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TU/e sluit alliantie met
München en Lyngby
De TU/e, de Technische
Universität München (TUM) en
de Danmarks Tekniske
Universitet (DTU) zijn een
alliantie aangegaan die vooral
gericht is op de uitwisseling
van studenten en promovendi.
De voorzitters van de drie
universiteiten tekenden
woensdag 26 maart in
Eindhoven de overeenkomst.

De drie universiteiten trekken er
ieder een ton per jaar voor uit. Dat
zal hoofdzakelijk besteed worden
aan reis- en verblijfskosten van
de studenten en promovendi.
Daarnaast komen er extra
middelen voor promovendi en
postdocs. De TUM en de DTU
hebben al enkele jaren een der-
gelijke samenwerking. Zij
hebben de TU/e gevraagd om toe
te treden tot de alliantie. De
goede citatiescores, de indus-
triële omgeving van de TU/e en
het hoogstaande onderzoek in
Eindhoven waren de redenen om
de TU/e als derde partner te

vragen. Waarschijnlijk gaat het
drietal nu samen op zoek naar
andere TU’s in Europa om de sa-
menwerking uit te breiden. 
Promovendi krijgen in het kader
van de alliantie de mogelijkheid
om een deel van hun onderzoek
bij een van de andere universi-
teiten uit te voeren. De drijvende
kracht hierbij zal vaak de be-
schikbaarheid van onderzoeks-
apparatuur zijn. 

Buitenkansje
Masterstudenten kunnen aan de
andere universiteiten een afstu-
deeropdracht gaan doen. Het is
de bedoeling dat deze studenten
een diploma van de eigen univer-
siteit krijgen met een aan-
tekening van de universiteit waar
de opdracht is uitgevoerd. 
Het gaat hierbij om de ‘betere
studenten’, laat Ton Langendorff
weten, hoofd onderzoeksbeleid
van de TU/e. “Het is vrij lastig om
in een ander land onderwijs te
volgen. En het is een buiten-
kansje - je voegt iets extra’s toe

aan je studie en de reiskosten
worden vergoed. Dan ga je niet de
zesjes sturen.” 
Langendorff verwacht dat er
jaarlijks ‘enkele tientallen’
masterstudenten hun weg zullen
vinden naar München en het
Deense Lyngby.
Het eerste gebied waarop de drie
universiteiten gaan samen-
werken is een Europese Graduate
School voor duurzame energie.
Mogelijk wordt de samen-
werking in de toekomst uit-
gebreid. Breedbandtechnologie
is een van de mogelijke vak-
gebieden die hiervoor in aan-
merking komt.
De Technische Universität
München is met ruim 21.000
studenten een van de grootste
TU’s van Duitsland. De in 1829
opgerichte DTU is de enige TU
van Denemarken. De DTU heeft
zo’n zevenduizend studenten,
ongeveer zoveel als er aan de
TU/e rondlopen./.

Oud-rector Martin Rem overleden
Prof. dr. Martin Rem (1946) is 27 maart in het ziekenhuis overleden.

Rem was al enige tijd ziek. Eind februari nog kreeg hij een Koninklijke
onderscheiding; hij werd benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-
Nassau. Rem was van 1996 tot 2001 rector van de TU/e en een van de

mede-oprichters van het Embedded Systems Institute (ESI). 
Van 2001 tot en met 2004 was hij de eerste algemeen wetenschap-

pelijk directeur van het ESI. Sinds 1978 is Rem hoogleraar Parallelle
Berekeningen aan de TU/e. Hij wordt geroemd als een van de grond-
leggers van de informatica als wetenschapsgebied in Nederland. In

1981 startte hij aan de TU/e de ingenieursopleiding Technische
Informatica. Verder was hij directeur van het Stan Ackermans
Instituut. Vanaf begin 2005 gaf Rem leiding aan het Nationaal

Regieorgaan voor ICT-onderzoek en -innovatie.

Zie ook pagina 4: In memoriam.

Creatieve uitspanningen TU/e’ers beloond 
ZZeesshhoonnddeerrdd  bbeesscchhiillddeerrddee  kkoommmmeettjjeess  llaaggeenn  ddiinnssddaagg  
11  aapprriill  uuiittggeessttaalldd  iinn  ddee  hhaall  vvaann  hheett  HHooooffddggeebboouuww..  HHeett
ggiinngg  oomm  ddee  bbeekkeennddmmaakkiinngg  vvaann  ddee  wwiinnnnaaaarrss  vvaann  ddee
AArrttbboowwllwweeddssttrriijjdd..  JJuurrggeenn  BBuullssiinnkk  hhaadd  zziijjnn  kkoomm
vvoollggeennss  ddee  jjuurryy  hheett  mmooooiisstt  bbeesscchhiillddeerrdd,,  DDaanniiëëllllee  vvaann
HHeerrkk  wweerrdd  ttwweeeeddee  eenn  IIvvoo  ddee  JJoonngg,,  PPrraasshhaanntt  AArrggrraawwaall
eenn  MMiikkhhaaiill  PPoonnoommaarreevv  ddeeeellddeenn  eeeenn  ddeerrddee  ppllaaaattss..  IInn
hheett  iinn  ddeecceemmbbeerr  uuiittggeerreeiikkttee  kkeerrssttppaakkkkeett  zzaatteenn  eeeenn
bbllaannccoo  kkoomm  eenn  vveerrffaattttrriibbuutteenn..  HHoollllaanndd  AArrtt  GGaalllleerryy
bbaakkttee  ddee  bbeesscchhiillddeerrddee  kkoommmmeenn  aaff  eenn  kkooooss  ddee  pprriijjss--
wwiinnnnaaaarrss..  AAnnddrréé  PPiieetteerrss  rreeiikkttee  ddee  pprriijjzzeenn  ddiinnssddaagg

