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Europees geld
voor TU/eonderzoek
De TU/e scoort zeker één, maar
waarschijnlijk twee subsidies
bij de eerste ronde van de
‘Starting Grant Competition’
van de European Research
Council (ERC). Dr.ir. Luc
Brunsveld, vanaf juli hoogleraar bij Biomedische Technologie, krijgt 1,25 miljoen euro.
Dr.ir. Frank Geels van Technologie Management staat hoog
op de reservelijst en maakt een
goede kans op een subsidie
van negen ton.

Geels staat zodanig hoog op de
ranglijst, dat hij daardoor waarschijnlijk toch een subsidie van
ruim negen ton krijgt. Daarmee
kan hij vijf jaar lang een groot
deel van zijn eigen salaris financieren en twee promovendi aanstellen. Geels gaat met de
subsidie onderzoeken hoe duurzame innovaties een voet aan de
grond kunnen krijgen in nietduurzame conservatieve sectoren zoals transport, energievoorziening en landbouw.

Brunsveld was al aangenomen
aan de faculteit Biomedische
technologie als hoogleraar Chemische Biologie. Zijn nieuwe
groep van zes reeds geplande
onderzoekers krijgt nu alleen een
flinke zet in de rug. Met de
startersubsidie kan hij ongeveer
vier extra promovendi of postdocs aanstellen. “Het schrijven
van een onderzoeksvoorstel is
veel werk, maar het blijkt goed
geïnvesteerde tijd”, vertelt hij.
Brunsveld, die in 2001 promoveerde aan de faculteit Scheikundige Technologie, gaat zich
richten op de onderlinge interacties tussen eiwitten. Die spelen
een grote rol bij ziektes en het
voorkomen ervan.
Bij de directe toekenningen van
de subsidie valt Geels net buiten
de boot. De ERC zoekt nu echter
voor ongeveer honderd aanvragen naar extra financiering.

Excellente onderzoekers
De ERC financiert onderzoeksvoorstellen van individuele
onderzoekers in Europese competitie. De ERC-startersubsidies
zijn bedoeld om excellente
onderzoekers, die twee tot negen
jaar geleden zijn gepromoveerd,
te ondersteunen bij het opzetten
van een eigen onderzoekslijn. Bij
deze eerste ronde was er flinke
concurrentie. Van de ruim 9.000
aanvragen werden slechts 200
voorstellen gehonoreerd en staan
er 230 op een reservelijst.
Volgens het ministerie van OCW
hebben Nederlandse onderzoekers bij deze subsidieronde
zeer goed gepresteerd. Met
negen procent van het totale
aantal gehonoreerde voorstellen
staat Nederland in Europa op de
vierde plaats. Koploper in
Nederland is de VU in Amsterdam met vijf toekenningen./

.

Alternatief plan
W-hal klaar op 1 april
De presentatie van het alternatieve plan voor nieuwbouw op
de plek van de W-hal is een
maand uitgesteld. Het plan
wordt nu op 1 april bekendgemaakt. Eind 2007 lieten de
gemeente Eindhoven en het
College van Bestuur (CvB) van de
TU/e weten dat men gezamenlijk
ging onderzoeken wat er van de
W-hal behouden kan blijven. In
eerste instantie was het CvB van
plan de hal volledig te slopen en
er een nieuw gebouw neer te
zetten, waar de bibliotheek, restauratieve voorzieningen en de
faculteit Wiskunde en Informatica in ondergebracht moeten
worden. De besluitvorming over
de aanvraag van de monumentenstatus voor de W-hal (inge-

diend door de Stichting Wederopbouw Erfgoed) werd hangende
het onderzoek opgeschort. Ook
de aanvraag voor een sloopvergunning (ingediend door de
TU/e) ging tijdelijk de ijskast in.
Architect ir. Joost Ector die in mei
2007 al een ontwerp indiende
voor een nieuwe W-hal, is nauw
betrokken bij het alternatieve
plan. Deze week maakte de TU/ealumnus bekend dat zijn architectenbureau ook een grote opdracht heeft binnengehaald bij
de TU Delft voor de bouw van
laboratoria en onderwijs- en
kantoorruimten. En voor de
Universiteit
Twente
bouwt
Ectors bureau een onderzoekscomplex met een nanolaboratorium./

.

‘Stilte alstublieft!’
Waar doorgaans het gerinkel van
servies weerklinkt en met
gedempte stemmen wordt
gedineerd, heerste op dinsdag middag 26 februari serene rust.
Anderhalf uur lang was de
University Club het toneel van
een televisieopname voor het
VARA/NPS-programma Zembla.

In een hoekje van het restaurant
had het productieteam een mooi
uitgelichte interviewopstelling
opgebouwd. Daar werd TU/ehoogleraar Annelies van Bronswijk
door een interviewer uitgebreid
aan de tand gevoeld over het
binnenklimaat van woonhuizen.
Van Bronswijk is hoogleraar Public

Health Engineering for Built
Environments en een interna tionaal gewaardeerde deskundige
op dit gebied. De uitzending
waarin zij uitgebreid aan het
woord komt, staat gepland voor
eind maart.
Foto: Bart van Overbeeke

Eredoctoraat TU/e voor ‘spintronics’onderzoeker Stuart Parkin
riseerde
stromen.
Daarvoor ziet hij toepassingen in een door
hem
gepatenteerd,
driedimensionaal
geheugenconcept, de
‘magnetic
racetrack
memory’.

De TU/e reikt een eredoctoraat
uit aan dr. Stuart Parkin van
IBM Research in de Verenigde
Staten. Hij krijgt deze bijzondere onderscheiding voor
zijn belangrijke bijdrage aan
de ontdekking en ontwikkeling
van ‘spintronics’. Dit vakgebied maakt nieuwe ontwikkelingen mogelijk aan onder
andere harddisks en magnetisch RAM-geheugen. Parkin
krijgt zijn eredoctoraat tijdens
de viering van de 52e dies
natalis van de universiteit op
vrijdag 25 april in de
Eindhovense Paterskerk.
De leeskoppen van moderne
harddisks zouden niet werken
zonder het ‘giant magnetoresistance’-effect (GMR) dat optreedt
in bepaalde gelaagde magnetische structuren. Parkins grensverleggende onderzoek aan interacties in deze structuren is
essentieel geweest voor de toepassing van de technologie. Ook
hebben zijn baanbrekende activiteiten op het gebied van magnetische tunneljuncties bijgedragen aan de ontwikkeling van
‘magnetic
random
access

memory’ (MRAM), een permanent en zuinig geheugen.
Tegenwoordig richt Parkin zich
onder andere op het manipuleren van magnetische domeinen door middel van spin-gepola-

Stuart Parkin is IBM
Fellow en leider van de
onderzoeksgroep
‘magnetoelectronics’
aan het IBM Almaden
Research Center in
Californië, ‘consulting
professor’ aan Stanford
University en directeur van het ‘IBMStanford Spintronic
Science and Applica0tions Center’. Hij is
(mede-)auteur
van
ruim 350 wetenschappelijke artikelen en
heeft meer dan 50
patenten op zijn naam.
Prof.dr. Bert Koopmans van de
faculteit Technische Natuurkunde treedt op als Parkins erepromotor./

.
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Lindsey Vlaar
“Normaal zijn scheelt wel een hoop gedoe”
Monique van de Ven
Foto: Bart van Overbeeke
Een brugpieper met dikke
boekentas is vaak het mikpunt
van spottende ouderejaars.
Wie als achtjarige aan de
middelbare school begint,
moet vast dubbel de klos zijn.
Toch? Maar Lindsey Vlaar,
studente Elektrotechniek (17),
haalt er haar schouders bij op:
“Ik heb er nooit last van gehad.
Gewoon een kwestie van
opmerkingen negeren.”
Tweeënhalf jaar terug begon ze
als student aan de TU/e - als
veertienjarige.
Lindsey’s leven verloopt eigenlijk al zeventien jaar in een
stroomversnelling. Als baby en
kind had ze amper de rust om te
slapen. Ze was bovengemiddeld
druk en eigenwijs. Op de basisschool sloeg ze vier van de acht
groepen over (de tweede kleuterklas plus de groepen vier, zes
en acht). Herinneringen aan die
tijd heeft ze amper, “behalve dat

ik leeftijdgenootjes toen al erg
kinderachtig vond.”
Toen Lindsey vijf was, namen
haar ouders haar mee naar het
Centrum voor Begaafdheid in
Nijmegen. De kleuter had er,
dankzij de afwisselende en uitdagende opdrachten, een heerlijke dag, constateerden de
onderzoekers. Wel duurde het
tussentijdse wachten haar al
snel te lang. En waren de opdrachten iets te simpel, dan
raakte Lindsey in de war. “Een
hoogbegaafd kind stapelt misschien moeiteloos een toren van
tien blokjes, terwijl het bij vijf
blokjes twijfelt, gewoon omdat
dat te simpel is”, verklaart ze
zelf.
In Nijmegen werd bevestigd wat
haar ouders al vermoedden:
Lindsey is hoogbegaafd. Ook in
haar totale ontwikkeling bleek ze
voor te lopen op leeftijdgenoten.
“Sommige kinderen hebben
gewoon wat extra leerstof nodig,
maar passen wel tussen hun
leeftijdsgenootjes. Ik was nooit

helemaal op mijn plek tussen
kinderen van dezelfde leeftijd.”
Op haar eerste basisschool
liepen ze niet echt warm voor de
gevraagde extra begeleiding en
inhoudelijke uitdaging. Na een
verhuizing vanuit Heerlen naar
Egmond-Binnen vond de familie
in het nabijgelegen Heiloo uiteindelijk een school die meewerkte - zij het mopperend.
Maar echt leuk was haar basisschooltijd nooit, zegt Lindsey.
Dat werd iets beter op de middelbare school waar ze als achtjarige haar vroege entree maakte.
Hoewel ze ook daar naar eigen
zeggen nooit echt aansluiting
vond. “Jongens van een jaar of
twaalf zijn sowieso irritant en de
meisjes vond ik tuttig. Er waren
wel kinderen met wie ik kon opschieten, maar ik kwam niet bij
hen thuis of omgekeerd. Die
behoefte had ik trouwens ook
niet.” Ook docenten wisten niet
goed hoe ze moesten omgaan
met de hoogbegaafde pupil: “Ze
vonden me maar lastig omdat ik

Cursor/Colofon
© 2008. Auteursrechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming
van de hoofdredacteur.
De redactie behoudt zich het recht voor om
aangeboden artikelen te wijzigen.
Redactie Han Konings (hoofdredacteur),
Judith van Gaal, Jim Heirbaut, Ivo Jongsma,
Frits van Otterdijk (eindredacteur a.i.), Brigit
Span (eindredacteur), Monique van de Ven
Aan dit nummer werkten verder mee Ruben
Libgott, Benjamin Ruijsenaars, Enith
Vlooswijk, Paul Weehuizen Foto’s Bart van
Overbeeke Lay-out Esther Valk Redactieraad
prof.dr.ir. Henk van Tilborg (voorzitter), drs.
Joost van den Brekel, Agnes van Hemert
(secretaris), prof.dr.ir. Han Meijer, Wouter
Schilpzand Basisvormgeving Koos Staal bno
Druk Drukkerij E.M. de Jong B.V. BaarleNassau Advertenties Bureau Van Vliet BV,
Passage 13-21, 2024 KS Zandvoort,
tel. 023 - 5714745 Redactie-adres TU/e, W-hal
1.25, postbus 513, 5600 MB Eindhoven,
tel. 040 - 2472961/2474020, e-mail:
cursor@tue.nl, www.tue.nl/cursor.
Cursor is aangesloten bij het Hoger Onderwijs
Persbureau (HOP)

blijkbaar nogal veel vragen stelde.”
Als veertienjarige met een gymnasiumdiploma op zak (profiel
Natuur & Techniek aangevuld
met Biologie 1 en 2 en Latijn)
begon de oriëntatie op de opleidingenmarkt. Die verkenning
bracht haar al snel in de bèta- en
techniekhoek, waarbij de IDcombinatie van techniek, vormgeving en ‘ontwerpen voor de
medemens’ de doorslag gaf. In
september 2005 ging Lindsey
als veertienjarige aan de slag bij
Industrial Design; mét studiefinanciering, na voortijdige stopzetting van de kinderbijslag. ID
bleek echter toch niet helemaal
haar ding en na een jaar stapte
ze over naar Elektrotechniek.
“Deze opleiding gaat net iets
meer de diepte in.”
Intussen is Lindsey ook volop
actief in het studentenleven,
onder andere als lid van Footloose en Quadrivium en bij
studievereniging Thor. Bestuurswerk bij een vereniging zit er
nog niet in, want daarvoor moet

je volgens de wet achttien zijn,
zo ontdekte een vriend van haar.
Tegen die leeftijdsgrens liep
Lindsey trouwens al eerder aan,
onder meer toen woonbedrijf
Vestide haar als veertienjarige
eerstejaars weigerde in te schrijven. Via het Onderwijs en Studenten Service Centrum van de
TU/e kwam ze toen terecht bij
een hospita, “maar dat klikte niet
echt. Op een gegeven moment
klaagde ze dat ik tijdens de Intro
steeds zo laat thuis was gekomen.
Waarop ik dacht: ‘Je bent mijn
babysit niet’.” Inmiddels woont
Lindsey al een tijd in een studentenhuis, maar ze is op zoek naar
een grotere kamer. Vestide heeft
intussen een oogje toegeknepen
en de studente vorig jaar, op haar
zestiende, alsnog ingeschreven.
Veel last van haar hoogbegaafdheid heeft Lindsey naar eigen
zeggen nooit gehad, “hoewel het
wel eens vermoeiend is om het
hele verhaal steeds te moeten
uitleggen. ‘Normaal’ zijn scheelt
wel een hoop gedoe.”/

.

D e w eek v an /Joer i
Joeri Verlinden, student Biomedische
Technologie, werd afgelopen week
verkozen tot Eindhovens Studenten
Sportman 2007.
Ondanks het feit dat ik in het tweede jaar
van mijn studie zit, zullen weinig mensen
aan de faculteit mij kennen. Dit studiejaar
ben ik dan ook welgeteld tien dagen
aanwezig geweest. Mijn gemiddelde week
bestaat namelijk voor ruim dertig uur aan
sportactiviteiten op het gebied van
zwemmen. Door dit intensieve programma heb ik dit sportseizoen de keuze
gemaakt iets minder te investeren in mijn
studie en meer in het zwemmen. Gelukkig
heeft dat nu al resultaat opgeleverd. Ik heb
mij genomineerd voor de Olympische
Spelen die in augustus worden gehouden
in Peking. Tevens mag ik meedoen aan de
EK, die vanaf half maart plaatsvinden in
mijn ‘eigen’ Tongelreep, en als toetje is
anderhalve week later het WK korte baan
in Manchester.

