuuwwee  wweebbssiittee??’’
DDaatt  zziijjnn  bbeellaannggrriijjkkee  zzaakkeenn
oomm  oovveerr  ttee  ddeebbaatttteerreenn..  EEnn
GGeeeerrtt  WWiillddeerrss  iiss  ddee  mmaann
ddiiee  ddeezzee  zzaakkeenn  mmeett  ccaattcchhyy
oonneelliinneerrss  eeeennss  fflliinnkk  tteerr
sspprraakkee  bbrreennggtt  iinn  ddee
KKaammeerr..  IIkk  vvrreeeess  eecchhtteerr  ddaatt
ddee  mmaann  hheett  vveerrtteeggeenn--
wwoooorrddiiggeenn  vvaann  ddee  sstteemm
vvaann  hheett  vvoollkk  ttee  lleetttteerrlliijjkk
ooppggeevvaatt  hheeeefftt..  EEeenn  llaanndd
bbeehhoooorrtt  ttoocchh  iinn  ddee  eeeerrssttee
ppllaaaattss  bbeessttuuuurrdd  ttee  wwoorrddeenn
eenn  ddee  sstteemm  vvaann  hheett  vvoollkk
ggeeeefftt  aaaann  wweellkkee  ppeerrssoonneenn
hhiieerrvvoooorr  hheett  mmeeeesstt  ggee--
sscchhiikktt  wwoorrddeenn  ggeeaacchhtt..  HHaadd
GGeeeerrtt  hheett  lleeff  ggeehhaadd  eeeenn
bbeerrooeeppsskkeeuuzzeetteesstt  ttee
mmaakkeenn,,  ddaann  zzoouu  hhiijj  eerr--
aacchhtteerr  ggeekkoommeenn  zziijjnn  ddaatt
pprrootteesstteerreenn  mmeett  ccaattcchhyy
oonneelliinneerrss  mmeeeerr  eeeenn  ttaaaakk  iiss
vvaann  bbiijjvvoooorrbbeeeelldd  eeeenn
ccoolluummnniisstt..  LLaaaatt  hheett  vvoollkk
hhaaaarr  sstteemm  ggeebbrruuiikkeenn,,  ddee
ppoolliittiiccuuss  zziijjnn  hhooooffdd..  

MMoonniiqquuee  HHeennddrriikkss  iiss
ssttuuddeennttee  TTeecchhnniisscchhee
IInnffoorrmmaattiiccaa

Tekst: Monique Hendriks
Foto’s: Bart van Overbeeke

Wie woont er in deze kamer? Deze vraag stelt Cursor wekelijks aan
een aantal willekeurige studenten op de campus. Deze week een
analyse van Mark van de Ven (zesdejaars student Werktuigbouw-
kunde) en Mariët Verburg (zesdejaars student Biomedische
Technologie) en van Thomas Gerrits, Thijs Spuesens (beiden
vierdejaars student Elektrotechniek) en Frank Rentmeester
(negendejaars student Elektrotechniek). Zij bekeken twee foto’s
van deze Eindhovense studentenkamer en gaven commentaar. 

Senioren aan de wandel met led-routes
Senioren laten bewegen
met behulp van wandel-
routes die worden uitge-
stippeld door lantaarn-
palen op straat: dat is in
een notendop het idee
achter ‘Led Light Guide’
van studente Lisa op ’t
Hof. Het concept, uitge-
dokterd tijdens haar
bachelorstage, is zo en-
thousiast ontvangen dat
de studente Industrial
Design een eigen bedrijf
gaat opzetten om het te
realiseren.

Op ’t Hof liep afgelopen
maanden stage bij Sports
and Technology. Deze
stichting streeft naar inno-
vatieve toepassingen in de
sport door het bij elkaar
brengen van kennisinstel-
lingen, het bedrijfsleven en
de sportwereld. Eén van de
projecten binnen deze
stichting is ‘Life Long Fit’,
dat de mogelijkheden van
innovatie bij ouderensport
onderzoekt. 
Op ’t Hof stortte zich voor
haar stage op een deel-
project om 55-plussers aan
het wandelen te krijgen.
Hiervoor sprak de 21-jarige
onder andere met activitei-
tencoördinatoren van een
zorgcentrum. “Ook ben ik
een keer op pad geweest
met een wandelclub voor

senioren, aan wie ik
bewust niet teveel heb
verteld over mijn technolo-
gische achtergrond en am-
bities. Want technologie
schrikt veel ouderen af.
Wel had ik stappentellers
meegenomen en die
vonden ze erg interessant.
Het ging me niet om het
aantal gezette stappen,
maar hoe ze op het ap-
paraat zouden reageren en
hoe ze het zouden ge-
bruiken.”
Wat de studente vooral snel
duidelijk werd: gezel-
ligheid staat bij de wan-
delende ouderen voorop.
En dat was een belangrijk
gegeven bij het opstellen
van eisen voor haar
ontwerp. “De technologie
moet ondersteunend zijn;
senioren moeten on-
derweg niet van alles
hoeven instellen of steeds
op een schermpje moeten
kijken. Want tijdens het
wandelen willen ze wél
kunnen doorkletsen.” Ook
verrassings- en spelele-
menten werden be-
langrijke uitgangspunten
voor Op ’t Hof.