nnaammeennss  HHoollllaanndd  AArrtt  GGaalllleerryy  uuiitt..  DDee  mmoottiivvaattiiee  vvoooorr  hheett
ttooeekkeennnneenn  vvaann  ddee  eeeerrssttee  pprriijjss  aaaann  BBuullssiinnkk::  ““HHiijj  hheeeefftt
iieettss  hheeeell  uuiittzzoonnddeerrlliijjkkss  ggeemmaaaakktt..  HHiijj  vvooeeggddee  eeeenn  ssppiiee--
ggeellcciilliinnddeerr  ttooee  eenn  ddaatt  zzoorrggtt  vvoooorr  eeeenn  vveerrrraasssseenndd
eeffffeecctt..  JJuurrggeenn  hhaadd  vvaann  tteevvoorreenn  eeeenn  tteekkeenniinngg  ggeemmaaaakktt..
JJee  zziieett  ddaatt  hhiijj  hheett  ggooeedd  hheeeefftt  vvoooorrbbeerreeiidd..””  DDee  pprriijjzzeenn
bbeessttaaaann  uuiitt  eeeenn  rreeiisscchheeqquuee,,  eeeenn  kkooookkwwoorrkksshhoopp  eenn
kkuunnssttwweerrkkjjeess..  VVoorriigg  jjaaaarr  ggiinngg  hheett  oomm  ddee  mmooooiisstt  vveerr--
ssiieerrddee  ‘‘aarrttccuupp--bbeekkeerrss’’..  WWaatt  ddee  wweeddssttrriijjdd  vvaann  vvoollggeenndd
jjaaaarr  zzaall  zziijjnn,,  iiss  nnoogg  nniieett  bbeekkeenndd..  
FFoottoo::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee

Rector geeft aftrap voor
docententoets Engels

Alle docenten en hoogleraren
van de TU/e die vakken in het
Engels geven, krijgen binnen
drie jaar een test Engels. Het
gaat in totaal om een kleine
zevenhonderd medewerkers.
De aftrap werd woensdag
verricht door rector prof.dr.ir.
Hans van Duijn, die als eerste
het schriftelijke deel van de
Engelse test deed.

Aanleiding is het feit dat alle
masteropleidingen sinds kort in
het Engels gegeven worden. De
taaltoets van Centrum voor
Communicatie, Taal en Techniek
(CTT) van de TU/e van het
bestaat uit drie onderdelen.
Deelnemers krijgen een schrif-
telijke test van een half uur, met
vijftig items. De tweede opgave is
een Engelstalig stuk schrijven
over de eigen werkzaamheden.
De laatste stap is een beoordeling
van een college van de docent, dat
ook opgenomen wordt met video-
camera. Na afronding volgt een
oordeel over punten als vloeiend
spreken, uitspraak, woorden-
schat en variatie en cohesie.
Als een of meerdere punten on-
voldoende zijn, krijgt de docent
in kwestie een advies ter verbe-

tering aangereikt, aldus CTT-
hoofd drs. Monique Bouman. In
extreme gevallen kan het CTT
docenten aanraden om voorlopig
niet meer voor de collegezaal te
gaan staan. Overigens is de CTT-
rapportage slechts een advies,
benadrukt Bouma. De faculteit
en de docent bepalen wat de con-
sequenties zijn. Het advies gaat
daarom niet alleen naar de
betrokkenen, maar ook naar de
decaan en opleidingsdirecteur.
In september komen Technische
Natuurkunde en Biomedische
Technologie als eerste aan de
beurt voor de taaltoets. 
Volgens het CTT draaien in Delft
dezelfde testen al enige tijd en
moet circa twintig procent van de
getoetste docenten hun Engels
bijschaven. Of rector Van Duijn
een voldoende scoort, is niet dui-
delijk. Zijn verbale Engels wordt
in mei getoetst als hij weer
college geeft. En over de schrif-
telijke proef van woensdag, kan
CTT niets zeggen. Bouman: “Dat
weten we nog niet. Bovendien
blijft elke uitslag vertrouwelijk -
dus ook die van de rector.”/.

Rector Hans van Duijn bezig met de taaltoets Engels. Foto: Bart van Overbeeke
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Thor, secretaris studiereis ITER.

Studievereniging Thor van Elektro-
techniek ging vorige week op studiereis
naar Toulouse

MMaaaannddaagg:: Laatste dingen voorbereiden
voor de studiereis naar Toulouse. Vroeg
naar bed, want als organisator moet ik de
volgende ochtend al om 7:00 uur
aanwezig zijn.

DDiinnssddaagg:: Moeite met opstaan, maar op tijd
op de TU/e. Alle deelnemers druppelen
stuk voor stuk binnen en we vertrekken
uiteindelijk pas om 8:45 uur. De reis duurt
ongeveer 14 uur, maar het is geen
probleem. De chauffeurs wisselen elkaar
geregeld af en met negen man in een busje
wordt er veel gelachen. Om 23:00uur
aankomst in het hotel en op tijd naar bed.

WWooeennssddaagg::  ’s Morgens maken we een
stadswandeling door Toulouse. Het is een
erg drukke stad met veel winkels en cafés,

maar geen mooie stad. Daarna gaan we op
excursie bij Airbus. We maken een zeer
indrukwekkende tour door een 500 meter
lange fabriek waarin aan vier gigantische
A380’s tegelijkertijd gewerkt wordt.
Daarna gaan we naar Toulouse om te eten
en te stappen. 

DDoonnddeerrddaagg::  Vroeg opstaan voor de eerste
excursie naar CNES, het hoogtepunt van
de reis. CNES houdt zich bezig met ruim-
tevaart, variërend van satellieten tot
raketten. We krijgen een rondleiding en
gaan langs verschillende laboratoria waar
satellieten ontworpen en gebouwd
worden. Ten slotte gaan we naar een
controlroom vanwaar satellieten en
raketten aangestuurd worden. 
(“Toulouse, we’ve got a problem”).
‘s Middags is er een excursie bij ONERA.
Dit onderzoeksinstituut houdt zich vooral
bezig met elektromagnetische straling en
radar. Daarna terug naar het hotel om ons
pak uit te trekken en ’s avonds weer naar
Toulouse.

VVrriijjddaagg:: Vandaag is de bedrijfsexcursie
naar Thales Aerospace. Hier zien we dat
het een wonder is
dat vliegtuigen
überhaupt
kunnen
vliegen. We
zien cockpit
simulators en
krijgen te zien
hoe deze steeds
meer gedigita-
liseerd en geautoma-
tiseerd worden. 
’s Middags snuiven we cultuur in
Carcassonne, een middeleeuws stadje.
Vervolgens eten en terug naar het hotel.
Niemand wil meer ‘boppen’ naar de stad,
dus hier de avond afgemaakt.