Maandag. Afgelopen week was voor mij
niet veel anders dan normaal. Ook de
eerste zes dagen van deze week ging de
wekker om 05.38 uur. Een dag als vandaag
kent voor mij twee keer twee uur zwemtraining, twee keer dertig minuten ‘core
stability’ en anderhalf uur krachttraining.
Op deze manier breng ik ook de rest van
de werkdagen door, met als enige uitzondering dat er op dinsdag, donderdag en
zaterdag geen krachttrainingen zijn.
Woensdag. Vanavond is het Eindhovens
Studenten Sportgala. Na een kort video-interview vorige week en enige inlichting die
ik kreeg tijdens mijn drieweekse trainingsstage in het zonovergoten Isla de
Margarita afgelopen januari en februari,
was het nu eindelijk tijd voor het gala. Ik
ben genomineerd voor de titel Studenten
Sportman 2007. Na twee lezingen over de
toepassingen van hedendaagse techniek in
de sport en enkele shows worden de genomineerden geëerd. Enkele zenuwslopende

seconden later volgt
het eindoordeel:
ik heb gewonnen! Een
mooie
erkenning
voor mijn
inspanningen
van het afgelopen jaar. Na een
latin-voorstelling en
een korte borrel is het tijd om naar huis te
gaan; de klok richting Peking tikt immers
gewoon door.
Zaterdag. Na deze inspirerende week is
het tijd voor anderhalve dag rust. Op deze
manier nog een paar mooie weken
doorkomen en dan schitteren op het
EK!/

.
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‘Eindhoven wél ingelicht over proefschrift’ BMT viert tienjarig
‘Eindhoven’ was wél op de
hoogte van het feit dat het
omstreden proefschrift van
Marcoen Cabbolet eerder in
Tilburg was aangeboden. Dat
stelt zijn tweede promotor
Malo Hautus. Het vermeende
verzwijgen van de voorgeschiedenis werd de Tilburgse
hoogleraar Harrie de Swart, de
eerste promotor van Cabbolet,
kwalijk genomen door rector
Frank van der Duyn Schouten
van de Universiteit van Tilburg.
Malo Hautus is emeritus hoogleraar van de TU/e-faculteit
Wiskunde en Informatica en
tweede promotor van het omstreden proefschrift van Marcoen
Cabbolet. Hautus, die de afgelopen weken onbereikbaar was
voor commentaar, laat via e-mail

weten dat hij in zijn gesprek met
de decaan van de faculteit
Wiskunde en informatica, Kees
van Hee, “wel degelijk heeft
verteld dat de heer Cabbolet eerst
in Tilburg een promotie had aangevraagd, maar daarvan had afgezien omdat hij persoonlijke
problemen had met één van de
commissieleden”. Van Hee is lid
van het College voor Promoties.
Hautus’ verklaring lijkt strijdig
met de open brief die de
Tilburgse rector Frank van der
Duyn Schouten eerder liet publiceren in Cursor en in het
Tilburgse universiteitsblad Univers. Daarin stelt hij dat de TU/e
‘niet op de hoogte is gesteld van
de Tilburgse voorgeschiedenis
van dit manuscript’. De rector
noemt daarop het optreden van
de Tilburgse hoogleraar Harrie

de Swart, eerste promotor van
Cabbolet, ‘misleidend’ en ‘in
strijd met de academische
mores’. De rector heeft zelf de
TU/e-rector over de ‘voorgeschiedenis’ ingelicht.
De Swart reageerde verbaasd op
de beschuldiging, maar verwees
door naar co-promotor Malo
Hautus, die de contacten met
‘Eindhoven’ deed. Hautus was
toen onbereikbaar voor commentaar. De emeritus blijkt sinds
28 januari in Nieuw-Zeeland te
zijn, zonder internetverbinding.
Zodra hij weer contact had, heeft
hij gereageerd.
De woordvoerder van de TU/e wil
geen commentaar geven. Hij
beroept zich op het vertrouwelijke karakter van het College
van Promoties. (Univers)/

.

‘Krachtpatsertje’ voor
project Industrial Design
Een creatie van studenten van
Industrial Design (ID) viel donderdag 21 februari op het
stadhuis van Eindhoven in de
prijzen. Daar werd het zogenoemde ‘krachtpatsertje’ uitgereikt. De faculteiten Bouwkunde en Industrial Design, de
Design Academy en Hogeschool
Zuyd voerden recentelijk onderzoeken uit met als thema
Krachtwijken. Studenten bekeken
de mogelijkheid en behoeften
om
het
leefklimaat
in
Eindhovense wijken te verbeteren. De eerstejaars van
Industrial Design kwamen op de
proppen met een ‘prachtpaal’.
Het idee hierachter is dat er in
een straat een mooie paal komt te
staan met vertakkingen waaraan
bloembakken en klimplanten
komen te hangen. Buurtbewoners moeten samenwerken
om de groenvoorzieningen
optimaal te houden. De jury was
er vooral over te spreken dat
bewoners een actieve bijdrage
moeten leveren. Ook het vooruitzicht dat de buurt groener
wordt, sprak tot de verbeelding.
Tweedejaarsstudenten van ID
ontwierpen meubels die op een
plein moeten komen. Gaat
iemand er zitten, dan wordt een
lichtspoor door de wijk geactiveerd. Zo zien bewoners dat
iemand op het plein zit om
eventueel een praatje mee te
maken. Bouwkunde bekeek de
ruimtelijke eigenschappen van
De Bennekel in relatie tot die van
het stadsdeel Gestel. Ook keken

Kortsmit, wiskundig IT-specialist van de faculteit, ontwikkelde een programma dat de
computers van studenten tijdelijk afsnijdt van de buitenwereld. Studenten krijgen een

Een feestje vier je met je
vrienden, vinden ze bij
Biomedische Technologie.
Daarom pakt de tienjarige
faculteit op donderdag 20
maart groots uit met een
afwisselend programma vol
activiteiten voor verschillende
doelgroepen.
‘BMT 10 jaar springlevend!’ is
het motto van de faculteit, die een
decennium geleden als eerste in
Europa van start ging met een
vijfjarige opleiding op het gebied
van de biomedische technologie.
Deze kwam voort uit de TU/efaculteit Werktuigbouwkunde,
waarbinnen begin jaren negentig
de eerste studierichting ontstond
die meer de ‘biokant’ opging:
Werktuigkundige
Medische
Technologie. Inmiddels bestaat
BMT tien jaar en zwaaide de
faculteit in die periode zo’n tweehonderdvijftig afgestudeerden
uit.

Het tienjarig bestaan wordt op 20
maart stevig gevierd. Op het programma staan onder andere een
‘luxe ontbijt’ in De Zwarte Doos,
een lezing van prof.dr. Peter
Katona (één van de grondleggers
van de biomedische technologie), de expositie ‘Binnenste
Buiten’, een workshop over molecular imaging, een Loesjeworkshop en een rondleiding
door de diverse laboratoria van
BMT. Wie net wat meer spanning
zoekt, kan zich bij studievereniging Protagoras wagen aan
een bungeejump. De faculteit
besluit de dag met een feest in de
wintertuin van Sofitel Cocagne,
met onder andere een optreden
van bigband Studentproof.
Voor de meeste activiteiten op
BMT’s verjaardagsfeest is aanmelding vooraf verplicht. Zie
http://tienjaar.bmt.tue.nl/ voor
het volledige programma en
meer informatie./

.

Fellowship voor hoogleraar
Bouwkunde Jan Hensen
TU/e-hoogleraar prof.dr.ir. Jan
Hensen van de faculteit
Bouwkunde is benoemd tot
fellow van de American Society
of Heating, Refrigerating and
Air-Conditioning
Engineers
(ASHRAE). De benoeming is
een erkenning voor Hensens

onderzoek naar prestatiegericht
ontwerpen op het gebied van
bouwfysica, binnenmilieu en
installatie. De bouwkundige, in
1981 afgestudeerd aan de TU/e,
houdt zich binnen dit onderzoek
vooral bezig met computermodellering en simulatie./

.

Ach en W-hal

ze hoe dit stadsdeel aan het
centrum van Eindhoven aansluit.
Het is nog onduidelijk of het

winnende ontwerp ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd.
Foto: Bart van Overbeeke

IT-specialist TU/e wint Security Award
Ir. Wil Kortsmit van de TU/efaculteit Wiskunde & Informatica heeft de SURFcert
Security Award 2007 gewonnen. Hij kreeg de award, die
onder meer vergezeld ging van
een geldbedrag van drieduizend euro, voor zijn zelfontworpen programma ‘beveiligd
toetsen’.

jubileum met vrienden

webadres om de digitale toets te
downloaden; wanneer het downloaden is voltooid, worden alle
communicatiepoorten automatisch verbroken totdat de maker
zijn digitale antwoorden heeft
ingeleverd. Het programma
voorkomt daarmee dat studenten
tijdens het maken van een toets
via hun laptops over de antwoorden kunnen communiceren.
Aan de TU/e werden de afgelopen
maanden
tientallen
toetsen afgenomen met dit
nieuwe programma. Kortsmit
werkt momenteel aan een

gebruiksvriendelijke webinterface voor docenten, zodat zij zelf
op een veilige manier een
tentamen kunnen aanvragen en
invoeren in het programma.
SURFcert is een onderdeel van
SURFnet -de internetprovider
voor het hoger onderwijs en veel
onderzoeksinstellingen
in
Nederland-, dat gevallen van
beveiligingsinbreuken
onderzoekt. Met de award wil
SURFcert het belang van een
goed georganiseerde beveiliging
onderstrepen./

.
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Meer studiestakers
Het aantal eerstejaars
dat voor 1 februari is
gestopt met zijn opleiding is dit jaar gegroeid.
Van de ruim honderdduizend beginners
haakte 5,7 procent in de
eerste maanden af. Vorig
studiejaar gaf 5,2
procent van de eerstejaars er voor februari
de brui aan.
De toename komt volledig
voor rekening van het hbo,
zo blijkt uit cijfers van de
IB-Groep. Bijna 4800 van
de ruim 73.000 hbostudenten die dit jaar aan
hun opleiding begonnen,
heeft zich inmiddels laten
uitschrijven. Uitgedrukt
in een percentage is dat
6,5 procent, tegen 5,9
procent van de lichting die

in 2006/07 van start ging.
Aan de universiteit stopten in het lopende studiejaar bijna duizend van de
ruim 28.000 wo-studenten, wat net als vorig
studiejaar neerkomt 3,4
procent.
Wie zijn studiefinanciering
stopzet
voor
1 februari en niet voor een
andere opleiding kiest,
hoeft zijn prestatiebeurs
niet terug te betalen.
Studenten die in de eerste
maanden van opleiding
zijn veranderd, zijn dus
niet in de telling meegenomen. Het is niet duidelijk aan welke instellingen de meeste studenten
binnen een paar maanden
stoppen. (HOP)/

.

Universitaire opleiding
voor onderwijzers
Nieuwe mogelijkheden
voor wie de pabo te licht
vindt, maar toch juf of
meester wil worden. In
Utrecht haal je straks in
vier jaar een universitair
bachelordiploma onderwijskunde én pabodiploma.
De ‘academische lerarenopleiding primair onderwijs’ is een initiatief van de
Universiteit Utrecht en
Hogeschool Utrecht. De
vierjarige dubbelopleiding
voorziet in een groeiende
politieke en maatschappelijke behoefte aan onderwijzers met academische
kennis en vaardigheden.
De twee bachelorstudies
zijn zodanig met elkaar

vervlochten dat het lijkt
alsof de studenten één
opleiding volgen. Het programma begint in september en wordt aan beide
instellingen verzorgd. Het
is
toegankelijk
voor
vwo’ers en voor pabo-studenten die hun propedeuse hebben behaald.
Vanwege het ‘veeleisende
karakter’ van het programma worden zij aan de poort
geselecteerd. Ze moeten
onder meer een motivatiebrief schrijven en de verplichte rekentoets al van
tevoren halen. De belangstelling zal naar verwachting te groot zijn voor
de vijftig beschikbare
plaatsen. (HOP)/

.

Delta – TU Delft

Russen vermoeden plagiaat
De rector van de Staatsacademie voor Kunsten en
Architectuur in het Russische Jekaterinenburg zou bij zijn
Delftse collega een bezwaar hebben ingediend wegens
ongeautoriseerd gebruik van teksten uit Russische publi caties. In het proefschrift ‘Avant-garde between East and
West’ zou dr. Tatyana Budantseva, die op 17 november
2007 promoveerde aan de faculteit Bouwkunde, grote
fragmenten hebben overgenomen zonder aanhalings tekens en bronvermeldingen. Als bewijs werd een stapel
fotokopieën met teksten uit Russische boeken aange leverd bij de Delftse bouwkundedecaan Wytze Patijn.
Volgens de ingeschakelde vertaler gaat het echter slechts
om passages over feitelijkheden. De geciteerde werken
zouden door de promovenda netjes zijn opgenomen in de
literatuurlijst van haar proefschrift. De vertaler typeert het
gesteggel dan ook als broodnijd tussen Russische
doctors.

(Advertenties)

Folia – Universiteit van Amsterdam

Pleij en de tuinbroekfeministen
Geïnteresseerd in een baan in de techniek en/of IT?
Kom dan naar het grootste carrière-evenement van
Nederland en bezoek:

14 & 15 maart 2008

Amsterdam RAI

ingenieurscongres.nl

it-congres.nl

De Amsterdamse hoogleraar Historische Nederlandse
Letterkunde Herman Pleij neemt morgen, 29 februari, na
47 jaar afscheid van de UvA. De provotijd, de bezetting van
het Maagdenhuis en de opkomst van het feminisme
passeren de revue in het interview met hem in Folia. De
Maagdenhuisbezetters konden destijds rekenen op de
steun van universitair docent Pleij in de vorm van het hei melijk binnensmokkelen van tweehonderd rollen toilet papier in het hermetisch afgesloten gebouw. Een groep
hardcore tuinbroekfeministen pruimde Pleij niet als enige
mannelijke docent van het vak middeleeuwse letterkunde.
Het compromis: Pleij gaf het eerste uur les en daarna dis cussieerde de groep het tweede uur verder zonder hem
erbij. Over het feit dat hij geregeld op tv te zien is (wat er
toe leidde dat Jan Blokker hem de bijnaam ‘pretprofessor’
gaf) zegt hij: “Ik word veel gevraagd, maar zeg ook vaak
nee. Wanneer ik toestem, zijn het onderwerpen die met
mijn vakgebied te maken hebben. (…) Aan spelletjes doe
ik niet mee.”

Univers – Universiteit van Tilburg

Wat als de euro valt?

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

In Univers schetsen twee Tilburgse economen wat er
wereldwijd zou kunnen gebeuren mocht de euro onderuit
gaan. Dit als reactie op de VPRO-documentaire ‘De dag dat
de dollar valt’. Volgens universitair hoofddocent Thijs ten
Raa zijn de gevolgen voor de Aziatische economie niet zo
dramatisch. Hun eigen munteenheden worden weliswaar
meer waard, waardoor de export richting Europa en
Amerika terugloopt. Maar het opent voor bijvoorbeeld
China, dat een flink betalingsoverschot heeft, ook moge lijkheden om meer Europese bedrijven over te nemen.
Voor Europese bedrijven is het echter weer makkelijker
concurreren, omdat de lonen hier dan lager zijn dan in
Azië. Volgens hoogleraar Ton van Schaik is het niet erg
realistisch dat de euro echt onderuit zou gaan. Ten Raa
denkt dat het aanstellen van Robert Mugabe als president
van de Europese Centrale Bank nog de beste mogelijk heden biedt. “Die man heeft in Zimbabwe een inflatie van
66.000 procent bewerkstelligd en daarmee de
Zimbabwaanse dollar tot snelst vallend munt gemaakt.
Dat moet hem met de euro ook wel lukken.”

UK – Rijksuniversiteit Groningen

Ongevraagde porno uit de printer
Is het mogelijk om via internet een universitaire netwerk printer te ‘kapen’ en het apparaat op die manier onge vraagd spam te laten afdrukken? Die vraag stelden mede werkers van het Gronings Biologisch Centrum zich toen er
plotseling dertien pagina’s porno uit de printer kwamen.
Een medewerker van de helpdesk liet weten dat de print opdracht afkomstig was van een IP-adres buiten de uni versiteit. Volgens UK publiceerde de Amerikaanse techno logiewebsite eWeek.com twee weken terug nog een
artikel over de veiligheidsrisico’s van netwerkprinters. De
adjunct-directeur van het RUG-netwerk houdt het echter
op een knullige fout van een student of medewerker. Voor
die persoon houden de biologen de pikante printopdracht
nog even achter de hand.
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TU/e gaat in Turkije
kennismigranten werven
De TU/e neemt half april deel
aan een handelsmissie naar
Turkije, met als voornaamste
doel kennismigranten te
werven. In Istanbul worden
hiervoor onder andere enkele
onderwijsinstellingen bezocht.
Het is niet de eerste keer dat de
TU/e op pad gaat in Turkije.
Afgelopen drie jaar werden al
missies ondernomen naar dit
land, waar wordt samengewerkt
met de Middle East Technical
University (METU) in Ankara,
Istanbul Technical University
(ITU) en de universiteit van
Bogazici. En niet zonder resultaat: de instroom van Turkse studenten in masteropleidingen van
de TU/e is sindsdien aanzienlijk
toegenomen, stelt dr. Karen Ali,
hoofd van het Onderwijs en

Studenten Service Centrum.
Ook de gemeenten Eindhoven en
Tilburg, de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij, de Universiteit van Tilburg en de hogescholen Avans en Fontys nemen
deel aan de handelsmissie die
van 13 tot 20 april voert naar
Kayseri en Istanbul. De TU/e
neemt alleen deel aan het bezoek
aan Istanbul, waar afspraken
gepland staan met de burgemeester,
de
Kamer
van
Koophandel en enkele onderwijsinstellingen. De universiteit
wordt vertegenwoordigd door
Karen Ali en prof.dr.ir. Jan
Fransoo (Technologie Management). In totaal gaan vijftig tot
zestig mensen mee op de
missie./

.