Bescherming
De studente wil voor haar
idee gebruik maken van
het bestaande openbare
lichtnet. Veel details wil ze,

met het oog op be-
scherming van haar
concept, niet kwijt - maar
in grote lijnen komt het
erop neer dat met
gekleurde led-verlichting
in lantaarnpalen telkens
een andere wandelroute
kan worden uitgestippeld.
Door toevoeging van spel-
elementen en het betrek-
ken van andere doel-
groepen zou met de

led-verlichting nog veel
meer gedaan kunnen
worden, benadrukt ze. 

Prototype
Begin deze week besprak
de studente haar idee met
vier belangstellende be-
drijven. Ook bij de ge-
meente, verantwoordelijk
voor de straatverlichting,
werd het idee positief ont-
vangen, zegt Op ’t Hof. De

studente is nu bezig met de
oprichting van haar eigen
bedrijf om haar concept te
realiseren. Zo wordt onder
meer gewerkt aan een pro-
totype, dat in eerste in-
stantie wordt getest in één
van de zogenoemde
fieldlabs van Sports and
Technology. Daarna hoopt
Op ’t Hof er snel mee
verder te gaan in de
openbare ruimte./.

Een impressie van ‘Led Light Guide’.  In deze situatie is het de bedoeling dat de wandelaar de groene
lichtjes in de lantaarnpalen links van hem volgt.
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Effe zeuren

Fred Steutel
Zou ons CvB, in plaats van de Federatie
3TU, wel eens dromen van een Groot
TU/e, inclusief Fontys, alle ROC’s en
Pleincolleges? Groot worden is in, was
het altijd al. Dichtbij hebben we Groot
Eindhoven, dat behalve Eindhoven zelf
de gemeenten Best, Geldrop, Nuenen,
Son en Breugel, Valkenswaard en
Waalre omvat. Op wat grotere schaal
hadden we in de zevende eeuw Groot
Friesland, Frisia Magna, dat zich uit-
strekte van de Schelde tot de Weser -
volgens sommigen van Denemarken tot
Duinkerken - met Utrecht als
hoofdstad. Heel Groningen sprak toen
Fries. Nu spreken niet alleen de

Groningers Gronings, maar ook de
Oost-Friezen. Uit frustratie hebben de
verslagen Groot-Friezen Bonifatius
vermoord (754).
Echt groot wordt het met Groot Turkije.
De Turkse taal is verwant aan de talen
van Oezbekistan, Turkmenistan,
Tadzjikistan, Kazachstan en delen van
Mongolië. Op grond hiervan dromen
sommige Turken van een rijk dat zich
uitstrekt van de Middellandse Zee tot
diep in China, waar de Oeigoeren ook
een aan het Turks verwante taal
spreken. De totale oppervlakte van dit
gebied bedraagt zes miljoen vierkante
kilometer. Met Groot Turkije in de EU
reikt Europa van de Atlantische oceaan
tot aan de Himalaya: Groot Europa!

De meeste Grootlanden zijn gebaseerd
op een gemeenschappelijke taal. Groot
Arabië was dat eerst ook: een
conglomeraat van twintig Arabisch
sprekende naties. De laatste tijd wordt
op instigatie van Saoedi-Arabië
gestreefd naar een ‘wereldomvattend
kalifaat’, de vereniging van alle islami-
tische (en nog-niet-islamitische?)
landen. De lokale talen moeten dan
door Arabisch worden vervangen; zo
kunnen in grote delen van Marokko de
Berbers hun Arabisch sprekende imam
niet verstaan. Naast de taal moet ook
het geloof worden ‘gearabiseerd’.
Vroeger waren de Indonesiërs islami-
tisch op de manier waarop de Zuid-
Amerikaanse indianen christelijk

waren: op hun eigen manier. De Indo-
nesische vrouwen waren luchtig
gekleed en konden zonder begeleiding
over straat. Nu zijn ze als witte nonnen
ingepakt en worden door fanatieke isla-
misten ‘in het gareel’ gehouden. 
Dit Groot Kalifaat zal er toch wel niet
komen. Het is in strijd met de Groot-
Turkse gedachte en bovendien: weinig
moslim(a’)s zullen reikhalzend uitzien
naar een regime als in Saoedi-Arabië. 
Wij moeten de gedachte aan een Groot
TU/e ook maar laten varen: small is
beautiful!

WWiiee:: Thomas Hermans / 25 / promo-
vendus Biomedische Technologie

WWaatt::  zelfgemaakte foto
WWaannnneeeerr:: sinds juni 2005
WWaaaarroomm:: Voor mijn bedrijfsstage ben ik in
mei 2005 naar Californië gegaan om bij IBM in
San José stage te lopen. Ik werkte daar aan
‘zelfassemblage van blokcopolymeren’. Vanuit
Amsterdam vloog ik op Washington, vandaar
naar L.A. en van daaruit naar Santa Barbara
omdat ik daar mijn visum moest halen. Ik
maakte deze foto onderweg van Santa Barbara
naar San José. Klein vliegtuigje, 25 man, veel
lawaai maar door de lagere snelheid wel
relaxter opstijgen en landen. Ik vind het
natuurlijk een mooie
foto, maar het is vooral
handig. Door de com-
positie is er links veel
ruimte en kunnen de
pictogrammen
zogezegd ademen.

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 gebruiker.

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