ZZaatteerrddaagg:: Weer 1100 km terugrijden. Alles
verloopt voorspoedig en ’s avonds om
21:30 uur staan we weer voor Potentiaal. Ik
ga met een voldaan gevoel naar huis. Alles
was goed gegaan en iedereen vond het
gaaf, dus de reis was zeer geslaagd! 

Als TU/e-studente Bouwkunde
is ze vijf jaar studentenassistent
tekenen geweest. Toen ze tijdens
haar afstudeerproject lange tijd
met de akoestiek van repetitie-
ruimtes voor popmuziek bezig
was, miste ze het creatief bezig
zijn. Nu ze haar dagen vult met
tekenlessen geven op de TU/e en
colleges volgen in Tilburg, mist
ze de muziek weer. 
“Misschien is het wel door de
muziek dat ik bouwkunde ben
gaan studeren in 2000. Door

mijn vrijwillerswerk als geluids-
technicus bij jongerencentrum
Odeon in Veldhoven ben ik
immers elektrotechniek bij
Fontys gaan doen. Ik zag al voor
me dat ik mijn eigen versterkers
en effectapparaten kon bouwen.
Ik was bassiste bij coverbandjes
van pop-rockmuziek. Maar
omdat elektrotechniek te een-
zijdig op techniek gericht was
naar mijn smaak, maakte ik de
switch naar Bouwkunde op de
TU/e. Ik wist al dat er een specia-
lisatie akoestiek binnen bouw-
fysica mogelijk is.” 
In haar masterperiode bezocht
ze een popconcert in Odeon. Ze
stoorde zich mateloos aan de
slechte geluidskwaliteit. Ze kon
de gitaarsolo’s en toetsen er niet
goed uitvissen. “Toen dacht ik,
wacht eens even, ik ga hier zaal-
akoestisch onderzoek doen.”
Met een omnidirectionele
geluidsbron, waarbij naar 12
kanten precies evenveel geluids-
energie verzonden wordt, ging

ze aan de slag. Met een speciaal
computerprogramma dat haar
docent Constant Hak geschre-
ven had, berekende ze onder
andere nagalmtijden door het
directe geluid en de vroege en
late reflecties te meten. Wat
bleek? Odeon is akoestisch een
zeer geschikt poppodium!
Tegelaers vroeg zich af of het
dan misschien niet aan de zaal
ligt, maar aan de muzikanten
dat het geluid geen CD- kwaliteit
haalt. “Het is heel lekker om
hard, ontzettend luid, te spelen.
Je voelt het in je buik, in je borst,
het is geweldig. Maar de oren
gaan zichzelf automatisch
beschermen. Daardoor wordt
het geluid vervormd waar-
genomen.” Ze beseft dat de
conclusie - jullie moeten zachter
spelen - slecht nieuws is voor
muzikanten.
Tijdens het afstuderen, miste ze
het tekenen. Zozeer dat het haar
deed besluiten de docenten-
opleiding tekenen te gaan volgen

aan de academie voor Beeldende
Vorming in Tilburg. Daar zit ze
nu in het tweede jaar. Sinds dit
collegejaar verzorgt ze op de
TU/e tekenlessen voor Bouw-
kunde en Industrial Design. 
Als het aan Gemma Tegelaers
ligt, krijgen de studenten bij
haar lessen een vrijere blik. Een
van de oefeningen die ze laat
doen, is tekenen op muziek. “Ik
wil ze al tekenend laten ontwer-
pen in plaats van een ontwerp
laten tekenen.” 
Al bladerend door een tekenmap
van een eerstejaars Bouwkunde
laat ze andere opdrachten zien.
Sneltekenen; de eerste schets
van een opstelling maak je in
twintig minuten, dan in tien,
vijf, twee, één minuut en de
laatste zet je in dertig seconden
op papier. Om perspectief te
leren tekenen; blokjes weer-
geven als gebouw. In verbeel-
ding moet je daar een horizon
bij maken. Die horizon maakt
dat de tekening geen speelgoed

maar een gebouw voorstelt. 
“Hier, heel belangrijk voor een
architect, in een of twee lijnen
de essentie van een opstelling
bepalen. En blind tekenen
moeten ze ook oefenen. Je ziet
wel de opstelling, maar niet het
papier. Daarmee ontwikkel je je
hand-oog-coördinatie maar leer
je ook te tekenen wat je ziet in
plaats van wat je denkt dat je
ziet. Je kunt niet doorgaan op
wat je al tekende en wat dus een
gedachte is van wat je zag. Kun
je het nog volgen?” Grote vol-
doening haalt Tegelaers uit het
motiveren van studenten.
“Wanneer ik zie dat een student
die vast zat, of geen zin had in de
verplichte tekenles, aan het eind
toch met de tong uit de mond
bezig is de tekening af te
krijgen, vind ik dat geweldig.
Dat maakt lesgeven leuk.” /.

Norbine Schalij
Foto: Bart van Overbeeke
Tekenlerares, bassiste en
akoestisch bouwkundige;

Gemma Tegelaers (26) is het
allemaal. De tekendocente bij

Bouwkunde en Industrial
Design zou nog wel meer

functies willen combineren.
“Ik ben bang dat alles wat ik
leuk vind, niet tegelijk in een

leven past.”

“Hard basgitaar spelen voel je in je buik en borst, dat is geweldig”

Gemma Tegelaers
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Ach en Wee
“Als het regent is het er één grote
modderboel. De muizen vreten
onze spullen aan. We hebben al
één kite weg kunnen gooien.” Bij
windsurfvereniging E.S.W.V.
WETH hebben ze hun buik vol
van de containers bij de tennis-
velden waar ze nu hun spullen in
kwijt moeten. Ook de kanoërs
ergeren zich aan de opslag. Naar
verwachting staan er in het najaar
acht nieuwe containers.
Wim Koch, directeur van het

Studenten Sportcentrum: “In
2007 bestond het idee om een
gebouw te plaatsen, maar dat
paste niet in het investerings-
plaatje van de TU/e. We zijn toen
zelf met het alternatief plan van
de containers gekomen. Dit moet
een tussenoplossing worden.” 
Als alles volgens plan verloopt,
dan is de nieuwe huisvesting
beter geïsoleerd en verwarmd en
is er goede verlichting. De con-
tainers moeten onder meer op-

bergruimte bieden aan de buiten-
sportverenigingen van kanoërs,
duikers, roeiers en de wind-
surfers.
Judith Timan, secretaris van de
windsurfvereniging, is sceptisch
over de plannen om eind dit jaar
nieuwe containers te plaatsen.
“Eerst zou er een gebouw komen,
dat ging niet door. We hebben nu
meerdere plannen aangehoord,
ik moet het nog zien.”/.