Stukafest op Cursor-site
Veertien artiesten op even zoveel studentenkamers. Daar was het
gisteravond op het Stukafest allemaal om te doen. Bezoekers konden
muziekoptredens, theatervoorstellingen en cabaret bijwonen van
allerlei artiesten. De avond werd afgesloten met het StuKaFeest in Club
Rembrandt. Wil je zien hoe het Stukafest is verlopen, kijk dan op
www.tue.nl/cursor voor een sfeerimpressie.

UniPartners viert lustrum
Studenten-adviesbureau
UniPartners bestaat dit jaar twintig
jaar. In plaats van feest te vieren,
heeft het bureau de energie gestoken in een nieuwe huisstijl en
logo. Het oude logo, elf jaar terug
ontworpen door een student,
voldeed niet meer. Te weinig uitstraling, te studentikoos, zo was
de opvatting.
Alle tien vestigingen van

UniPartners krijgen hetzelfde
logo om een eenduidiger beeld
naar buiten te brengen. De Eindhovense vestiging voert sinds
vorige week een publiciteitscampagne met flyers, posters en
collegepraatjes. Een feest voor
het twintigjarig bestaan staat niet
op de agenda, maar UniPartners
sluit niet uit dat er nog een
partijtje volgt./

.

Studenten Bouwkunde
verkennen ‘nieuwe’
gebouwen TU/e
Bouwkundestudenten werken
op dit moment aan het ontwerp
van twee verschillende TU/egebouwen. Tussen het Auditorium en de Dommel moet een
tweetal nieuwe promotiezalen
komen. En het Ceres-gebouw
moet worden omgebouwd tot
studiecentrum voor promovendi en postdocs. Bij voldoende gebleken kwaliteit is het
College van Bestuur van plan
de ontwerpen te laten uitvoeren.
Vijf
masterstudenten
bij
Bouwkunde buigen zich op dit
moment over een ontwerp voor
twee nieuw te bouwen promotiezalen tussen het Auditorium en
de Dommel. De gewone collegezalen zouden te weinig een visitekaartje voor de TU/e zijn. De studenten constateerden in een
tussenpresentatie
dat
een
speciale ontvangstruimte voor
promoties ontbreekt en dat bezoekers vaak lang moeten zoeken
naar de locatie van de promotie.
De studenten hebben een semester voor het project en zijn op dit
moment nog in de fase van het
analyseren van de omgeving. Op

Bomvolle eerste Ladies Career Night

29 mei presenteren ze hun ontwerpen aan hun begeleiders en
het CvB. Zit daar een ontwerp bij
van voldoende niveau, dan is het
CvB van plan een bekende architect aan te trekken om als supervisor een aantal studenten te
begeleiden bij het definitieve
ontwerp van de promotiezalen.

Ketelhuis
In een kleiner project hebben vijf
andere studenten gewerkt aan de
herbestemming van het Ceresgebouw, het voormalige ketelhuis van de TU/e, met de karakteristieke schoorsteen. Dat moet
worden omgebouwd tot een
studiecentrum waar promovendi, postdocs en docenten hun
werkplekken hebben. De studenten
hadden
binnen
hun
afstuderen vier weken om te
onderzoeken of het gebouw wel
de kwaliteiten heeft om onderzoekers te huisvesten. Begeleider
Jan Schevers: “Dat bleek zeker
het geval.” Ook het CvB reageerde enthousiast op de presentaties
en onderzoekt nu wat er precies
mogelijk is./

.

Wees efficiënt en gedisciplineerd, zoek een partner die
je steunt, leer je kinderen zelfstandig te zijn en geniet van
het werkende bestaan. Dat was
één van de kernboodschappen
van de Leuvense professor
Sabine Van Huffel. Maandag 25
februari gaf ze een lezing over
vrouw, gezin en wetenschap
tijdens de eerste Ladies Career
Night aan de TU/e.
Prof.dr.ir. Sabine Van Huffel,
hoogleraar en rectoraal adviseur
gelijke kansen en diversiteit,
weet waarover ze praat als het
gaat om de combinatie werk en

privéleven. In negen jaar kreeg ze
zes kinderen, van wie zoon
Adriaan op tweejarige leeftijd
overleed. In dezelfde periode
werkte Van Huffel zich aan de
universiteit omhoog van assistent naar hoogleraar. Zeker geen
makkelijke opgave, maar wél te
doen, benadrukte ze. Dit mede
dankzij goede kinderopvang,
steun van haar partner en niet te
vergeten eigen gedrevenheid.
Rozemarijn Schalkx van Studium Generale, die de Ladies
Career Night mede organiseerde,
vond Van Huffels lezing erg inspirerend. De prof was één van de
dertien uitgenodigde carrière-

vrouwen met wie studentes en
medewerksters van de TU/e,
onder het genot van een driegangenmenu,
konden
kennismaken.
Met ongeveer zestig aanmeldingen zat de avond in de
University Club bomvol, aldus
Schalkx, en de reacties waren
overwegend positief. Als het aan
haar ligt, krijgt het initiatief zeker
een vervolg, maar een evaluatie
met het mede organiserende
Women In Science network
Eindhoven (WISE) staat nog op
de rol./

.

Foto: Bart van Overbeeke

LSVb hekelt ‘wapenwedloop’ universiteiten
Universiteiten proberen elkaar
te overtreffen met zware
studievoortgangseisen. Nu ook
de Rijksuniversiteit Groningen
met maatregelen voor
studenten schermt, spreekt
studentenbond LSVb van een
wapenwedloop.
De Rijksuniversiteit Groningen
is niet tevreden over het studierendement. Uit een overzicht dat
de LSVb van de instelling kreeg,
blijkt dat van alle studenten die
het eerste jaar overleven slechts
34 procent in vier jaar tijd zijn
bacheloropleiding voltooit.
Alleen de technische universiteiten zitten lager. Daar moet wat
aan gebeuren, vindt het College
van Bestuur. Vandaar dat het met
een plan schermt om eerstejaars
te dwingen 45 ects te halen voor

ze aan het tweede jaar kunnen
beginnen, en dat het derde jaar
verboden is voor studenten die na
twee jaar hun propedeuse niet
hebben.
LSVb-voorzitter Lisa Westerveld
doet de plannen af als een ratrace.
“De ene universiteit werpt barrières op voor studenten en de
andere instellingen volgen. De
LSVb blijft van mening dat een
student zelf wel weet of een
opleiding wel of niet goed voor
hem is. Ik geloof niet dat studenten die ergens niet thuis horen,
blijven hangen bij een opleiding
als de inhoud goed is en de voorlichting klopt.”
Toch lijkt de LSVb met die visie
geen hoge ogen te gooien in het
hoger onderwijs: er zijn geen

hogescholen meer te vinden die
zonder bindend studieadvies
werken, net als de meeste brede
universiteiten. Behalve Groningen dus, en de Radboud
Universiteit Nijmegen. Bij de
laatste moeten studenten binnen
twee jaar hun propedeuse halen
anders vervallen de eerder
behaalde punten. Het rendement
van de instelling na vier jaar zit
boven de vijftig procent.
“Eerstejaars krijgen minimaal
vijftien contacturen per week. In
een
bindend
studieadvies
geloven we niet. Wel in een
dringend studieadvies: we willen
studenten die het niet gaan halen
met argumenten overtuigen, niet
met een regeltje”, aldus een
woordvoeder./

.

Sportprijs voor roeiers van Thêta

De roeiers van Thêta Eerste Jaars Zware Acht kregen
vorige week tijdens het ESSF Studenten Sportgala de
prijs voor beste sportploeg van het jaar. Ook zwemster

Wendy van der Zanden en zwemmer Joeri Verlinden
vielen in de prijzen. Zij werden gekozen tot respectie velijk beste sportvrouw en sportman.
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Op zoek naar de opvolger van de
Optische dataopslag/Jim Heirbaut
Foto/Bart van Overbeeke
Wereldwijd werken onderzoekers hard aan de opvolger van de
‘Blu-ray Disc’. Deze vierde generatie optische informatiedragers krijgt een nóg grotere opslagcapaciteit. Daarvoor
moeten op hetzelfde schijfje wél steeds meer bits worden
geperst. De leesfouten die dat oplevert, kunnen voor een
groot deel worden voorkomen door betere algoritmes voor
signaalverwerking. Dat laat de Chinese onderzoeker Li Huang
zien in zijn promotieonderzoek. Maandag 3 maart verdedigt
hij zijn proefschrift.
Na de cd (1980, 650 megabyte) en de dvd
(1994, 4,7 gigabyte) is nu ook de ‘Blu-ray
Disc’ op de markt. Deze lijkt het inmiddels definitief te hebben gewonnen
van de ‘High Definition DVD’, mede door
het recente afhaken van grote elektronicaproducenten als Toshiba. De Blu-ray Disc
(BD) mag dan met zijn 25 gigabyte
opslagcapaciteit voor de consument het
nieuwste van het nieuwste zijn, op de
achtergrond zijn onderzoekers al druk
bezig met de vierde generatie van optische dataopslag. Deze schijfjes -120
millimeter in doorsnede, nog steeds even
groot als een cd- gaan in de toekomst
waarschijnlijk tot 100 gigabyte aan data
bevatten; vier keer zoveel als een ‘Blu-ray
Disc’.

onderscheiden. Een ‘nul’ wordt zo nu en

dan aangezien voor een ‘een’, of andersom. Meer leesfouten in ieder geval.
De oplossing lijkt simpel: bouw een
kleinere laser in, die de hobbels en putjes
op het oppervlak van de schijf preciezer
kan detecteren. “Dat is inderdaad een
optie, maar die kleinere lasers zijn
meteen een stuk duurder en daar willen
de fabrikanten van dit soort spelers niet
aan”, legt Huang uit. Hij stelde zich
daarom als doel algoritmes te ontwikkelen waarmee het nieuwe type
overvolle schijfjes toch goed te lezen is.
Daartoe werkte hij aan een concept
waarbij meerdere rijen bits tegelijk
worden gelezen. Zo kan de elektronica de
bits in groepjes verwerken, wat de verwerking sneller en betrouwbaarder
maakt. “In feite heb ik de complexiteit
van de dataverwerking verminderd.

Daardoor wordt het snel lezen van een
optische schijf met hoge datadichtheid
mogelijk.”

Draadloze netwerken
Opvallend genoeg zijn dezelfde technieken ook bruikbaar bij de communicatie via draadloze netwerken. Om de
betrouwbaarheid en de snelheid daarvan
te vergroten, maken deze vaak gebruik
van meerdere zenders en meerdere
ontvangers. Heb je er bijvoorbeeld van elk
twee, dan zijn er al vier dataverbindingen.
Huang: “Al die signalen beïnvloeden
elkaar. Deze interferentie maakt het al
gauw ingewikkeld om bij de ontvanger
weer de juiste data uit het signaal te destilleren.” De promovendus maakte de
signalen uit de zenders daarom hoekafhankelijk. Zo kon het aantal benodigde

Dichter op elkaar
Daarvoor wordt wel het uiterste gevergd
van de technologie. Zo komen de bits op
het plastic schijfje noodgedwongen
steeds dichter op elkaar te liggen. “De
compact disc was nog groot genoeg om
ruimte te houden tussen elke rij putjes”,
vertelt de Chinese promovendus Li
Huang. Hij deed zijn promotiewerk voor
een deel aan de faculteit Elektrotechniek,
in de groep Signal Processing Systems.
“Bij de volgende generaties optische
schijfjes kwamen ze echter steeds dichter
bij elkaar te liggen.” Bij de opvolger van
BD liggen zelfs een aantal rijen tegen
elkaar aan (zie figuur). De laser krijgt
hierdoor moeite twee bits naast elkaar te

‘Het vertaalbureau van Werktuigbouwkunde’
De meest geavanceerde technieken
worden ontwikkeld in laboratoria, maar
problemen waar de industrie mee
kampt, worden er niet mee opgelost.
“Eeuwig zonde”, vinden ze bij IME
Technologies BV. Zij zien het dan ook als
noodzaak om een brug slaan tussen de
aanwezige kennis op de faculteit
Werktuigbouwkunde en de industrie.
“Zie ons als het vertaalbureau van de
faculteit.”

kader, red.) stelde me in 2006 voor aan
Ramon Solberg en sindsdien zijn we
samen bezig om IME Technologies BV
(Innovative Mechanical Engineering
Technologies) van de grond te krijgen. Dit
gaat binnen een paar weken officieel
gebeuren, maar we zijn in feite al een jaar
aan het werk. De essentie van ondernemen is nu eenmaal ‘opschieten en
vooruit’ en dan ga je niet zitten wachten
totdat alles in kannen en kruiken is.”

TU/e dochter
Van Helvoirt: “Van oudsher heeft een universiteit twee doelen: ingenieurs afleveren en wetenschappelijk onderzoek
verrichten. Het is vaak een brug te ver om
te kijken naar de knelpunten van de industrie en de hulp die de TU/e daarbij
eventueel kan bieden. Wie op de universiteit beschikt over relevante kennis? Wie
van de TU/e kan afspraken maken met
bedrijven? Dat soort vragen wilde ik graag
beantwoorden. Maarten Steinbuch (zie

IME Technologies BV zal na de officiële
oprichting als volle dochter van de TU/e
Holding door het leven gaan. Beide heren
zullen, hoewel ze directeur zijn, geen
eigenaar worden van de onderneming die
gevestigd is in het gebouw van de faculteit
Werktuigbouwkunde. De TU/e heeft
recht op alle aandelen, de winst en heeft
voor een deel zeggenschap. Solberg: “Dat
kan ook niet anders. Door nauw samen te
werken met de TU/e, weten we precies

IME-oprichters Jan van Helvoirt (30) en Ramon Solberg (26) zijn beide afkomstig uit de
vakgroep Control Systems Technology van Maarten Steinbuch. Van Helvoirt promoveerde in
2007 in samenwerking met TNO op een onderzoek voor Siemens. Solberg werkte voor zijn af studeren onder andere aan het Hall Object: een samenwerking tussen Industrial Designer Job
Smeets, TU/e en VARA/NPS. Tijdens zijn promotieonderzoek was van Helvoirt al in overleg
met Maarten Steinbuch, om een BV op te richten die concret e en praktische opdrachten voor
de industrie zou gaan uitvoeren.

Jan van Helvoirt en Ramon Solberg (rechts). Foto: Bart van Overbeeke

welke kennis hier aanwezig is en hoe we
die voor onze klanten kunnen gaan
inzetten. Op het moment dat we op een
industrieterrein zitten, hebben we
formeel niks te maken met de TU/e en
gaat de essentiële band die onze bedrijfsformule zo uniek maakt, verloren.”

Momenteel richten de projecten zich
vooral op het gebied van de meet- en
regeltechniek. Logisch, gezien de achtergrond van beide heren. Van Helvoirt:
”Het is de bedoeling dat we binnen een
jaar of vijf de disciplines van alle vakgroepen binnen de faculteit gaan
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‘Blu-ray Disc’
signalen flink omlaag. Net als bij de optische schijven maakte hij daarmee de
signaalverwerking minder complex. En
dat leidt tot minder fouten en een hogere
snelheid. Volgens de promovendus
zullen van dit deel van het onderzoek ook
mobieltjes en draadloos internet kunnen
profiteren.
Huang deed een deel van zijn onderzoek
aan het Data Storage Institute in

Singapore. Via een videoverbinding verdedigde hij zijn promotiewerk onlangs al
voor zijn thuisuniversiteit, de National
University of Singapore (NUS). Met deze
universiteit heeft de TU/e de afspraak dat
promovendi die aan gezamenlijke projecten werken, gelijktijdig aan beide universiteiten kunnen promoveren./

.

Op de cd zat tussen elke rij bits een lege ‘veiligheidsband’ om interferentie tussen opeenvolgende
spoortjes te voorkomen. Op de vierde generatie optische informatiedragers is zo weinig plaats meer
over dat de rijen bits elkaar raken. De figuur laat slechts een schematische weergave van de bits op
een schijfje zien. In werkelijkheid zijn de bit-gebiedjes niet hexagonaal, maar rond of uitgerekt.