Alternatief plan W-hal
enkele weken vertraagd
De presentatie van de nieuwe
bouwplannen rond de W-hal is
enkele weken vertraagd. Morgen,
dinsdag 1 april, zouden de bijge-
stelde plannen publiek worden
gemaakt, maar dat blijkt niet
haalbaar, vertelt ir. Herman
Rikhof van Dienst Huisvesting
van de TU/e. “We willen graag
iets van de oude W-hal behouden,
maar het is technisch gewoon
heel lastig. We zitten heel erg te
puzzelen om het voor elkaar te
krijgen.” Rikhof verwacht wel dat
er in april een plan getoond kan
worden.

De TU/e wilde de W-hal slopen en
op de plaats ervan een nieuwe hal
bouwen, met daarbovenop een
nieuw gebouw voor de faculteit
Wiskunde en Informatica. De ge-
meente blokkeerde dat plan
echter december vorig jaar,
vanwege de cultuurhistorische
waarde van de hal, en stuurde de
plannenmakers van de TU/e
terug naar de tekentafel. Met als
opdracht: maak een nieuw plan
waarin belangrijke delen van de
bestaande W-hal behouden
blijven./.

Van Bronswijk veegt op tv vloer
aan met balansventilatie
Prof.dr. Annelies van Bronswijk
vindt dat balansventilatie-
systemen moeten worden afge-
schaft, omdat het ongezonde
woningen oplevert. Dat stelde
de TU/e-hoogleraar afgelopen
zondag in het tv-programma
Zembla. Meerdere Tweede
Kamerfracties willen nu ook
dat balansventilatie in de ban
gaat, meldt het Algemeen
Dagblad.

De Zembla-uitzending ging over
de Amersfoortse nieuwbouwwijk
Vathorst, waar honderden
mensen ziek zijn door de balans-
ventilatiesystemen in hun
woning. Die systemen zorgen
ervoor dat de woningen energie-
zuinig zijn. Ze zuigen lucht af, en
met de warmte in die afgezogen
lucht verwarmen ze de verse
lucht die naar binnen geblazen
wordt. De ramen in de huizen
kunnen niet open. In Nederland
zijn ongeveer 400.000 wo-
ningen uitgerust met balansven-
tilatie en er komen elk jaar tien-
duizenden bij. Uit onderzoek van
de rijksoverheid zou blijken dat
30 tot 65 procent van de systemen

niet voldoet aan de wettelijke
eisen. 
Volgens Van Bronswijk zijn deze
woningen ongezond. Ze stelt in
het tv-programma dat de
overheid in de periode 1990-
2005 wetenschappelijke rap-
porten heeft genegeerd waarin
gewaarschuwd werd voor ge-
zondheidsklachten als gevolg
van balansventilatie en energie-
zuinige huizen. Een gezond-
heidslabel zoals Van Bronswijk
voorstelde, kwam er niet. 
Woningcorporaties wilden er
niet aan omdat een groot deel van
hun woningbestand dan als on-
gezond gelabeld zou worden,
vertelde ze in Zembla. Een ener-
gielabel kwam er echter wel.
“Mijn voorspelling is dat je bij de
A- en B-labels (de meest energie-
zuinige categorieën, red.) een
zeer hoog percentage ongezonde
woningen zult aantreffen”, aldus
Van Bronswijk.
Balansventilatie is geen goed
systeem voor een vochtig klimaat
als Nederland, vindt de TU/e-
prof. “Alle lucht komt de woning
binnen door een klein gaatje. Die
lucht gaat door een filtertje dat

het stof moet tegenhouden. Maar
wat dat filtertje tegenhoudt, blijft
er in zitten. Bovendien zijn daar
de omstandigheden gunstig voor
groei - het gaat om buitenlucht,
en die is lekker vochtig in
Nederland. Dus je hebt een
gedekte tafel voor bacteriën en
schimmels. En in de kanalen zelf
krijg je vervuiling, want de filters
houden maar twintig à dertig
procent van het stof tegen. Als het
in de zomer warm en vochtig is,
zullen daar schimmels groeien.”

Verbod
PvdA, VVD en GroenLinks eisen
nu dat het systeem wordt ge-
schrapt. De VVD wil zelfs een
verbod, aldus het Algemeen
Dagblad van deze week. CDA en
SP vinden dat met het systeem
niet zoveel mis is, maar dat de
bouwbedrijven slecht werk af-
leveren. Volgens Elco Brinkman,
voorzitter van Bouwend
Nederland, moeten de eisen voor
energiebesparing voor nieuwe
huizen omlaag. De aandacht kan
beter gericht worden op oude
huizen, stelt hij./.

Elektrotechniek heeft
nieuw faculteitsblad
Connecthor, zo heet het facul-
teitsblad dat dertien mede-
werkers en studenten van
Elektrotechniek samen hebben
gemaakt. De eerste editie kwam
in maart uit. Het is de bedoeling
dat het blad vijf keer per jaar ver-
schijnt. Voorheen brachten
studievereniging Thor en de fa-
culteit twee aparte bladen uit. Uit
een enquête bleek dat de be-
hoefte bestond om de twee
bladen samen te voegen. De on-
derlinge communicatie tussen
de staf en studenten zou op deze
manier kunnen verbeteren.
Bovendien wil de faculteit naar
buiten toe één gezicht tonen. De

naam verwijst naar de connectie
tussen medewerkers en stu-
denten en naar de connectoren
die binnen elektrotechniek
worden gebruikt. Bovendien zit
er de naam van studievereniging
e.t.s.v. Thor in. Connecthor ver-
schijnt in een oplage van 1200
stuks. Om aan de wens van bui-
tenlandse studenten en mede-
werkers tegemoet te komen,
staan er ook Engelse artikelen
in./.
De digitale versie van het blad is te
vinden via 
http://w3.ele.tue.nl/nl/connecthor/. 

Symposium over techniek en
ontwikkeling
De bestuurscommissie Techniek voor Ontwik-
kelingsproblematiek (TvO) en Studium Generale
(SG) houden 9 april een symposium over techniek
en ontwikkeling. Deze Innovation for development
day (I4D) wordt van 10.00 tot 17.00 uur gehouden in
het Auditorium. Het exacte thema is
(dis)Connecting the world. Vertegenwoordigers van
de TU/e, TU Delft, Wageningen Universiteit, de
SG’s aan deze universiteiten, stichting OIKOS en
Ingenieurs zonder Grenzen (KIVI-NIRIA)

bereidden het symposium voor. Ze willen de
aandacht versterken voor de rol die technologie en
innovatie kunnen spelen in ontwikkelingslanden.
Eén van de sprekers op het symposium is
Amitkumar Lohiya, TWAIO Elektrotechniek op de
TU/e. Op het symposium spreekt hij over de kansen
en impacts van ICT in ontwikkelingslanden. Hij ge-
bruikt daarvoor India als voorbeeld. Dit symposium
is het tweede van het I4D-netwerk. Het eerste ging
over energie en ontwikkeling. TvO verwacht
ongeveer 150 belangstellenden voor 9 april. De
toegang is gratis, aanmelding verplicht bij
tvo@tue.nl of sg@tue.nl. 

Plannen voor nieuwe huisvesting 
buitensportverenigingen

Vredescentrum verder als stichting
Het College van Bestuur besloot
om het Vredescentrum van de
TU/e eind 2007 als bestuurs-
commissie op te heffen en
daarmee stopte ook de financiële
ondersteuning. De Nationale
Commissie voor Internationale
Samenwerking en Duurzame
Ontwikkeling (NCDO) heeft
onlangs echter het Vredes-
centrum voor 2008 een subsidie
toegekend van 9600 euro.
Volgens oud-voorzitter prof.dr.
Ton de Kok zal het

Vredescentrum nu als een
stichting worden voortgezet en is
er met het NCDO-geld de moge-
lijkheid om ook dit jaar drie
symposia en een aantal lunchbij-
eenkomsten te organiseren. De
Kok zegt dat hij dit jaar zelf nog
gaat onderzoeken of er in drie
TU-verband nog mogelijkheden
zijn om een samenwerking op
poten te zetten in het kader van
conflictpreventie en -be-
heersing./.
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You need water….. 

  water needs you!

combining scientific excellence with commercial relevance

Wetsus Water Challenge 2008

May 28, 29 and 30, 2008

The Challenge 

The Wetsus Water Challenge offers the opportunity to get a first hand experience in the daily 

work in one of the leading research institutes in water technology in Europe. This event is 

intended for master students, graduates and post-graduates who are interested in water tech-

nology and who aspire to start their career as a PhD student on the cutting edge between 

academia and industry. 

During the challenge, the multiple aspects of water research within Wetsus will be presented. 

Examples of cooperation between scientific expertise (e.g. universities, knowledge institutes) 

and industrial practice will be demonstrated. You will get the opportunity to show your abilities 

and qualifications as a team member in the scientific environment of Wetsus. 

If you are graduated or going to graduate in 2008 or 2009 in an engineering or natural scien-

ces field, the Wetsus Water Challenge is your opportunity to start a successful career in water 

technology.

More information you can find on our website www.wetsus.nl or you can email wwc@wetsus.nl

Wetsus, centre of excellence for sustainable water technology is a facilitating interme-

diary for trend-setting know-how development. Wetsus creates a unique environment 

and strategic cooperation for development of profitable and sustainable state of the art 

water treatment technology. The inspiring and multidisciplinary collaboration between 

companies and research institutes in Wetsus results in innovations that contribute sig-

nificantly to the solution of the global water problems. 

For our innovative research program, we are looking for enthusiastic

PhD students (m/f) 

The research program of Wetsus is divided in various themes (Clean water technology, Waste 

water technology, Interaction with natural systems & Sensoring). Within these themes spe-

cific research subjects are defined, which are mainly carried out as PhD projects. On our 

website www.wetsus.nl the various themes are explained and the open PhD positions are 

announced. There are new job openings every month, so check regularly. Also If you are gra-

duated or going to graduate in 2008 we welcome you to apply for these positions.

Information and Application

Please send your application, with your CV, to Wetsus, for the attention of the HRM depart-

ment, P.O Box 1113, 8900 CC, Leeuwarden, The Netherlands or by email

recruitment@wetsus.nl.

For further information about a PhD position you can contact Mr. Dr. G.J.W. Euverink, 058-

2846200, gertjan.euverink@wetsus.nl. 

www.wetsus.nl

www.diversityworks.nl

Voor hoogopgeleide vrouwen en hoogopgeleid multicultureel talent.

(Advertenties)