De putjes zijn niet perfect
In de 28 jaar die tussen de eerste cd en de
allernieuwste types schijven zit, is de basis technologie niet veel veranderd. De schijf is
van polycarbonaat en wordt middels spuit gieten in een mal aangebracht. In het poly carbonaat zitten honderden miljoenen
putjes. Deze lopen, afgewisseld door vlakke
stukken, in een spiraal van binnen naar
buiten. Op het oppervlak zit een dun laagje
aluminium, dat het laserlicht waarmee de
schijf wordt gelezen, beter weerkaatst. Een
dunne laklaag beschermt het aluminium.
Als alles optimaal werkt het lezen van de cd
of dvd als volgt: een lensje bundelt
laserlicht op het oppervlak van de draaiende
schijf. Hoe het licht weerkaatst wordt van de
dunne laag aluminium hangt af van de aan wezigheid van wel of geen putje onder het
laserlicht. Doorgaans wordt aan een waar -

genomen putje een ‘1’ toegekend. Kaatst het
licht gewoon terug van een vlak stuk van de
cd, dan leest het systeem een ‘0’ uit.
Dit verhaal gaat op wanneer de putjes een
nette, strakke ronde vorm hebben. Van de
zijkant gezien een ondiepe kuil met rechte
verticale wanden, honderd nanometer diep
en vijfhonderd breed.
Maar in de praktijk is dat natuurlijk niet zo.
Vanwege de beperkingen in het productie proces heeft die ‘rechte’ kuil afgevlakte
hoeken. Daardoor is het lastig te bepalen
waar de put precies begint. Ook zit de put
vaak niet op de exacte locatie waar die moet
zitten. En tenslotte is als gevolg van de
benodigde hoge productiesnelheid de vorm
van het putje meestal niet rond, maar uit gerekt.

vertegenwoordigen. Het streven is dat we
tegen die tijd met een man of vijftien zijn.
Ramon en ik blijven wel directeur.
Vijftien kapiteins op een schip gaat niet.”

Controlled Electrospinning, een techniek
om onder hoogspanning een ultradun
draadje te trekken uit een oplossing van
polymeer en die draad vervolgens te
kunnen sturen. Zo kan bij voorbeeld een
flinterdun matje worden geweven van
biologisch afbreekbaar polymeer waarop
onder andere hartkleppen en aders van
lichaamseigen stoffen kunnen groeien in
gewenste vorm en grootte.

Innovaties
IME Technologies werkt, behalve aan
projecten voor industriële klanten,
momenteel ook aan drie innovaties. De
‘Pirouette’ PVT machine, is een meetmachine die werd ontwikkeld door de
vakgroep Polymer Technology. Deze meet
het materiaalgedrag van kunststof tijdens
het spuitgieten van onder andere gsm- en
computercovers. Van Helvoirt: “Meestal
worden er twee metingen gedaan. Eentje
voor de afschuiving van het vloeibare
materiaal onder druk en eentje voor het
krimpgedrag. Die resultaten worden
samengevoegd en daar komt een ‘ongeveer’ getal uit. De Pirouette meet niet
alleen in één keer alle parameters, maar
is bovendien vele malen nauwkeuriger.
Naar deze machine is vraag vanuit materiaalkunde laboratoria en andere universiteiten. Wij halen de laatste kinderziektes eruit, voorzien hem van een jasje
en dan kan hij medio dit jaar de markt
op.” Sound Imaging is het tweede project,
in samenwerking met promovendus Rick
Scholte. Met deze technologie is het
onder meer mogelijk om geluid tot op de
vierkante millimeter nauwkeurig te lokaliseren in mobiele telefoons en andere
consumenten electronica. Een unieke
uitvinding. De derde innovatie is Position

Drie miljoen
Van Helvoirt: “Ons doel is om over een
jaar of vijf ongeveer drie miljoen euro
omzet te maken. Een groot deel van de
winst komt direct ten goede aan de vakgroepen waar we mee hebben samengewerkt. Dit voegt een substantieel
bedrag toe aan de faculteitsbegroting. Tot
die tijd moeten we ervoor zorgen dat we
naamsbekendheid krijgen binnen en
buiten de universiteit. Bedrijven zijn al
geïnteresseerd, maar wanneer het
neerkomt op betalen, wachten ze af wie er
als eerste gaat. Logisch, want we hebben
geen historie. Toch zien we nu al dat dit
steeds beter gaat. Er zijn problemen
genoeg binnen de industrie en wij
beschikken over voldoende kennis om die
op te lossen. Daarnaast ontwikkelen we
innovaties waarop de bestaande industrie
zit te wachten, of die nieuwe markten opleveren. En dat alles op de korte termijn.
Wij fungeren als het ware als versnellingsbak.”/

.

In Veghel zit het bedrijf Vanderlande
Industries. Zij maken distributiesystemen
voor in bedrijven, zoals de bagagebanden op
Schiphol en lopende band-systemen voor
distributiecentra. Wiskundestudent Richard
Bakker studeerde er af. ‘’Ik wilde graag zien
hoe het is om als wiskundige in een bedrijf te
werken.’’
Bakker onderzocht een systeem, waarbij de
de orders via lopende banden langs de ope rators lopen. Hij legt uit hoe dat werkt: ‘’Stel
je voor dat iemand een thriller en een actieDVD bestelt bij bol.com. In het magazijn
wordt die bestellijst in een doos gelegd en op
een lopende band gezet. Als die doos het
station passeert waar de operator staat met
de bestelde thriller, dan zal hij uitvoegen. De
operator legt het boek erin en duwt de doos
terug de band op. Bij de DVD’s gebeurt het zelfde. Als een station vol is, slaat hij het
over. Aan het eind van de band wordt de doos
gewogen om te zien of alles erin zit. Zo niet,
dan maakt hij een extra rondje.’’
De vraag is hoe je zo’n verzamelsysteem ef ficiënt inricht: je wilt met zo min mogelijk
operators zo veel mogelijk bestellingen ver werken.
‘’Moet je een station maken met een buffer
voor vijf of zes dozen – zes is duurder, maar

bij vijf is het station sneller vol en maken
meer dozen een extra ronde. De lopende band
bestaat vaak uit een aantal losse lussen. Wat
is dan handiger - vier lussen met ieder vijf
stations, of vijf lussen met vier stations?’’
Het ontwerpen van een systeem gaat in twee
stappen. ‘’De globale layout wordt gemaakt
op basis van ervaring. Voor de details wordt
het systeem gesimuleerd. Maar het kost veel
tijd om een simulatie te draaien. Daarom
vroegen ze mij een wiskundig model te
maken, waarmee je de capaciteit van het
systeem sneller uit kan rekenen.’’
Bakker ontwikkelde een tool, waarmee één
lus snel wordt doorgerekend.
‘’Daar gebruik ik de wiskundige wachtrij theorie voor.’’ Zijn resultaten klopten goed
met de simulaties. Bakker bouwde het
systeem daarna uit naar meerdere lussen,
maar had geen tijd meer voor de validatie.
‘’Bij Vanderlande willen ze dit daadwerkelijk
gaan gebruiken, dus daar zal er vast iemand
verder aan werken.’’ Zelf gaat hij drie
maanden op reis naar Zuid-Amerika, daarna
wil hij het bedrijfsleven in: ‘’Je ziet daar echt
het nut van je studie.’’
Tekst: Anouck Vrouwe
Fotomontage: Rien Meulman

Rechtgezet
In Cursor van vorige week is abusievelijk de verkeerde foto montage geplaatst bij het verhaal over Steven Kardinaal.
Op de afbeelding was Richard Bakker te zien, die deze week
vertelt over zijn afstudeeronderzoek. Onze excuses.

Onderzoek in het kort
Nooit meer lekke banden door
helende H-bruggen
Binnenkort repareert je kapotte fietsband zichzelf. Tenminste, als we het chemieblad C2W
mogen gelov en. Dat meldt deze week namelijk dat Franse onderzoekers een nieuw soort
rubber hebben ontwikkeld dat gewoon weer aan elkaar plakt nadat het doorgesneden is.
Het materiaal lijkt op een doorzichtig glasachtig plastic en bestaat uit een mengsel van
diverse bouwstenen.
Het opmerkelijke gedrag van het nieuwe rubber is gebaseerd op de sterke hechting van
waterstofbruggen tussen zuurgroepen en ureumgroepen. Wordt het rubber in tweeën
gesneden, dan worden deze waterstofbruggen verbroken. Komt het materiaal weer bij
elkaar, dan worden de banden hersteld.
Al na een kwartier is het rubber weer op te rekken tot twee keer de normale lengte zonder te
scheuren. V o o r g r o t e r e b e l a s t i n g e n m o e t j e h e t r u b b e r l a n g e r l a t e n l i g g e n . G r o e p s l e i d e r
Ludwik Leibler denkt in eerste instantie aan een kindvriendelijke toepassingen. “Het zou
toch leuk zijn als kinderen hun gebroken speelgoed weer in elkaar konden zetten.”

Gemanipuleerd licht beveiligt
optische communicatie
Wetenschappers van de Universiteit Twente en het onderzoeksinstituut AMOLF zijn er in ge slaagd de polarisatie van het licht dat één enkel molecuul uitzendt, actief te beïnvloeden. Dit
meldt techniek-website Sync.nl. De onderzoekers kunnen de polarisatie, ofwel de richting
waarin het elektrische veld in een lichtgolf trilt, naar believen draaien. Dit doen ze door een
klein metalen object enkele nanometers van een lichtgevend molecuul te houden. Door de
positie van het metalen object ten opzichte van het molecuul te veranderen, kan de polari satie van de fotonen die het molecuul uitzendt, worden ingesteld.
Gemanipuleerde polarisatie van licht zou op termijn een techniek kunnen worden om
optische communicatie te beveiligen. Door ieder foton een eigen polarisatierichting mee te
geven, kan het bericht niet meer worden afgeluisterd.
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Een zoektocht naar wetenscha
over de hele wereld gingen aan de slag
met vragen rond de gebouwde omgeving.
Maar voor de architectuurontwerpopleidingen geldt volgens Habraken dat
onderzoek altijd controversieel is gebleven.
“Als je het aan de huidige architectuurdocenten zou vragen, is het vermoedelijke
antwoord: voor ons is onderzoek niet aan
de orde. We bestuderen wel, maar het is
niet de essentie van het vak. Dat is het
maken van ontwerpen. En dat wordt
helaas niet altijd voldoende gerespecteerd
door de wetenschappers. Tegelijkertijd
moet erkend worden dat creativiteit niet
het monopolie is van architecten. Je vindt
creativiteit in alle vakgebieden. Er is ook
geen noodzakelijke tegenstelling tussen
creativiteit en wetenschap. Ik geloof ook
dat de rol van de architect zo veranderd is,
dat een onderzoeksagenda voor de hand
ligt. Maar wat die agenda zou moeten zijn,
is nog steeds niet duidelijk.”

Bouwkunde/Ch
Foto’s/Bart va
De faculteit Bouwkunde is on
haar onderzoek - het aantal pr
dan bij andere faculteiten e
verwaarlozen. Leent de gebou
wetenschappelijke analyse, of
faculteit niet een rol op te eise
grondlegger van de faculteit, d
International Council for Bui
Documentation en onderzo
Timmermans schetsen een
bouwk

Onderzoek naar de interactie tussen mortel en bakstenen van Ad Vermeltfoort.

Welke kennis is nodig voor een goed
gebouw? Dat is de cruciale vraag die
voorligt in bouwkundeonderzoek.
Habraken: “Toen ik eind jaren veertig in
Delft ging studeren, was er een boek
bestaande uit een tiental delen:
‘Bouwkunde’ heette het. Jellema, de
schrijver ervan, zei: als je dit boek kent,
ken je de bouwkunde en kun je een
gebouw van begin tot eind maken. Als
men denkt een vakgebied op die manier te
kunnen afsluiten, explodeert het - dat zie
je wel vaker. Binnen mijn eigen studietijd
was Jellema al verouderd.” Het was het
begin van de vraag naar wat het kennisgebied van de bouwkunde is. Een verkenning die tot op de dag vandaag duurt,
stelt Habraken.
Ten tijde van de oprichting van
de faculteit Bouwkunde in
Eindhoven werd in architectuurscholen nog helemaal niet gesproken
over onderzoek. Niet in Nederland, noch
daarbuiten. In Eindhoven was er daarom
een lange discussie over de vraag óf er wel
een bouwkundefaculteit moest komen.
Habraken: “Veel hoogleraren waren
tegen, omdat het geen wetenschappelijk
onderbouwd vak was. Mij is gevraagd de
faculteit op te richten, waarschijnlijk
omdat ik een onderzoeksbureau had. Dat
leek nog het meest op een wetenschappelijke benadering.” Er werd een faculteit
opgericht met vijf afstudeerrichtingen:
architectuur, stedenbouw, bouwconstructies, bouwfysica en een soort van industrieel ontwerpen.
Er was dus tot vijftig jaar geleden geen
onderzoek in de bouwkunde en het was

ook niet duidelijk waar het over zou
moeten gaan. In de architectuur werd ook
niet gepromoveerd. Er ontstond wel over
de hele wereld behoefte aan onderzoek,
dat er ook kwam, zegt Habraken. De pragmatische reden was dat door de uitbreiding van het vak naar bijvoorbeeld
constructies en architectuurgeschiedenis
er hoogleraren binnen de faculteiten
kwamen die een traditie van onderzoek
met zich mee brachten.
Ook het feit dat afdelingen bouwkunde
veelal aan universiteiten waren ondergebracht, gaf een gevoel van ‘we moeten
ook wetenschappelijk bezig zijn’, zegt
Habraken. Een andere pragmatische
reden was dat er in landen als Egypte en
Saoedi-Arabië, waar universiteiten
werden opgericht, alleen gepromoveerden
werden aangenomen. Dat was in de architectuur niet aan de orde en dus waren er
problemen om mensen aan te trekken.
“Aan architectuuropleidingen werd
gevraagd gepromoveerden af te leveren.”
De administratieve reden voor de nadruk
op onderzoek is dat het zich leent voor een
uniforme beoordeling van hoogleraren.
“De architectuurmensen deden daar niet
aan en waren dus lastig te beoordelen.
MIT (waar Habraken lange tijd aan
verbonden was -red.) was daar niet zo
rigide in en bereid te aanvaarden dat voor
architecten andere criteria voor excellence
gelden. Maar in Europa is men formalistischer. Dankzij publicaties zou je je
waarde moeten aantonen. ‘Wij bouwen
gebouwen, dat is toch ook een publicatie?’, is dan vaak het antwoord. Die
discussie is nog niet voorbij.”
Er kwam meer onderzoek en instituten

Testen van de sterkte van bamboe voor toepassing in de huizenbouw. Foto: TU/e-archief

Wat is dan het huidige
probleem van bouwkundeonderzoek? “Het heeft veel te
maken met perceptie en communicatie”,
zegt dr.ir. Wim Bakens van het CIB. Medio
jaren zeventig studeerde hij af aan de
TU/e en promoveerde er. “Wat in het algemeen beschouwd wordt als wetenschappelijk onderzoek, heeft een focus op high
tech. De perceptie is dat dit bij de gebouwde omgeving minder het geval is. Het is
niet sexy en heeft het imago van een
lowtech sector. Daarom is het moeilijker
om gewaardeerd onderzoek te doen in de
bouwkunde.”
De bouw heeft ook niet meer de politieke
aandacht van de afgelopen decennia. “Je
kunt er niet mee scoren zoals met biotechnologie of ruimtevaart. Onderzoek naar
bouwprocessen wordt nauwelijks als
wetenschappelijk gezien. Alleen onderzoek naar techniek in samenhang met
binnenklimaat of naar complexe constructies in de infrastructuur kan nog als
spannend gepresenteerd worden.”
Volgens Bakens is dit een verschijnsel dat
in alle westerse landen zichtbaar is. “Alle
onderzoeksinstituten in de bouw en technische universiteiten raken financieel in
de problemen, omdat de overheid als
gegarandeerde subsidieverstrekker zich
terugtrekt. Deze clubs moeten dus commerciëler worden. Ze moeten meer voor
de industrie gaan produceren. Dat is een
cultuuromslag die zeker een decennium
duurt. Dat zie je in andere landen.”
Hij vervolgt: “Om ons heen zijn alle
onderzoeksinstituten in de problemen
gekomen wat betreft identiteit, financiering, het aantrekken van de juiste
mensen, het kunnen communiceren met
nieuwsoortige klanten en het richten op
commerciële toepassingen. Deze ontwikkeling leidt tot twee situaties: of je doet
meer onderzoek voor de industrie en
wordt betaald door de industrie. Of
onderzoek verdwijnt.”
Als voorbeeld noemt Bakens TNO. Het
had een groot instituut ‘Bouw’. Dit ging
op in een groter instituut en is nu bijna
verdwenen. “In Engeland is hetzelfde
gebeurd. Net als in Finland en in diverse
landen buiten Europa. Het onderzoek
vindt nog wel plaats, maar nu onder de
noemer van bijvoorbeeld materiaal- of
energieonderzoek. Daarmee kunnen ze
het nog verkopen. Deze trend zie je ook in
Nederland. Het wordt steeds moeilijker
budgetten aan te trekken voor het traditionele bouwonderzoek. Wel kun je je
profileren met onderzoek naar het oplossen van maatschappelijke vraagstukken
als water, mobiliteit en zorg. Deze manier
van communiceren moet de bouw nog
leren.”
Communiceren dus. Maar waarom gaat