In memoriam 
OOpp  2277  mmaaaarrtt  22000088  iiss  pprrooff..ddrr..  MMaarrttiinn  RReemm,,
oouudd--RReeccttoorr  MMaaggnniiffiiccuuss  vvaann  oonnzzee  uunniivveerr--
ssiitteeiitt,,  oopp  6611--jjaarriiggee  lleeeeffttiijjdd  iinn  zziijjnn  wwoooonn--
ppllaaaattss  EEiinnddhhoovveenn  oovveerrlleeddeenn..  DDee  TTUU//ee
vveerrlliieesstt  mmeett  hheemm  eeeenn  wweetteennsscchhaappppeerr  eenn
bbeessttuuuurrddeerr  ddiiee  zziicchh  zzeeeerr  vveerrddiieennsstteelliijjkk  hheeeefftt
ggeemmaaaakktt  vvoooorr  ddee  uunniivveerrssiitteeiitt  eenn  ddee  uunniivveerrssii--
tteeiittssggeemmeeeennsscchhaapp,,  vvoooorr  ddee  wweetteennsscchhaapp  eenn
vvoooorr  ddee  iinndduussttrriiee..
MMaarrttiinn  RReemm,,  ggeebboorreenn  oopp  2222  sseepptteemmbbeerr  11994466
iinn  KKoooogg  aaaann  ddee  ZZaaaann,,  ddeeeedd  iinn  11997711  ddooccttoorraaaall
eexxaammeenn  iinn  ddee  wwiiss--  eenn  nnaattuuuurrkkuunnddee  aaaann  ddee
UUnniivveerrssiitteeiitt  vvaann  AAmmsstteerrddaamm..  IInn  hheettzzeellffddee
jjaaaarr  ssttaarrttttee  hhiijj  aallss  wweetteennsscchhaappppeelliijjkk
aassssiisstteenntt  aaaann  ddee  TTUU//ee  aaaann  zziijjnn  pprroommoottiiee--
oonnddeerrzzooeekk  nnaaaarr  eeeenn  mmooddeell  vvaann  ppaarraalllleell
rreekkeenneenn..  VViijjff  jjaaaarr  llaatteerr  pprroommoovveeeerrddee  hhiijj  oopp
ddiitt  oonnddeerrzzooeekk  bbiijj  ddee  vveerrmmaaaarrddee  pprrooff..ddrr..  EE..WW..
DDiijjkkssttrraa..  NNaa  eeeenn  vviissiittiinngg  pprrooffeessssoorrsshhiipp  aaaann
hheett  CCaalliiffoorrnniiaa  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy  wweerrdd
hhiijj  iinn  11997788  hhoooogglleerraaaarr  ppaarraalllleellllee  bbeerreekkeenniinn--
ggeenn  aaaann  ddee  TTUU//ee..  IInn  ddiiee  hhooeeddaanniigghheeiidd  ssttoonndd
hhiijj  aaaann  ddee  wwiieegg  vvaann  ddee  iinnggeenniieeuurrssoopplleeiiddiinngg
TTeecchhnniisscchhee  IInnffoorrmmaattiiccaa  eenn  vvaann  ddee
oonnttwweerrppeerrssoopplleeiiddiinngg  SSooffttwwaarree  TTeecchhnnoollooggyy,,
wwaaaarrvvaann  hhiijj  ttoott  zziijjnn  oovveerrlliijjddeenn  ddiirreecctteeuurr  wwaass..

GGeedduurreennddee  vveellee  jjaarreenn  wwaass  hhiijj  vveerrddeerr  eeeenn
ggeewwaaaarrddeeeerrddee  aaddvviisseeuurr  vvaann  iinn  hheett  bbiijjzzoonnddeerr
hheett  CCeennttrruumm  vvoooorr  WWiisskkuunnddee  eenn  IInnffoorrmmaattiiccaa
iinn  AAmmsstteerrddaamm  eenn  PPhhiilliippss  RReesseeaarrcchh..
IInn  11999911  aaaannvvaaaarrddddee  MMaarrttiinn  RReemm  eeeenn
bbeennooeemmiinngg  ttoott  DDeeccaaaann  vvaann  ddee  ffaaccuulltteeiitt
WWiisskkuunnddee  eenn  IInnffoorrmmaattiiccaa..  HHiijj  vveerrvvuullddee  ddeezzee
ffuunnccttiiee  ttoott  iinn  11999944..  TTwweeee  jjaaaarr  llaatteerr  --  iinn  11999966  --
wweerrdd  hhiijj  bbeennooeemmdd  ttoott  RReeccttoorr  MMaaggnniiffiiccuuss  vvaann
ddee  uunniivveerrssiitteeiitt..  AAllss  zzooddaanniigg  wwaass  hhiijj  oonnddeerr
mmeeeerr  eeeenn  pplleeiittbbeezzoorrggeerr  vvaann  iinntteerrnnaattiioonnaa--
lliissaattiiee  vvaann  ddee  iinnggeenniieeuurrssoopplleeiiddiinnggeenn,,  vvaann
eeeenn  bbeetteerr  ssaammeennssppeell  ttuusssseenn  mmeennss  eenn
tteecchhnniieekk  eenn  vvaann  eeeenn  wweeddeerrzziijjddss  pprrooffiijjtteelliijjkkee
ssaammeennwweerrkkiinngg  ttuusssseenn  wweetteennsscchhaapp  eenn
iinndduussttrriiee..  IInn  ddaatt  kkaaddeerr  bbeennaaddrruukkttee  hhiijj  hheett
bbeellaanngg  vvaann  ffuunnddaammeenntteeeell  oonnddeerrzzooeekk  aallss
bbrroonn  vvaann  oonnvvoooorrzziieennee  ttooeeppaassssiinnggssmmooggee--
lliijjkkhheeddeenn  eenn  hheett  bbeellaanngg  vvaann  ttooeeggeeppaasstt
oonnddeerrzzooeekk  aallss  bbrroonn  vvaann  iinntteerreessssaannttee  ffuunnddaa--
mmeenntteellee  vvrraaaaggssttuukkkkeenn..  AAllss  rreeccttoorr  ssppaannddee  hhiijj
zziicchh  eerr  vveerrddeerr  ssuucccceessvvooll  vvoooorr  iinn  ddaatt  aallllee
ssttuuddeenntteenn  iinn  hheett  vveerrvvoollgg  zzoouuddeenn  wwoorrddeenn
vvoooorrzziieenn  vvaann  eeeenn  nnootteebbooookkccoommppuutteerr,,  ttooeenn
eeeenn  aabbssoolluuttee  pprriimmeeuurr,,  nnuu  bbiijj  vveeeell  iinnsstteell--
lliinnggeenn  vvoooorr  hhooggeerr  oonnddeerrwwiijjss  eeeenn  vvaannzzeellff--
sspprreekkeennddhheeiidd..  TTiijjddeennss  zziijjnn  rreeccttoorraaaatt  wwaass  hhiijj
ooookk  eeeenn  vvaann  ddee  oopprriicchhtteerrss  eenn  tteevveennss  ddee
eeeerrssttee  ddiirreecctteeuurr  vvaann  hheett  IInnssttiittuuuutt  vvoooorr
PPrrooggrraammmmaattuuuurrkkuunnddee  eenn  AAllggoorriittmmiieekk,,  eeeenn