Vertigo, het onderkomen van Bouwkunde.

dit zo moeizaam? “Mensen op beslissende
posities in de bouw hebben een
ingenieursopleiding gehad. Ingenieurs
kunnen over het algemeen helemaal niet
praten, ze kunnen problemen oplossen.
Decennialang dachten we dat elke vraag
een technisch probleem was, dat met
techniek kon worden opgelost. Dit is de
achtergrond van de vijftigplussers, zoals
ik. Wat we nodig hebben, zijn mensen die
het vak voor het voetlicht kunnen
brengen. Dit moet je ook leren aan de
technische universiteiten.”
Binnen zijn instituut, het CIB,
ziet hij de noodzaak tot verandering in bouwonderzoek al
jaren. CIB is een vereniging met leden uit
de hele wereld (hoofdkantoor in
Rotterdam). Allemaal zijn ze bezig met
onderzoek en innovaties in de bouw. De
leden zijn bijvoorbeeld instituten als
TNO, technische universiteiten, de grote
architectenbureaus en bouwbedrijven.
Deze leden komen bij elkaar, kiezen
thema’s en gaan daarmee aan de slag.
Ze werken hierbij samen en wisselen
informatie uit zodat niet iedereen zelf het
wiel hoeft uit te vinden. Alle aspecten van
de bouw en wonen komen aan bod: bouwtechniek, bouwprocessen, gebouwde
omgeving en bouwindustrie. De hoofdthema’s van dit moment: duurzaam
bouwen, in alle dimensies, het vernieuwen van de bouw, en integraded
design technologies. En omgaan met
klanten en hun belangen. “Al onze leden
worden commerciëler en praktijkgerichter. Ze doen meer projecten waarbij
praktische problemen centraal staan. De
industrie gaat betalen en dus bepalen. En
de industrie is erg concreet in haar
denken.”
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ap in een gebouwde omgeving
riz van de Graaf
an Overbeeke
tevreden over de ‘output’ van
romovendi is beduidend lager
en de derde geldstroom is te
uwde omgeving zich niet voor
lukt het alleen de Eindhovense
en? Prof.dr.ir. John Habraken,
dr.ir. Wim Bakens van het CIB lding Research, Studies and
oeksdirecteur prof.dr. Harry
beeld van onderzoek in de
kunde.

Volgens Bakens komen initiatieven tot
vernieuwend onderzoek in Nederland de
laatste tijd bijvoorbeeld van PSI-Bouw,
een samenwerkingsverband voor het
Nederlandse netwerk van innovatieve
bouwers, toeleveranciers, dienstverleners,
opdrachtgevers. PSI-Bouw heeft een
probleem geformuleerd: de bouw moet
anders en integraler. “We hebben hiervoor
mensen nodig van buiten de bouw zoals
specialisten op het gebied van innovatiestrategieën, transparantie in processen en
integriteit in gedrag. Mensen die tot vijf
jaar geleden door ons in de bouw nooit
voor vol werden aangezien. Dit is een
proces van langzaam volwassen worden in
onderzoek in de bouw. De volgende stap is
om mensen uit communicatie, gedragswetenschappen en cultuur te betrekken
bij het onderzoek.”
In de wereld zijn verschillende instituten
hier mee bezig. “De TU/e loopt daarbij
- ook in Nederland - niet voorop. Eindhoven heeft nog steeds primair een focus
op techniek en ontwerpen. Erg professioneel, maar je gaat het er in het onderzoek
niet mee redden. Bouw is meer dan
techniek.”
De bouw als conservatieve wereld die niet
makkelijk in beweging komt. Het klinkt
door in de betogen van Habraken en
Bakens.
Aan de Eindhovense bouwkundefaculteit leeft de ambitie
om meer onderzoek te doen,
meer onderzoek voor derden te doen en
om zichtbaarder te worden in internationale netwerken. Dit is noodzakelijk,
stelt onderzoeksdirecteur prof.dr. Harry
Timmermans. “We zijn werkzaam aan
een universiteit waarbij onderzoek
belangrijk is. Dat doe je onder meer door
het ontwikkelen van nieuwe kennis en die

vervolgens doorgeven aan promovendi.”
Wanneer er meer onderzoek voor derden
wordt gedaan, geeft dat ook een interessantere omgeving voor studenten, aio’s en
wetenschappelijk medewerkers, is de
overtuiging van Timmermans. “Voor studenten geldt dat ze dan mee kunnen
draaien in initiatieven die interessant zijn
voor het bedrijfsleven. Ze hebben ook de
beschikking over netwerken waar ze afstudeerprojecten kunnen doen of een leuke
baan aan over kunnen houden.”
Timmermans ziet geen fundamentele
problemen om tot goed onderzoek te
komen en daarmee internationaal te
scoren. “Er zijn ook in ons vakgebied
gezaghebbende tijdschriften. Als we meer
willen meedraaien in internationale netwerken, dan zullen we moeten zorgen
voor publicaties in deze internationale
tijdschriften.”
De ambitie om meer derdegeldstroomonderzoek te genereren is lastiger, vertelt
Timmermans. Het bedrijfsleven is maar
voor een deel bepalend voor de gebouwde
omgeving. Daardoor is geld maar voor een
klein deel bij deze bedrijfstak te halen.
Vragen rond wijken en infrastructuur
liggen bij de overheid. “Een groot deel van
ons onderzoek loopt daarom via NWO,
contractonderzoek bij ministeries en
kaderprogramma’s van de EU.”
Een ander probleem is dat voor bouwbedrijven geldt dat innovatie niet de
hoogste prioriteit heeft. “Dat is traditioneel zo. De uitdaging is altijd geweest om
een gevraagde kwaliteit te leveren, tegen
zo laag mogelijke kosten. Innovaties
betreffen daardoor vaak procesinnovaties.”

De Desk-Cave, ontwikkeld door de capaciteitsgroep Ontwerpsystemen van Bouwkunde.

bij de groten willen horen. Het heeft ook
met lef van bestuurders te maken.
Excellent worden is een strategie. Die
ontbreekt in Nederland.”
Habraken juicht de initiatieven in
Eindhoven toe. “Het is een goede zaak dat
de faculteit in Eindhoven haar onderzoek
wil verbeteren. Ik ben eens op de website
gaan kijken. Er zijn vier groepen, waarbij
je eigenlijk maar bij één een researchprogramma vindt, met een lange lijst van

promovendi. De andere drie lijken dat niet
te hebben. Ik vermoed dat er daar niet veel
gebeurt in onderzoek. Is dat erg? Het is
maar hoe hoog je de lat legt. Bij MIT zou
het niet kunnen - daar word je alleen in
een wetenschappelijke functie benoemd
als je goede research doet. Belangrijker is
echter dat een research-agenda van een
hoogleraar studenten stimuleert om
grenzen te verleggen en nieuwe verbanden te maken.”/

Dit ontbreken van een model
van productinnovatie waarbij
een universiteit een duidelijke
en mediagenieke rol kan spelen, maakt
het voor de faculteit lastig om zich te profileren. Het enige terrein waarop dit wél
kan, is de toeleverende industrie. Het gaat
dan om bouwelementen, intelligente
gebouwen met technologie, domotica et
cetera. Maar deze sector bestaat uit veel
kleine bedrijven, stelt Timmermans.
“Grote partijen met kapitaal voor onderzoek zijn hier nauwelijks te vinden.”
Deze versnippering geldt ook voor de
consultants, architectenbureaus, stedenbouwkundige bureaus en ingenieursbureaus. “Wil de universiteit een rol
spelen voor deze partijen, dan is er veel
mogelijk. Maar we zullen dat zelf moeten
organiseren.”
Timmermans verwacht veel van
speerpunt BOUW, een initiatief van de
drie technische universiteiten in
Nederland. Het doel van het speerpunt
BOUW is om ‘Nederland gidsland te laten
zijn voor innovatie in de Europese bouwindustrie (van architecten tot bouwbedrijven); de bouw moet met de onderzoeksresultaten beter, sneller, flexibeler,
transparanter en vernieuwender werken’.
Samenwerking is ook voor Bakens het
sleutelwoord waarmee de Nederlandse
bouwfaculteiten een rol van betekenis
zouden kunnen gaan spelen. “Ik doe de
aanbeveling om als bouwkundefaculteit
samen te werken met Twente en Delft. Er
zijn nu genoeg documenten waarin
afspraken zijn gemaakt, maar waar niks
mee gebeurt. Dat is zonde, want nu
blijven het heel kleine universiteiten in
een grote wereld. En er staat buiten de
civiele techniek van Delft niemand van de
Nederlandse universiteiten op wereldniveau. Voor universiteiten in bijvoorbeeld Zweden, Engeland en de VS geldt
dat wel. Er zijn in Nederland heel goeie
personen en groepen, maar de instituten
tellen niet mee. Er is niet de cultuur dat ze

Onderzoek naar verwarming in kerkbanken van Dionne Neilen.

.
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Bourgond, een opmerkelijk
Eindhovens studentenblad
Bourgond/Joep Huiskamp
Foto/Bart van Overbeeke
Een eerste lichting studenten, nog net geboren vóór de
Tweede Wereldoorlog, schreef zich in september 1957 in aan
de jonge Technische Hogeschool Eindhoven. Daarmee werd
ook het startschot gegeven voor het studentenleven in
Eindhoven. Dat leven speelde zich vooral af binnen de verenigingen en was gericht op studie, gezelligheid en sport. Maar
in 1961 vindt een groepje studenten dat het tijd wordt om de
ramen naar de buitenwereld open te zetten en zo wordt het
blad ‘Bourgond’ geboren. Een terugblik op dit ‘algemeen
onafhankelijk Eindhovens studentenperiodiek’, dat drie jaar
zal bestaan.
In totaal verschenen er 32 edities van
Bourgond. Met daarin artikelen over
buitenlandse politiek, moderne kunst en
filosofie, maar ook met stukken over
typisch Eindhovense aangelegenheden,
zoals een totaalplan voor de studentenverenigingen. De enthousiaste redactie
trekt er ook op uit om bekende schrijvers
te interviewen en dat levert spannende
artikelen op. De beledigende uitspraken
over uitgever Geert van Oorschot, die de
Eindhovense studenten aan Willem
Frederik Hermans weten te ontlokken,
leiden zelfs tot een rechtszaak. Bourgond
mag met zijn beschaafd-kritische
invalshoek gezien worden als een
Eindhovense voorloper van het tijdperk
waarop we nu terugkijken als ‘de woelige
jaren zestig’. Het gaat echter te ver om de
redactieleden te karakteriseren als geestverwanten van de provobeweging.
Daarvoor is de toon hier en daar te
plechtstatig. Anno 2008 is het blad ten
onrechte in de vergetelheid geraakt,
behalve bij literatuurliefhebbers. Losse
afleveringen met interviews met Reve of
Hermans brengen 35 euro per stuk op.

Blik verruimen
“Begin jaren zestig was bij studenten het
plichtsbesef om de studie serieus aan te
pakken nadrukkelijk aanwezig”, zegt ir.
Roel Eerenstein, mede-oprichter en de
eerste hoofdredacteur van Bourgond.
“Maar aan de andere kant: de behoefte
aan verandering hing in de lucht. We
keken op tegen de autoriteit van een
rector magnificus, maar het wrong wel
dat de macht van één kant kwam.”
Eerenstein behoorde in 1957 als student
Werktuigbouwkunde tot de eerste
lichting studenten en raakte als lid van
het Eindhovens Studenten Corps betrokken bij het verenigingsblad ‘Diskus’. “Dat
blad hield zich vooral bezig met de sociëteit en de verwikkelingen binnen de
senaat. Die werden dan belicht en met
een studentikoze saus overgoten.” Maar
rond 1961 ontstaat bij een groep van vierdejaars studenten het verlangen om de
blik te verruimen. “We wilden niet meer
uitsluitend bezig zijn met de studie en de
vereniging. We zouden straks midden in
de samenleving staan en dan was zes jaar
afzondering in eigen kring niet zo’n goed
idee. De scope moest breder zijn dan de

Ir. Roel Eerenstein

zeshonderd leden van het ESC. En zo
ontstond het idee voor een nieuw blad.”
Eerenstein werkte samen met Hans
Wijffels (de allereerste THE-student) het
idee voor Bourgond uit. De naam verwijst
naar het oude Bourgondische rijk, dat in
de middeleeuwen grote delen van
Nederland, België en Noord-Frankrijk
omvatte. “We wilden de grenzen verder
dan Eindhoven oprekken.” Het blad, zo
stelden de oprichters, ‘wordt gemaakt
door kritische jonge mensen, die niet
geloven in het lawaai van de westerse cultuurpropaganda, in de commercialisering
van de vrijheid en zeker niet in de popularisering van de liefde.” Maar, anarchisten
of communisten zijn ze niet. De studenten vonden destijds steun bij hoofdredacteur Zoetmulder van het Eindhovens
Dagblad, die bereid was om het blad te
drukken. Bourgond, vonden de oprichters, moest er uitzien als Time.
Adverteerders vonden zij zonder
problemen: van kleine neringdoenden als
‘Bloemsierkunst Eeuwige Lente’ uit de
Willemstraat (‘corpsleverancier’) tot
multinationals als DAF en Philips. “We
twijfelden er eigenlijk nooit aan dat we
succes zouden hebben. Dat optimisme
hoort bij die leeftijd”, denkt Eerenstein.
Om de verantwoordelijkheden helder te
regelen, werd er een stichting opgericht.
De oplage kwam op zestienhonderd stuks
te liggen. De twee initiatiefnemers kregen
al snel medewerking van getalenteerde
medestudenten. “Gerard Luyendijk
bijvoorbeeld was een begenadigde interviewer die voor de duvel niet bang was”,
vertelt Eerenstein. “Hij wist de juiste toon
aan te slaan bij bekende schrijvers van dat
moment.” In de drie jaren van zijn

Bourgond schuwde ook de researchjournalistiek niet. Zo dook de redactie in het Eindhovense
nachtleven. Deze ‘fact finding mission’ resulteerde in een achtergrondartikel over de ‘enige
n a c h t c l u b i n h et z u i d e n ’ : P a l e r m o i n d e V r i j s t r a a t . D e p r i j z e n a a n d e b a r w a r e n a a n d e h o g e
kant, vonden de studenten. Misschien kon er wat geregeld worden? Dat kan, liet de eigenaar
weten, maar dan op voorwaarde dat de studenten een keer met hun ouders zouden terug komen om te eten in het aanpalende restaurant. De reporters peurden uit hun nachtelijk
bezoek aan Palermo ook nog een diepte-interview met nachtclubdanseres Angelika Dunka
(“I don’t make striptease. It is not my work”).

bestaan zal Bourgond lange interviews
publiceren met spraakmakende literatoren, zoals Wolkers, Vinkenoog, Reve,
Mulisch en Hermans.

Conflict
In de zomer van 1962 ontstond er een
conflict tussen de redactie en de stichting.
De aanleiding was een artikel waarin één
van de redactieleden schreef dat het in
Eindhoven ‘volkomen ongewenst’ was
om zich negatief of kritisch uit te laten
over Philips of DAF. Hij refereerde aan
de ophefmakende publicatie over de oorlogsjaren, ‘Van het kleine koude front’
van de criminoloog professor Willem
Nagel, die in 1961 dr. Hub van Doorne
van DAF een collaborateur had genoemd.
Toen Bourgond het artikel publiceerde,
greep het stichtingsbestuur in en werden
de redacteuren Luyendijk en Baeten aan
de kant gezet. Van Doorne was immers
een beschermheer voor het ESC; hij had
de villa voor de sociëteit ter beschikking
gesteld. Officieel heette het dat er een
ernstig verschil van inzicht was ontstaan
over de wijze waarop de ‘Bourgondische
gedachte’ van vrijheid en onafhankelijkheid in het periodiek gestalte zou dienen
te krijgen. De redactie, vond het stichtingsbestuur, had het artikel niet zonder
hoor en wederhoor mogen plaatsen.