llaannddeelliijjkkee  oonnddeerrzzooeekksscchhooooll  iinn  ddee  iinnffoorr--
mmaattiiccaa  mmeett  ddee  TTUU//ee  aallss  ppeennvvooeerrddeerr..
IInn  22000011  lleeggddee  MMaarrttiinn  RReemm  hheett  rreeccttoorraaaatt  nneeeerr
oomm  nnaa  eeeenn  ssaabbaattttiiccaall  bbiijj  hheett  CCaalliiffoorrnniiaa
IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy  wweetteennsscchhaappppeelliijjkk
ddiirreecctteeuurr  ttee  wwoorrddeenn  vvaann  hheett  EEmmbbeeddddeedd
SSyysstteemmss  IInnssttiittuuttee,,  eeeenn  ffuunnccttiiee  ddiiee  hhiijj  ddrriiee
jjaaaarr  vveerrvvuullddee..  NNaa  aaaannsslluuiitteenndd  eeeenn  kklleeiinn  jjaaaarr
ggeeffuunnccttiioonneeeerrdd  ttee  hheebbbbeenn  aallss  ddiirreecctteeuurr  vvaann
hheett  SSttaann  AAcckkeerrmmaannss  IInnssttiittuuuutt,,  hheett  oovveerrkkooee--
ppeelleennddee  iinnssttiittuuuutt  vvoooorr  ddee  ttwweeeejjaarriiggee  oopplleeii--
ddiinnggeenn  ttoott  tteecchhnnoollooggiisscchh  oonnttwweerrppeerr  vvaann
aaaannvvaannkkeelliijjkk  ddee  TTUU//ee  eenn  nnuu  ddee  ddrriiee  tteecchh--
nniisscchhee  uunniivveerrssiitteeiitteenn  ssaammeenn,,  wweerrdd  hhiijj  iinn
22000055  ddee  eeeerrssttee  ddiirreecctteeuurr  vvaann  hheett  NNaattiioonnaaaall
RReeggiieeoorrggaaaann  vvoooorr  IICCTT--oonnddeerrzzooeekk  eenn  
--iinnnnoovvaattiiee..  IInn  ddiiee  rrooll  ddrrooeegg  hhiijj  eeeenn  aaaann--
sstteekkeelliijjkk  ooppttiimmiissmmee  uuiitt  oovveerr  ddee  ffaannttaassttiisscchhee
eenn  uuiittddaaggeennddee  kkaannsseenn  ddiiee  IICCTT  ddee  wweerreelldd
nnaaaarr  zziijjnn  mmeenniinngg  zzoouu  ggaaaann  bbiieeddeenn..  ‘‘WWee  ssttaaaann
nnoogg  mmaaaarr  aaaann  hheett  bbeeggiinn  vvaann  ddee  oonnttwwiikkkkeelliinngg
eenn  wwee  hheebbbbeenn  nnoogg  ggeeeenn  iiddeeee  wwaaaarr  hheett  aallllee--
mmaaaall  ttooee  zzaall  lleeiiddeenn’’,,  zzoo  sstteellddee  hhiijj..  VVoooorr  hheemm
ssttoonndd  wweell  vvaasstt  ddaatt  NNeeddeerrllaanndd  iinn  ddiiee  oonnttwwiikk--
kkeelliinngg  mmoonnddiiaaaall  eeeenn  lleeiiddeennddee  rrooll  zzoouu
kkuunnnneenn  vveerrvvuulllleenn,,  aallss  wwee  ddaaaarr  iinn  oonnss  llaanndd
mmaaaarr  ggeezzaammeennlliijjkk  ddee  sscchhoouuddeerrss  oonnddeerr
zzoouuddeenn  zzeetttteenn..  
MMaarrttiinn  RReemm  wwoorrddtt  tteerreecchhtt  bbrreeeedd  eerrkkeenndd  aallss
eeeenn  vvaann  ddee  ggrroonnddlleeggggeerrss  eenn  ssttiimmuullaattoorrss  vvaann

ddee  iinnffoorrmmaattiiccaa  aallss  wweetteennsscchhaappssggeebbiieedd  iinn
oonnss  llaanndd..  ZZiijjnn  eeiiggeenn  oonnddeerrzzooeekksstteerrrreeiinn
oommvvaattttee  iinn  hheett  bbiijjzzoonnddeerr  ppaarraalllleellllee  eenn
ggeeddiissttrriibbuueeeerrddee  bbeerreekkeenniinnggeenn  eenn  aassyynncchhrroo--
nnee  sscchhaakkeelliinnggeenn..  HHiijj  sscchhrreeeeff  rruuiimm  8800  aarrttii--
kkeelleenn  iinn  iinntteerrnnaattiioonnaallee  wweetteennsscchhaappppeelliijjkkee
ttiijjddsscchhrriifftteenn..  MMeeeerr  ddaann  115500  ssttuuddeenntteenn  ssttuu--
ddeeeerrddeenn  bbiijj  hheemm  aaff  eenn  mmeeeerr  ddaann  2200  pprroommoo--
vveennddii  wwiisstteenn  oonnddeerr  zziijjnn  bbeeggeelleeiiddiinngg  ttee  pprroo--
mmoovveerreenn..  IInn  ffeebbrruuaarrii  vvaann  ddiitt  jjaaaarr  wweerrdd  hhiijj
vvaannwweeggee  zziijjnn  vveellee  vveerrddiieennsstteenn  vvoooorr  ddee  TTUU//ee,,
ddee  wweetteennsscchhaapp  eenn  ddee  iinndduussttrriiee  vveerrddiieenndd
ggeeëëeerrdd  ddoooorr  eeeenn  bbeennooeemmiinngg  ttoott  OOffffiicciieerr  iinn  ddee
OOrrddee  vvaann  OOrraannjjee  NNaassssaauu..
DDee  TTUU//ee  iiss  MMaarrttiinn  RReemm  aallss  wweetteennsscchhaappppeerr  eenn
bbeessttuuuurrddeerr  vveeeell  ddaannkk  vveerrsscchhuullddiiggdd..  DDee  uunnii--
vveerrssiitteeiittssggeemmeeeennsscchhaapp  zzaall  zziicchh  hheemm
bboovveennddiieenn  hheerriinnnneerreenn  aallss  eeeenn  bbeesscchheeiiddeenn
eenn  vvrriieennddeelliijjkkee  mmaann  ddiiee  bbiijj  zziijjnn  wweerrkk  ddee
mmeennsseelliijjkkee  mmaaaatt  nnooooiitt  uuiitt  hheett  oooogg  vveerrlloooorr..
DDee  wwiijjzzee  wwaaaarroopp  hhiijj  ddee  aaffggeellooppeenn  wweekkeenn  zzeellff
aaffsscchheeiidd  nnaamm  vvaann  zziijjnn  ccoolllleeggaaee  eenn  rreellaattiieess,,
hheeeefftt  bbiijj  aallllee  bbeettrrookkkkeenneenn  ggrroooott  rreessppeecctt
aaffggeeddwwoonnggeenn..