Eerenstein herinnert zich zijn boosheid
over dit besluit. “Ik vond principieel dat je
een hoofdredacteur niet mocht verbieden
iets te publiceren. Het stichtingsbestuur
verbood ons Bourgond nog uit te geven
en we raakten gebrouilleerd. De redactie
trad en bloc terug en gaf vervolgens onder
de naam ‘Lancet’ een alternatief blad uit.
Later werd ik gevraagd voor een bemiddelingspoging en die heeft ertoe geleid dat
Lancet in Bourgond werd opgenomen en
dat Luyendijk c.s weer terugkwamen.
Achteraf denk ik dat het inderdaad niet
zo’n goed idee was om het gewraakte
artikel zonder meer te publiceren.”
Voor Eerenstein was het conflict mede
aanleiding om afscheid te nemen van het
blad. Hij studeerde af en begon aan een
loopbaan die hem uiteindelijk bij Philips
deed belanden, waar hij na verschillende
buitenlandse functies in 1999 met
pensioen ging. “Ik heb altijd met veel
plezier teruggedacht aan mijn Bourgondtijd. Het was een groep studenten die
voor een gemeenschappelijke uitdaging
stond. Er borrelde iets in die jaren en er
waren geen geschreven wetten die
aangaven wat we daarmee aanmoesten.
Ik heb bij het blad geleerd dat wanneer je
echt iets met overtuiging wil en er energie
insteekt, het ook lukt.”/

.

In maart 1962 namen redacteuren Luyendijk en Baeten in Eindhoven de trein om vier uur later
in Groningen aan te bellen bij Willem Frederik Hermans. Hermans nam ruim de tijd voor de
twee Eindhovenaren: het interview besloeg elf pagina’s. De schrijver deed zijn polemische
reputatie eer aan. Hij oordeelde onbekommerd over heikele kwesties of collega-schrijvers.
Uitgever Geert van Oorschot werd omschr even als ‘aasgier’. Die uitspraak kwam Hermans
duur te staan, want de getergde uitgever zou later een proces wegens belediging (eis: negen duizend gulden schadevergoeding) aanspannen en ook winnen. Zo was Bourgond verantwoor delijk voor het enige proces dat Hermans ooit verloor.
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Traditional Chinese dance at TU/e

It was the Career Fair last
Tuesday. Another year and
another career fair comes
and goes. I guess at some
point in time, I’ll have to
accept the fact that my life
as a student will come to an
end. Even though I am still
in denial, I did go the fair to
take a look at possible
future employers. Also, I
was in desperate need of
new pens.

Far from home, it can be
good to keep up traditions, even if you have to
improvise. And being in
technology does not
mean you have to give up
all your artistic tendencies. Chinese PhD
students and postdocs
have no such plans: they
have recently started a
new dance group that is
meeting once every two
weeks to practice traditional dance.

There are three main types
of students you see at
these career fairs. The first
come there in extreme se riousness and dressed to
kill. Armed with their CV, a
smoking three-piece suit
and well rehearsed opening
lines, they accost any HR
person willing to listen
about their extraordinary
qualities. They seem pretty
disappointed at the end of
it though, when instead of
being offered the six-figure
contract, they are told to
apply online via the
website.

Their first performance
was at the big Spring
Festival party in Arnhem,
with a modernized version
of an 1800-year-old dance
from the Han dynasty.
“These old dances look
great but they can be difficult to perform because
they have no real rhythm.
You just have to try to get
into the spirit of the
graceful moves. It looks
easy, but it can be hard to
hold some of these poses,”
says Jing Li, who is doing a
PhD at the department of
Mathematics and Computer Science./

.

Pictured in the photo are, from left to right: Jing Li, Jie Yang (researcher at the department of Chemical Engineering and Chemistry), YuZhong Lin
(PhD student at the department of Architecture, Building and Planning), Lili Wang (department of Chemical Engineering and Chemistry) and
ZhiJun Song (department of Physics). Photo: Bart van Overbeeke

Popular acting course
now in English
TU/e’s theatrical
company Doppio is now
organizing a basic acting
course in English for international TU/e and
Fontys students and
staff. No experience
needed, just enthusiasm.
And of course reasonable
proficiency in English.
“We have been offering
this course for the Dutch
university population for
years. It is very popular,
some years there is even a
waiting list. Now, finally,
we can also do something
for
international
students,” says Doppio
chairman
Lennart
Verheijen, who is a sixthyear electrical engineering
student.
An extra subsidy from
Studium
Generale
is
making it all possible.
About twelve people will be
able to take part in this first
international
acting
course. It will run for ten
weeks on Friday evenings
from March 28. According
to Verheijen, participants
get a taste of all aspects of
acting and types of theatre.
Among other things, participants learn how to get
into a role, how to deliver
lines and work with text.
But also how to quickly
switch between different
emotions.
“There is a lot of improvisation involved. I found
the course very liberating

when I finally found the
courage to take part. You
learn to put yourself in
someone else’s shoes. To
be totally different than
you would normally be,
without any of the usual
consequences.
For
example when you pick a
fight or start yelling at
someone. This is all
actually quite intimate,
which makes it easier than
usual to get to know
people.”

Skimping
The course will be given by
Monique Janssen, an experienced
professional
director. Often, drama
students from Fontys teach
a course as an internship.
“We work with professionals, there is no skimping on quality. Even
though the starting level of
the course is quite low,
often we see good results,
with people making fast
progress,” says Verheijen.
Doppio puts on about eight
plays a year at Plaza Futura
(the film house and theatre
venue at the Leenderweg)
and the Gaslab on campus.
Members sometimes work
all year on these productions. Although no production has yet been planned
for the potential international actors, it would
definitely be on the cards if
the course goes well. “We’ll
wait and see how things
go,” says the Doppio

chairman. “If there is
enough
interest
and
funding, it would be great
to do a production in
English. We’ll be deciding
this summer if the course
was a success and whether
any further courses will be
held or any other activities
will be started up for
TU/e’s
international
population.”

Defenses
Doppio is quite an atypical
student association. It is an
association with members
and activities about once
every three weekends, but
it’s also all about acting. “I
found I got to know people
very quickly as a result of
acting together. People let
their defenses down more
than they usually would.
Even though people in this
kind of group can be very
diverse, I don’t think
anyone felt left out,” he
recalls.
The next Doppio activity
will be a party in March, the
date will be posted on the
site. Three productions
will play at Plaza Futura
and four in the Gaslab in
May and June. A sailing
weekend is planned for
July./

.

Registration for the Doppio basic
acting course at:
doppio@dse.nl. The 30-hour
course costs 50 euros.

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

Some facts about
cancelled doctorate
TU/e’s Doctorate Board
decided on January 21 to
cancel ir. Marcoen
Cabbolet’s opportunity
of earning a doctorate
from the department of
Mathematics and Computer Science. Cabbolet was
scheduled to defend his
new theory, which he
calls the Elementary
Process Theory, on
January 16. This theory
contradicts the laws of
quantum mechanics and
the general theory of
relativity.
Cabbolet has been working
on his thesis for the past
ten years, he graduated
from TU/e’s department of
Chemical Engineering in
1991 but has been working
at Tilburg University since.
He cooperated closely with
the Ukrainian physicist
Sergey Sannikov, who died
last year. Since 2005, his
primary supervisor has
been Harrie de Swart who
is a professor of Logic at
Tilburg University. On the
advice of internal and external
experts,
the
Doctorate Board has now
judged Cabbolet’s thesis to
be of insufficient quality to
satisfy the demands of
TU/e. Physicist and Nobel
prize winner Gerard ‘t
Hooft (Utrecht University)
examined the thesis and

told university newspaper
Cursor that he could not
make anything of the
physics in the thesis.
In 2007, Cabbolet’s thesis
was scheduled for defense
at the Tilburg Religious
Studies and Theology
department, where De
Swart
is
professor.
Cabbolet withdrew the
thesis after criticism from
the Doctorate Committee.
In a letter to the editor of
Cursor, the University of
Tilburg’s president Frank
van der Duyn Schouten criticized primary supervisor
De Swart for not making
this known to the Doctorate Committee in Eindhoven.
Because of this incident,
TU/e will be more on the
alert in the case of doctoral
defenses where both the
PhD candidate and the
primary supervisor are
from outside this university. This will probably not
have any effect on international PhD candidates as
they are usually quite
intensively supervised and
are part of a department at
TU/e.
Cabbolet is currently
working on a trade edition
of his dissertation which
will include an extra
chapter refuting the criticism he has come up
against./

.

Then you have the ob sessive compulsive infor mation hunters. Easy to
spot since they are lugging
with them huge amounts of
printed matter assiduously
collected from each stall –
contact information,
company newsletter,
annual reports from 1985,
personal diary of the
company CEO, used tea cup
of the HR manager for DNA
testing etc. Anything they
can get their hands on that
might reveal that crucial
piece of information that
will propel them to a skyhigh career path. Often
overheard shrieking: “You
have only 30 pages of infor mation to offer me? I need
more. MORE!!”
And then there is the third
kind. This group has
arrived with the sole
purpose of picking up as
many freebies as possible.
From candy to pens to
water bottles, paperclips,
mugs, posters, and even
those cute HR girls (if they
stand still long enough).
Anything they can get their
hands on is fair game. If
you look around carefully,
you can see them gathering
in the shadows,
exchanging vital tips, like
which company has better
pens and whose mints
taste sweeter.
Well, it was better than
spending lunchtime in the
canteen. At least now I’ve
enough pens to last
another year.

Huzaifa Das is a student of
Chemical Engineering and
Chemistry. Every other week
a column written by him will
be published on the English
page.
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Educational training/DPO
Workshop ‘Voice training’
Do you have a sore throat or a hoarse
voice after giving a lecture or presentation? Would you like to improve your
audibility in the lecture hall? In that case
you might want to participate in the
workshop ‘Voice training’. The workshop
aims at improving the use of the voice in
lectures, presentations and instructions,
and at the prevention of a strained voice.
During the workshop a teacher of speech
therapy will give you information and a
lot of exercises to work on. Your performance is recorded on camera. You will
be given advice based on that recording.
The workshop consists of two sessions
that will take place on Tuesday, April 1st
from 13.30 - 16.00 hours and April 22nd
from 13.30 - 16.30 hours.
For more information please contact
Willem van Hoorn (phone 4237).
Enrolment:
http://www.tue.nl/course_information/,
or cursus.dpo@tue.nl, or phone (2520).

Mensen

signal processing techniques for multipleinput multiple-output storage and wireless communication systems’. Hyang
promoveert aan de faculteit Elektrotechniek. De promotoren zijn prof.dr.ir.
J.W.M. Bergmans en prof.dr. T.C. Chong.
Mrs. M. García Larrodé verdedigt op
dinsdag 4 maart haar proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen van een
commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur
in zaal 4 van het Auditorium. De titel
van het proefschrift luidt ‘Radio over
Fiber Distributed Antenna Systems for
in-building Broadband Wireless
Services’. García Larrodé promoveert aan
de faculteit Elektrotechniek. De promotoren zijn prof.ir. A.M.J. Koonen en
prof.dr.ir. I.G.M.M. Niemegeers.

Studentenleven
E.S.K.V. Attila/Euflex
Attila = Korfbal
Zin in korfballen? Kom eens meetrainen
op maandag of donderdag, met na afloop
een drankje. Kijk op www.eskvattila.nl
voor de trainingstijden, of mail naar
attila@stack.nl

ger-songwriter contest voor studenten.
De voorwaarden zijn simpel. Je bent student aan de TU/e of je band bestaat voor
meer dan 50% uit studenten van de
TU/e. Je zingt een eigen nummer waarvan zowel tekst als muziek geheel van
jezelf of van andere studenten uit de
band zijn. Je neemt je eigen muzikale
begeleiding mee. Win je de voorronde,
dan mag je meedoen aan de landelijke
finale van Nootuitgang op zaterdag 31
mei in Eindhoven. Meer informatie en
inschrijven: m.kruithof@tue.nl en
www.nootuitgang.nl

Young KIVI NIRIA
Ontdek je mogelijkheden
Masterstudenten TU-e en laatstejaars
studenten van een technische HBO
opleiding kunnen bij USG Innotiv in De
Admirant aan de Emmasingel in
Eindhoven terecht om informatie te
halen over hun carrièremogelijkheden.
Een psychologisch instituut onderzoekt
met een professionele PPA (Personal
Profile Assessment) jouw typerende kenmerken. Deelname is gratis. De bieenkomst begint dinsdag 4 maart om om
19.00 uur. Aanmelden voor 29 februari
via: yks-eindhoven@kiviniria.nl onder
vermelding van naam en opleiding.

Promoties

Nootuitgang

L. Huang MSc verdedigt op maandag 3
maart zijn proefschrift en stellingen
tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 14.00 uur in zaal 4
van het Auditorium. De titel van het
proefschrift luidt ‘Reduced-complexity

Aanmelding voorronde

Excursie Tweede Kamer

Donderdag 3 april // 20.30u Gaslab
Ben jij de student met die gouden stem?
Of vormen jullie de band met die geniale
sound en lyrics? Meld je dan direct aan
voor de voorronde Nootuitgang, dé sin-

KIVI NIRIA bezoekt woensdag 19 maart
tussen 13.15-17.00 uur de Tweede Kamer
in Den Haag. Er wordt een film bezocht
in de Grenadierszaal, gevolgd door een
rondleiding door het Kamergebouw en

het bijwonen van een plenair debat.
Hierna wordt van gedachten gewisseld
met Ronald Kortenhorst, CDA/Kamerlid
én lid van KIVI NIRIA. Eigen vervoer en
geldig legitimatiebewijs meenemen.
Aanmelden via: kiviniria@tudelft.nl .
PhD Integrated photonic circuits for

Vacatures
WDM data networks (V36.322), department of Electrical Engineering (1.0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 27 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (1956.00 t/m
2502.00 euro).
PhD Smart Analog-to-Digital Converter
for a Smart Front-End (V36.324), MsM,
department of Electrical Engineering (1.0
fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 27 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (1956.00
t/m 2502.00 euro).
PhD Student Modeling user preferences
for MultiMedia recommender systems (V
39.436), Human-Technology Interaction,
department of Technology Management
(1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris
maximaal schaal 27 CAO Nederlandse
universiteiten bijlage 1 promovendus
(1956.00 t/m 2502.00 euro).
Secretaresse IS (0,8 - 1,0 fte) (V39.438),
Information Systems, faculteit
Technologie Management (1.0 fte). Vast

dienstverband, salaris maximaal schaal 6
CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1
(1714.00 t/m 2383.00 euro).
PhD Student “Control of manufacturing
and logistical networks” (V35.392),
Systems Engineering, department of
Mechanical Engineering (1.0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 27 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (2000.00 t/m
2558.00 euro).
PhD “Novel Routes Towards Interfacial
Integrity in Stretchable Electronics”
(V35.393), Mechanics of Materials,
department of Mechanical Engineering
(1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris
maximaal schaal 27 CAO Nederlandse
universiteiten bijlage 1 promovendus
(2000.00 t/m 2558.00 euro).
Voor meer informatie ga naar:
http://vacatures.tue.nl

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

(Advertentie)

Sharing knowledge, working together, research, innovation. It is all part of the only campus
university in the netherlands: the university of twente (UT). A university with an international
character. We have for example many foreign doctoral students, and Master Programmes are provided
in English. Divided over 5 faculties, we provide more than 50 bachelor and master programmes,
varying from applied physics and public administration to applied communication science and biomedical technology. In beautiful green surroundings, more than 8000 students and 2700 staff live,
work and recreate at the UT. It is also a place where talented people get every opportunity to perform
cutting edge research. But as an entrepreneurial university this is not all we do. In ‘kennispark’,
for example, we work together with the business community, we support our students in setting
up their own businesses and participate in many projects in the area of knowledge development.
In brief, a dynamic climate in which to work and study.

the entrepreneurial

university is looking for
2 PhD. students

for the collaboration project: Closed-Loop Embedded MEMS-based Precision Stage
The Closed-Loop Embedded MEMS-based Precision Stage (CLEMPS) project is a collaboration between
two research groups, each looking for a PhD student. One PhD. student will focus on the overall mechatronic
design of the system, the other PhD. student will focus on the clean room fabrication and the design of a nm
resolution MEMS-based sensor. The project involves a close collaboration with two industrial companies
DEMCON, for advanced mechatronics and FEI, manufacturer of electron microscopes. You have a MSc degree
(or equivalent) in mechanical engineering, electrical engineering, mechatronics or applied physics with a
In several areas women are still underrepresented.
Therefore women are expressly invited to apply.
The University of Twente is affiliated with the Career Center Twente
(CCT). CCT facilitates your career moves in Twente offering assistance
with, among other things, employmentfinding for you and your partner,
finding accommodation and childcare. More information? Please refer
to www.cctwente.nl.

strong interest in (precision) designing. Experience in design principles, mechatronics and micro systems
technology would be an added value. In addition, you are a strong team player with excellent communication
skills, particularly in written and spoken Dutch and English. Your salary: max. € 2.558,- gross per month in the
fourth year.
More information: dr.ir. D. Brouwer, telephone (+31) 6 142 46 303 (d.m.brouwe@utwente.nl), or
www.wa.ctw.utwente.nl. Your application -with cv, a list of publications and referring nr. 3030/08/059- can
be sent to the University of Twente, CTW, Personal Affairs, P.O. Box 217, 7500 AE Enschede, The Netherlands
(personeelszaken@ctw.utwente.nl).

For the description of the vacancy or more vacancies, visit www.utwente.nl/vacatures/en/

We do not appreciate unrequested promotional responses in response to the above.
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Nieuwe cd

Engelse broedermoord in Irak

‘The Mark of Cain’ is een van de
vele films die het laatste jaar
verschenen over de oorlog in
Irak. Regisseur Marc Munden
won er op het filmfestival van
Rotterdam in 2007 de prijs van
Amnesty International mee.
“Als we dit nu niet doen,
noemen ze ons verraders en
krijgen we tijdens de volgende
patrouille geen rugdekking
meer.” Zo hebben de rekruten

Wayne Gulliver en Mark Tate, op
‘vredesmissie’ in Irak, geen
bevelen nodig om de ergste
dingen te doen.
Het verhaal is snel verteld. De
twee vrienden worden met het
Britse leger naar Irak gestuurd.
De moraal daalt al snel tot een
dieptepunt als een bermbom
twee collega’s doodt. De zoektocht naar de schuldigen wordt
steeds meer een wraak- en vergeldingsactie, want ze kunnen

de daders niet identificeren
tussen de burgers. Zo belanden
er onschuldigen in de verhooren martelkamers. Hoewel Mark
en Wayne hun vraagtekens
hebben, doen ze daaraan mee.
Munden filmt dit alsof het harde
nieuwsfeiten betreft, met shots
die vaak uit de hand worden
gefilmd. Hoewel Munden zelf
niet in het leger heeft gezeten, is
de film geschreven vanuit het
perspectief van echte soldaten,
die scenarist Tony Marchant
heeft geïnterviewd.
In een interview met het digitale
tijdschrift Movie2movie vertelt
Munden dat veel van zijn werk
over mannelijkheid gaat, over
overgangsrites. In ‘Mark of Cain’
zijn het vrienden, soldaten maar
jonge jongens nog, van wie de
vriendschap op de proef wordt
gesteld binnen deze machocultuur.
De film is, volgens Munden, in
eerste instantie geen kritiek op
het leger. Maar hij stelt wel
degelijk een aantal specifieke
onderwerpen aan de kaak. Zoals
het jennen van jonge soldaten

en de rol die ze krijgen opgedrongen als zondebok. Munden
hekelt ook de slechte voorbereiding en opzettelijk vage regels
waarmee deze militairen de
oorlog in worden gestuurd.
Daardoor ontstaan verwarring
en morele problemen, want wat
mag nu wel en niet?
Maar voorop staat de
vriendschap tussen Wayne en
Mark, die je ook terugvindt in de
structuur van de film. Munden:
“De gruwelijke beelden van de
groepsmartelingen heb ik
bewust pas aan het eind laten
zien. Het zou voor het publiek
anders wel erg moeilijk zijn om
anderhalf uur sympathie voor de
twee hoofdrolspelers op te
brengen.”
‘The Mark of Cain’ geeft geen
antwoorden op de vragen, de
verwijzing naar de titel ‘Het
teken van Kain’ is dan ook
treffend gekozen: de gelijknamige broedermoordenaar uit
de bijbelse vertelling is een
gedoemd man, zoals de soldaten
in de film. Zwarte Doos, 28
februari, 4 en 5 maart. /

.

Verrassend moderne expo van ‘oude kunst’
‘Vergeet de renaissance, het
kubisme, vergeet alle voorgaande
kunststromingen’ was het uit gangspunt van ZERO. ZERO begint
weer op nul met de essentie van de
beeldende kunst: licht, beweging,
de ruimte en de waarneming. Licht
heeft kunstenaars, maar vooral
schilders, altijd gefascineerd. Van
Gogh, Picasso en andere tijd genoten verbleven regelmatig in
Zuid Frankrijk omdat het licht daar
zo mooi was. Wat hen intrigeerde
was het soort licht, voor het per spectief, de weergave van de
kleuren van (Hollandse) luchten en
wolken.
Ook in de moderne kunst houden
beeldend kunstenaars zich
daarmee bezig. In de jaren dertig
was dat pionier Moholy Noch. Maar
pas met de ZERO beweging die in
1958 in Duitland ontstaat, wordt
het structureel. Grondleggers zijn
Heinz Mack en Otto Piene. Günther

Uecker sluit zich een
paar jaar later bij
hen aan. ZERO groeit
snel uit tot een we reldwijde beweging.
Typerend zijn hun
ruimtelijke instal laties die met een voudige middelen
gemaakt worden en
waarmee maximale
effecten worden
bereikt. Het Centrum
Kunstlicht in de
Kunst slaagde er in
de drie inmiddels
bejaarde, maar nog zeer actieve
grondleggers, hierheen te halen
voor een gezamenlijke tentoon stelling van hun werk. En al is dat
vijftig jaar oud, het verrast nog
altijd. Zoals de installatie
‘Virtuelles Volumen II’ van Heinz
Mack. Dat kan, zoals voor alle
werken geldt, in de meest fantas -

tische vormen en kleuren ver anderen, afhankelijk vanuit welke
hoek het wordt bekeken. Terwijl de
m a t e r i a l en n i e t m e e r z i j n d a n a l u minium, vervormend glas en een
spiraallamp. Van Otto Piene is een
speciale ruimte ingericht met drie
installaties die verbaast door de
prachtige kleuren en vormen. En

Zijn omzwervingen resulteerden eerst in de voorstelling
‘Ierse vertellingen’, nu is er de
opvolger ‘Ierse Tijgers’. Centraal
staat de Ierse volksaard, ofwel
hoe een volk zich met zelfspot
staande weet te houden na de
eeuwenlange Engelse overheersing.
Daarmee houdt Strategier een
lange traditie in ere. Al meer dan
twintig jaar brengen hij en consorten een unieke vorm van muziektheater dat geconcentreerd
is rond alle vormen van literatuur. Een theatervorm die ze
’s zomers afwisselen met
slapstick-achtige en kolderieke
voorstellingen in de open lucht.

Maar de kern is de literatuur, die varieert
van Slauerhoff, Paul
van Ostayen tot
Nescio en Hugo
Claus. Strategier is
van huis uit muzikant en studeerde
onder meer accordeon aan het conservatorium in Den
Haag. De groep
schrijft zelf al haar
muziek. Voor ‘Ierse
Tijgers’ hebben ze
vlijmscherpe teksten
van de Ierse rebel &
schrijver Brendan
Behan over zijn IRAtijd en gevangenschap van muziek
voorzien, die Ierse
levenslust weerspiegelt. En ze
ondersteunen de gedichten van
coryfeeën als James Joyce, Oscar
Wilde en W.B. Yeats met opzwepende muziek. Politieke
liederen verworden tot Ierse

Open Podium

Nieuwe ronde, maak plaats voor
jonge honden. Zo kondigt Gaslab
het Open Podium Pop voor
vanavond 28 februari aan. Drie
bandjes verschijnen voor het
voetlicht. Project Offroad, Boolean
en Innesion. Ze branden van
ambitie. Nou ja. “Over vijf jaar
staat Bløf bij ons in het voorpro gramma”, pocht Innesion.
Uiteraard muziek met een eigen
sausje en veel invloeden. AC/DC,
Audioslave, Radiohead, Rolling
Stones, dEUS en The Doors. Deur
los om 20.30 uur, gratis toegang.

The Chaos
Point

nog steeds verrassen de be wegende spijker-schilderijen van
Günther Uecker door de fraaie maar
subtiele schaduw- en licht ef fecten, voor wie de tijd neemt om er
goed naar te kijken.
‘Zero’, Centrum Kunstlicht in de
Kunst, tot 25 mei, 2007.

Vlijmscherpe teksten en blues met poëzie in Ierse Tijgers
Regisseur en acteur Felix
Strategier van theatergroep
Flint is gefascineerd door
Ierland. Hij trok de afgelopen
25 jaar vaak met woonwagen en
trekker - gemiddelde snelheid
15 kilometer per uur - door het
eindeloze groene landschap.

Een op Americana-muziek ge baseerd repertoire met traditionele
ballads, swingende rock ’n roll,
aanstekelijke rhythm ’n bluesnummers en een meeslepende
showblues: zo omschrijft zesde jaars Bouwkundestudent Niek van
de Klundert het nieuwe album van
The Mississippi Delta Brothers
waarvan hij deel uitmaakt. Op de
bonustrack doet de Amerikaanse
zangeres Mary Jean mee. ‘The Live
Recordings 2007’ wordt op vrijdag
28 maart feestelijk gepresenteerd
in De Muzenval in Eersel, maar is al
te bestellen via www.mdbrothers.nl.

De Hongaarse prof. dr. Ervin László
komt op de TU/e vertellen over
klimaatverandering, armoede en
terrorisme die de wereld bedreigen.
Als we niets ondernemen, bereiken
we volgens hem over zeven jaar het
‘punt van chaos’. Een tweesprong
waar de wereld verandert in een
veiliger en duurzaam oord of eco nomisch, sociaal en ecologisch
compleet in elkaar stort. Zware
kost voor een middaglunch. Maar
bij László in vertrouwde handen.
Hij is oprichter van de Budapest
Club die op de bres staat voor ‘pla netair zelfbewustzijn en integratie
van spiritualisme, wetenschap en
kunst’.
Dinsdag 4 maart, 13.30 uur in de
Blauwe Zaal van het Auditorium.

Formule 1

Achteruitkijkspiegel. Mooi scrab blewoord, maar vooral afkomstig
uit de racesport. Iedere huis- tuinen keukenauto is er tegenwoordig
mee uitgerust. Welke innovaties uit
de Formule 1 zijn nog meer terug te
vinden in onze alledaagse vier wieler? Jos de Boes, verkoop manager bij Toyota F1, licht de
technische hoogstandjes toe voor
automobilisten en fanatieke race fanaten. Lezing in samenwerking
met University Racing Team.
Interessante pitstop, woensdag 5
maart van 11.45 tot 13.00 uur in de
Blauwe Zaal van het Auditorium.

Liberalisme

blues met poëzie en humor. De
liederen worden gezongen in
het Engels, de gesproken tekst is
in het Nederlands. ‘Ierse Tijgers’
wordt in de pers omschreven als
een hommage aan de Ierse

traditie, een avond literair
muziektheater in een Ierse Pub,
maar dan in Plaza Futura;
zaterdag 1 maart./

.

Er bestaan vooroordelen en misvat tingen over liberalisme en individu alisme. Dirk Verhofstadt komt dat
rechtzetten. Hij studeerde rechten
en communicatiewetenschappen.
In 2006 verscheen zijn boek ‘De
derde femistische golf’ waarin hij
oproept tot een strijd tegen de on derdrukking van moslimvrouwen.
Verhofstadt behoort tot de liberale
denktank www.liberales.be
Woensdag 5 maart, De Zwarte Doos
van 11.45 tot 13.00 uur.
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Studentenvereniging Demos blijft
hele week wakker aan de bar

Studievereniging houdt loterij
voor goed doel in Brazilië
T.S.V.
‘Jan
Pieter
Minckelers’, de studievereniging van Scheikundige
Technologie, houdt maandag 3 maart van 12.00 tot
14.00 uur een loterij in de
kantine van het Helixgebouw. De opbrengst gaat
naar de stichting ‘Help mij
leven’, die zich inzet voor
kinderen in de sloppen-

wijken
van
Brazilië.
Studenten
en
medewerkers kunnen voor één
euro loten kopen. Voetbalvereniging Helmond
Sport heeft twee gesigneerde ballen en vijf keer twee
kaartjes voor het duel
Helmond Sport-RKC als
prijzen beschikbaar gesteld.
De studievereniging heeft

deze loterij opgezet in
verband met de studiereis
die ze gaan maken. De
Studiereis
Commissie
organiseert iedere twee
jaar een trip naar een verre
bestemming. Deze zomer
staat Brazilië op de
planning./

.

Studenten gezocht voor bijles

Genoeg drank, een hoop
gezelligheid en spelletjes
om de moed erin te
houden. Daarmee worden
de eerstejaars van studentenvereniging Demos deze
week wakker gehouden.
Demos houdt de bar van de
sociëteit tijdens de zogenaamde
Sociëteits
Kommissie (SK)-week van
zondagavond 24 februari
tot en met vrijdag 29 februari 24.00 uur open. Het
gaat om een weddenschap
tussen de eerstejaars en de

Sociëteits Kommissie. De
eerstejaars moeten constant met minimaal drie
personen aan de bar zitten.
De Kommissie heeft als
taak de bar open te houden
en te blijven tappen. De
verliezer van de weddenschap moet de andere
partij op een fust bier
trakteren. Bij gelijkspel
wordt er gezamenlijk
gedronken.
Het draait dit jaar allemaal
om de ‘bar’ en daarom zijn
hier ook verschillende

Argentijnse tango
Wil je je bekwamen in de Argentijnse
tango? Meld je dan aan voor een workshop
bij studentendansvereniging E.S.D.V.
Footloose. De workshop is woensdag 27 februari gestart, maar instromen op de
tweede avond is mogelijk. In totaal wordt er
vijf avonden les gegeven. Je kunt op de
tango oefenen van 21.15 tot 22.15 uur in de
danszalen in De Bunker. Leden betalen
12,50 euro en niet-leden 17,50 euro. Voor
meer informatie mail naar:
info@esdvfootloose.nl.

Wetsvoorstel weigeren
studenten
Universiteiten en hogescholen moeten studenten kunnen weigeren die ‘door hun
gedrag ongeschikt zijn voor hun toekomstige beroep’. Dat staat in een wetsvoorstel van het ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap. Vanaf september
2009 moet de wet van kracht zijn. Het
voorstel komt van de universiteiten en de

thema’s aan gekoppeld. Er
zijn dagen gewijd aan ‘baron’, ‘bar-baar’, ‘bar-ricade’
en ‘Bar-bados’. Zo kunnen
studenten op de Barbadosdag kokosnootbier bestellen en relaxen in een
hangmat.
Commissaris Jolet van
Erum is blij verrast met de
belangstelling.
“De
opkomst zondagavond was
goed. Zelfs maandagochtend om zeven uur
zaten er toch zeker vijftien
mensen aan de bar.”/

Studentsplus, een organisatie die studenten aan
middelbare scholieren
koppelt voor bijlessen, is
op zoek naar nieuwe
Eindhovense studenten.
Studentsplus is in
Groningen opgericht en
sinds 2005 ook actief in
Eindhoven. Lag het aantal

leerlingen dat bijles kreeg
de afgelopen jaren rond de
35, begin dit jaar groeide
dat uit tot zo’n 65. Reden
genoeg voor de organisatie
om in rap tempo op zoek te
gaan naar nieuwe studenten die bijles willen
geven. Volgens vestigingsmedewerker Henk-Jan

Haasnoot vraagt driekwart
van de middelbare scholieren in hun bestand om
bijles in exacte vakken.
Leerling en student
spreken met elkaar een tijd
en plaats af voor de lessen.
Voor meer informatie en
aanmelden, kijk op
www.studentsplus.nl.

Vier muzikanten naar finale
solistenconcours

.

hogescholen. Minister Plasterk noemde
eerder een pedofiel die een studie pedagogiek wilde gaan doen als voorbeeld.

Kennismakingsdag
Philips op High Tech
Campus
Onder de noemer ‘Design your own
Future’ houdt Philips op 23 en 24 april
carrièredagen in The Strip op de High Tech
Campus. Op basis van hun CV en een
persoonlijk gesprek kunnen belangstellenden er een loopbaanadvies krijgen.
Verder bestaat de mogelijkheid om direct te
solliciteren. De dagen bestaan uit presentaties over R&D-projecten, persoonlijke
verhalen van medewerkers over de balans
tussen werk en vrije tijd, workshops en
gesprekken met loopbaanadviseurs.
Deelname is alleen mogelijk na
inschrijving via www.philips.nl/future.

Finalist Raoul Liew. Foto: Frans van Nistelrooij/Dekate Mousa

Twee
pianisten,
een
hoornist en een bespeler
van de blokfluit zijn door
naar de finale van het
Solistenconcours van het
Eindhovens
Studenten
Muziek
Gezelschap
Quadrivium.
De
vereniging hield maandag 25
februari de eerste voorronde. In totaal hadden 22

(groepjes)
muzikanten
zich opgegeven. Uit de
eerste elf zijn er nu vier
geselecteerd. De tweede
voorronde is op maandag 3
maart. Het is de bedoeling
dat tijdens de finale op 17
maart tien solisten om de
eerste plaats strijden. Van
de 22 deelnemers studeren
er 16 aan de TU/e. De

andere zes zijn van Fontys
of zijn (oud-)leden van
Quadrivium.
Het is de tweede keer dat
Quadrivium het solistenconcours houdt. De eerste
keer was tijdens het lustrumjaar in 2005, maar dat
concours was alleen voor
leden. /

.

En hoe is het in Londen?

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.

Londen is een enorme
stad met heel veel ver-

schillende trekpleisters.
Het is mij gelukt om hier
een stageplek te krijgen
bij Imperial College. Voor
mijn stageproject heb ik
ervoor gekozen om de eigenschappen van Left
Ventricular Assist Device
(LVAD) te testen. Eerst
zijn deze LVAD’s (ook wel
‘bridge to transplant’
genoemd) geïmplanteerd
bij patiënten met ernstig
hartfalen die in afwachting van een harttransplantatie waren, maar
tegenwoordig worden ze
steeds vaker als ‘destination therapy’ gebruikt.
Omdat iedere patiënt

anders op de ingreep
reageert, wordt op dit
moment onderzocht
welke invloed LVAD op
het herstel van de patiënten heeft. En daar ben ik
momenteel fulltime mee
bezig.
Dit is natuurlijk allemaal
heel erg fascinerend,
maar niet alles wat je
gedurende drie maanden
in Londen kunt doen. Eén
van de voordelen van
Imperial College is de
ligging naast één van de
vele parken in Londen,
Hyde Park, waar je in de
middagpauze met je col-

lega’s een wandeling kunt
maken en van de zon
kunt genieten.
Al heb ik het naar mijn
zin in College, toch vind
ik de weekenden het allerleukste, dan kun je volop
van de stad genieten. Al
gauw voel je je als één van
de vele toeristen. Ik heb al
heel veel van de stad
gezien, maar helaas wordt
mijn verlanglijstje er
alleen maar langer van.
Gelukkig heb ik nog een
paar weekjes om van deze
drukke metropool te
kunnen genieten en
andere leuke studentensteden zoals Oxford en

Cambridge te bezoeken.

Olga Korolkova, studente
Biomedische Technologie
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De ZES trekt aandacht met
zweefvliegtuig in Auditorium

Weggooien

Studievereniging KOers
haalt finale bouwwedstrijd

Ze krijgen vragen als ‘Wat
als er geen wind meer is?’
en ‘Moet je ervaring
hebben?’. De leden van de
Eindhovense
studenten
zweefvliegclub De ZES
weten op de meeste vragen
wel een antwoord te geven.
“Alleen de vraag of iemand
mijn
telefoonnummer
mocht hebben, viel wat uit
de toon”, lacht één van hen.
Ze stalden dinsdag 26 februari een zweefvliegtuig
in het Auditorium. De
stunt was vooral bedoeld
om aandacht te vestigen op
de vereniging en nieuwe
leden te werven. De vereni-

ging telt nu ongeveer
honderd leden, zowel
studenten als oud-studenten. Leden kunnen onder
begeleiding van instructeurs een opleiding volgen
en hun vliegbrevet halen.
Het
vliegtuig
het
Auditorium in krijgen, was
nog niet zo gemakkelijk.
“We hebben de vier onderdelen vervoerd in een aanhanger. Vervolgens hebben we de staart, romp en
vleugels met acht personen
naar binnen gebracht.
Daar hebben we het
vliegtuig in elkaar gezet”,
vertelt lid Jan-Willem

Foto: Bart van Overbeeke

Heinen. Dat teamwerk zijn
ze wel gewend. “Bij het
zweefvliegen heeft iedereen een taak. De één is
bezig met de lier, de ander
geeft lichtsignalen. Om
een vliegtuig de lucht in te
krijgen, ben je al snel met
zes mensen bezig.” De
ZES houdt 19 maart een
informatieavond
voor
geïnteresseerde piloten (in
spe)./

.

Voor meer informatie, kijk op
www.zweefvliegen.nu of
mail naar:
nieuweleden@zweefvliegen.nu.

KOers,
de
studievereniging van Bouwkunde, is
doorgedrongen tot de
finale in een bouwwedstrijd. Uit zestien inzendingen koos de jury op 20
februari zes finalisten. De
finale is op 18 en 19 april.
Bouwbedrijf
Martens
schreef de wedstrijd uit
vanwege het 125-jarig
bestaan. De deelnemers
moesten een brug ontwerpen. Het vierkoppige
team van KOers gebruikte
een brug in Cambridge als
inspiratiebron. De jury beoordeelde op technisch
inzicht, kostenefficiëntie,
innovatief karakter en uitvoerbaarheid. KOers wordt
in het juryrapport geroemd
om het ‘technisch inzicht’.
Verder vindt de jury het

Het sleutelgat
Wie woont er in deze kamer? Deze vraag stelt Cursor wekelijks aan een
aantal willekeurige studenten op de campus. Deze week een analyse
van Naomi Even en Marloes Bosman (beiden eerstejaars student
Bouwkunde) en van Manon Spermon en Jasper Gulpers (beiden derdejaars student Industrial Design). Zij bekeken twee foto’s van deze
Eindhovense studentenkamer en gaven commentaar.
Naomi en Marloes merken
direct op dat dit de kamer
van een zeiler is, iemand die
lid is van Boreas. De donkere
kleuren doen hen vermoeden
dat de bewoner een man is.
En hij heeft een vriendin, die
te zien is op de achtergrond
van de laptop. De andere
persoon die op deze ach tergrond te zien is zal wel de
bewoner van de kamer zijn.
Ze schatten dat hij der dejaars student is, iemand
die zijn studie ongeveer voor
de helft achter de rug heeft.
Ze zien nog een tweede
laptop, en heleboel snoeren
en ook nog eens twee tele foons. Deze jongen studeert
waarschijnlijk informatica.
Aan hobby’s heeft hij geen
gebrek; hij houdt van zeilen,
bier drinken, computers, z’n
vriendin, reizen en knutselen
met duct tape. In zijn koel kast zal zeker bier te vinden
zijn. Verder heeft hij ook
cola, energydrink, kaas,

worst, witte boterhammen,
borrelnootjes, een pizza en
tot slot toch ook iets
gezonds in huis.
Manon en Jasper vallen ook
meteen de vlag van zeil vereniging Boreas op. De
kamer is kaal en praktisch,
een mannenkamer. De laptop
die op de tafel ligt is van een
vierde- of vijfdejaars
student. Er wordt gezocht
naar studieboeken, maar de
serie in de boekenkast lijkt
eerder een encyclopedieset.
Door de afwezigheid van stu dieboeken wordt gedacht
aan een student Industrial
Design, maar er is nergens
een Lucid sticker te zien. Hij
heeft een vriendin, dus de
richting wiskunde valt ook
af. Technische innovatiewe tenschappen zou kunnen.
Deze persoon houdt van
zeilen en reizen. De foto op
de achtergrond van de laptop
lijkt te zijn genomen in een

helikopter. Het is best een
avontuurlijk type. Manon
denkt dat ze de persoon op
de foto kent, het is iemand
die bij Stack zit, vermoedt
ze. Na veel zoeken ontdekt
ze een Stack-sticker op de
laptop. Hierna wordt toch
besloten dat er een grote
kans is dat hij Informatica
studeert. Op de tafel wordt
nog een powerball ontdekt,
die gebruikt hij tegen RSI; hij
computert veel. Verder houdt
hij er ook van om te borrelen
met vrienden en hij zal dan
ook wel op donderdag gaan
stappen. Maar hij is niet echt
een partycrasher, want hij is
al vierdejaars en heeft het
dus druk. In zijn koelkast
heeft hij bier, boter, may onaise, een pizza in het
vriesvak en er ligt ergens een
appel die een goed initiatief
van lang geleden repre senteert.

een ‘volledig uitgewerkt
plan waarin alle facetten
(van ontwerp tot uitvoering) goed zijn belicht’.
Bovendien prijst ze de originaliteit van het ontwerp.
KOers gebruikte vooral rioleringsbuizen voor de
brug. De TU/e-studenten
moeten hun ontwerp op 18
april
daadwerkelijk
bouwen. De dag erna
maakt de jury de winnaar
bekend. De makers van de
brug met de meeste draagkracht winnen. KOers zou
het prijzengeld willen
besteden aan het vieren
van het dertigjarig bestaan
van de studentenvereniging. Meer informatie
over de finale in Oosterhout is te vinden op
www.bouwwedstrijd.eu./

.

Daniël de Wolf is vijf dejaars student
Technische Informatica,
vice-voorzitter van Stack
en lid van Boreas. Hij is net
terug uit Nieuw Zeeland,
waar hij op bezoek was bij
zijn vriendin die daar aan
het afstuderen is. Hij houdt
van zeilen, drummen,
zingen en stijldansen. Tot
voor kort zat hij in een
koor, waarvan hij ook
drummer was. De serie
boeken is van fantasyschrijver Raymond Feist.
Naast al deze hobby’s
heeft hij ook nog de tijd om
een eigen softwarebedrijf
te runnen. Het is dan ook
niet verbazingwekkend dat
aan de muur, niet zichtbaar
op de foto’s, een studie planning prijkt. Zijn zuivel verzameling bewaart hij in
de koelkast: daar vinden
we melk, vruchtenkwark,
kaas en bier.

“Dan kun je lekker
opnieuw beginnen”, hoor
ik mijn moeder zeggen.
Fijn nieuwe spullen kopen,
en het oude weggooien.
Binnenkort ga ik verhui zen, samenwonen. Op zich
leuk, ware het niet dat we
de sleutel krijgen aan de
vooravond van de grote
voorjaarsschoonmaak. Dat
betekent dat er bij mijn
ouders thuis ook weer het
een en ander aan vernieu wing gepland staat. “We
huren wel een busje, dan
kunnen we fijn samen
spullen gaan weggooien.”
“Weggooien, weggooien,
weggooien”, dreunt het na
in mijn hoofd op het ver snellende ritme van mijn
hartslag. Alarmfase 1 doet
zijn intrede. Vechten heeft
geen zin, ik zal mijn
bijdrage moeten leveren
aan het vullen van dat
busje. Maar ik kan ook niet
zomaar mijn hele verleden
opofferen aan de voor jaarskriebels van mijn
moeder. Er zal onderhan deld moeten worden. Ik
reken hoe ver ik kan
komen met offers als een
kapotte tv, een eenper soons bed en die lelijke
kast en zie voor me hoe
alle overbodige, maar
handige Ikea-spullen
ingeklapt, dubbelgevou wen en opgestapeld in het
fietsenhok verdwijnen. Ik
bedenk me dat van de vier
fietsen die ik in mijn bezit
heb, er slechts eentje
daadwerkelijk functio neert als fiets en dat er
onder een tweepersoons
bed ook twee keer zoveel
ruimte is als onder een
eenpersoons bed. Trots
werp ik een laatste blik op
mijn strategisch plan en ik
reis af naar de onderhan deltafel. Kijk mam, ik kan
ook opruimen. Ik vond het
wel eng, maar het bleek
achteraf best mee te
vallen. Het is misschien
niet helemaal wat je
bedoelde; ik doe dingen
nu eenmaal op mijn eigen
manier. Maar ik heb een
compromis gevonden.
Soms moet je even wat
overbodige troep
overboord gooien, maar
opnieuw beginnen doe je
nooit.
Monique Hendriks is
studente Technische
Informatica
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Show me your desktop and I’ll show you your
soul. Je desktop als spiegel van je ziel? Op
de TU/e worden duizenden laptops gebruikt
en ieder met zijn eigen achtergrond. Cursor
spoort iedere week een desktop op en maakt
’n praatje met de gebruiker.
Wie: Jos Oudenhoven / 25 / aio Scheikundige
Technologie
Wanneer: sinds ’n half jaar
Wat: zelfgemaakte foto
Waarom: “Dit is een uitzicht op Florence vanaf de koepel
van de dom. Het was maart 2007 samen met m’n zusje
die daar een talencursus volgde, er een paar dagen aan
vast plakte en mij uitnodigde om ook te komen. Ten
eerste vind ik het een mooie foto, maar het is ook een herinnering aan die stad. Een wonderlijke stad waar de renaissance is geboren en waar zowel kunst als wetenschap
opbloeide en ik heb wel ‘wat’ met zowel wetenschap als
kunst. Als aio ben ik dienst van de TU/e maar werk 90%
van mijn tijd bij Philips waar ik onderzoek doe naar oplaadbare batterijen (vooral het kleiner en kleiner maken).
Mijn kunst-kant is vooral consumptief: ik zit in de filmcommissie van Studium Generale en ga vaak naar films,
concerten en musea. Vooral met betrekking tot dat
laatste zat ik in Florence helemaal goed. De meeste
indruk op me maakte de beschildering van de binnenkant van de koepel: alle
aspecten van het leven
waren daarin verwerkt, van
martelingen in de hel tot
hemelse taferelen.”

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

Effe zeuren

Fred Steutel
Een artistieke uitdaging voor de TU/e?
Ik zal het uitleggen.
Twintig jaar geleden reed ik naar
Nieuwpoort, België. Ik had daar drie
redenen voor. Ik wilde weten of er een
monument was voor de beroemde slag
op 2 juli 1600, en ik was benieuwd of er
in Frankrijk, net over de grens met
België, nog een restje Vlaams te horen
zou zijn. Maar, mijn bezoek aan
Nieuwpoort gold vooral een tentoonstelling in de Vismijn (visafslag): de
Fenomenale Feminatheek van Louis
Paul Boon. Ik had twee van zijn boeken
gelezen, De Kapellekensbaan (schitter-

end) en De zoon van Jan de Lichte,
waaruit een opgewekte, tamelijke
onschuldige appetijt bleek voor jonge
vrouwen.
Het was herfst en het vlakke WestVlaamse land lag er somber bij. Twee
uren rijden brachten me in Nieuwpoort, waar ik geen enkel monument
voor Maurits’ heldendaden vond. Dat
was er ook niet; pas op 2 juli 2000 is er
een plaquette onthuld. Op dus naar de
Vismijn! Daar waren honderden foto’s
van jonge, luchtig geklede vrouwen
tentoongesteld, niet echt erotisch,
hooguit enigszins wulps. De foto’s
oogden als plaatjes die lang geleden in
het weekblad De Lach te zien waren:
pin-ups. De dames waren ingedeeld in

vier brave categorieën: vrouwen hebben
een voorkant en een achterkant, een
bovenkant en een onderkant – tel maar
na. De bezoekers waren vooral oudere
mannen, en de ambiance in de
betonnen hal was nogal kil. Na een half
uur hield ik het voor gezien en reed ik
richting Duinkerken, in de hoop
onderweg Vlaamstalige Fransen te
ontmoeten. Weer een deceptie: de weg
van Nieuwpoort naar Duinkerken liep
tussen een kanaal en een spoorlijn; je
kwam geen enkel dorp tegen, waar je
Vlaams sprekende ouderen zou kunnen
ontmoeten. Koffie gedronken in
Duinkerken, waar ze mijn Belgische
franken niet wilden hebben.
Maar, Boons Fenomenale Feminatheek

is weer in het nieuws. Het fotomuseum
in Antwerpen wil de plaatjes niet
tentoonstellen: te weinig artistieke
kwaliteit. Toch jammer: de foto’s die ik
in dagblad De Morgen zie, ogen
interessanter, mogelijk iets minder
onschuldig, dan de selectie van destijds
in de Vismijn. Ik kijk er toch liever naar
dan naar blote mannen met profetenmaskers of naakten van Freud. Boons
weduwe heeft de verzameling jarenlang
liefdevol beheerd. Misschien kan de hal
van het Hoofdgebouw de plaatjes
onderdak bieden.