WWiijj  wweennsseenn  zziijjnn  vvrroouuww,,  kkiinnddeerreenn  eenn  ffaammiilliiee
vveeeell  sstteerrkkttee  ttooee..

HHeett  CCoolllleeggee  vvaann  BBeessttuuuurr
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Student-medewerkers gezocht voor Eureka-dag in Evoluon
Eureka!Day zoekt tachtig student-medewerkers voor
het scholierenevenement dat 22 mei in het Evoluon
wordt gehouden. Er zullen zo’n 1200 VWO-leer-
lingen uit de klassen één tot en met drie naar het
Evoluon komen. De organisatie van Eureka!Cup
2008 ligt in handen van de TU/e en de TU Delft. Het
doel is om leerlingen te laten kennismaken met toe-
passingen van techniek en natuurkunde. Het thema
is H2O Experience. Studenten ontvangen en

begeleiden bezoekers, helpen opbouwen en op-
ruimen en ondersteunen de wedstrijden. Dit alles
van 7.00 tot 19.00 uur. Je kunt je ook opgeven voor
de opbouwwerkzaamheden op 21 mei van 17.30 tot
22.00 uur. De vergoeding is 7,50 euro per uur. Wil je
een handje meehelpen, mail dan - liefst voor 10 april -
naar margot@eurekacup.nl. Geef daarbij aan of je 21
of 22 mei aanwezig bent. 

Nieuwe woonunits op campus
Woningcorporatie Woonbedrijf
plaatst komende zomer extra
‘spaceboxen’ op de TU/e-
campus. De 93 gemeubileerde
woonunits komen in twee
blokken van drie hoog te staan,
op het grasveld tussen gebouw
Corona en het fietspad langs de
Dommel. Twee weken geleden is
bij de gemeente de bouwver-
gunning aangevraagd.
Het gaat om 84 zelfstandige
woonunits van 18 vierkante
meter en 9 dubbele, twee-
persoons-units van 36 vierkante
meter. De TU/e zorgt voor een

uitbreiding van de fietsenstalling
bij de spaceboxen. De nieuwe
spaceboxen zijn vrijwel gelijk aan
de 84 units die al op het TU/e-
terrein staan. Woonbedrijf is
momenteel met producent
Holland Composites Industrials
in onderhandeling over de
levering van de nieuwe units.
Studentenhuisvester Vestide,
een onderdeel van Woonbedrijf,
gaat de spaceboxen exploiteren.
Alle units zijn bedoeld voor
buitenlandse studenten. De
huurprijs is nog niet bekend. De
extra spaceboxen zouden eigen-

lijk vorig jaar al geplaatst worden,
maar de onderhandelingen
tussen de TU/e en Woonbedrijf
over de langere termijn duurden
langer dan verwacht, laat een
woordvoerster van Woonbedrijf
weten.
Naar verwachting geeft de ge-
meente eind mei de bouwver-
gunning af. Begin juni wordt de
eerste serie spaceboxen ge-
plaatst, begin juli volgt een
tweede serie. Als alles volgens
plan verloopt, dan zijn de units
medio augustus klaar voor be-
woning./.

(Advertentie)

SSprprininggen en vvoor hetoor het lulusstrumtrum

ZZoo’’nn  7755  ttoott  110000  ssttuuddeenntteenn  eenn
eennkkeellee  mmeeddeewweerrkkeerrss  vvaann  ddee  ffaa--
ccuulltteeiitt  BBiioommeeddiisscchhee  TTeecchhnnoollooggiiee
sspprroonnggeenn  ddoonnddeerrddaagg  2200  mmaaaarrtt
vvaannaaff  eeeenn  zzeessttiigg  mmeetteerr  hhooggee  kkrraaaann
bbiijj  hheett  HHooooffddggeebboouuww  nnaaaarr
bbeenneeddeenn..  DDee  wwiinndd  wwaass  hhaarrdd  eenn
kkoouudd,,  mmaaaarr  nneett  nniieett  hhaarrdd  ggeennooeegg
oomm  hheett  sspprriinnggeenn  aaff  ttee  bbllaazzeenn..  WWeell
wwaaaaiiddee  eeeenn  ppaarrttyytteenntt  bbiijjnnaa  wweegg,,
ddiiee  ddaaaarrnnaa  ssnneell  wweerrdd  aaffggeebbrrookkeenn..
HHeett  bbuunnggeeeejjuummppeenn,,  ggeeoorrggaanniisseeeerrdd
ddoooorr    ssttuuddiieevveerreenniiggiinngg  PPrroottaaggoorraass,,

wwaass  oonnddeerrddeeeell  vvaann  ddee  vviieerriinngg  vvaann
hheett  ttiieennjjaarriigg  bbeessttaaaann  vvaann  ddee  ffaa--
ccuulltteeiitt  BBiioommeeddiisscchhee  TTeecchhnnoollooggiiee,,
ddaatt  aallss  tthheemmaa  hheeeefftt  ‘‘SSpprriinngglleevveenndd’’..  
BBMMTT  vviieerrddee  hheett  lluussttrruumm  mmeett  ssttuu--
ddeenntteenn,,  aalluummnnii,,  mmeeddeewweerrkkeerrss,,
mmaaaarr  ooookk  mmeett  eexxtteerrnnee  ddooeellggrrooeeppeenn
zzooaallss  eeeerrsstteeggrraaaaddss  ddoocceenntteenn  uuiitt
hheett  vvoooorrttggeezzeett  oonnddeerrwwiijjss,,  bbaassiiss--
sscchhoooollkkiinnddeerreenn  uuiitt  ddee  hhooooggssttee
ggrrooeeppeenn  eenn  rreellaattiieess..  OOpp  hheett  ddaagg--
pprrooggrraammmmaa  ssttoonnddeenn  eeeenn  oonnttbbiijjtt,,
vveerrsscchhiilllleennddee  lleezziinnggeenn,,  eeeenn

wwoorrkksshhoopp  ‘‘mmoolleeccuullaarr  iimmaaggiinngg’’,,
eeeenn  LLooeessjjee--wwoorrkksshhoopp  eenn
wwoorrkksshhooppss  vvoooorr  bbaassiisssscchhoooolllleeeerr--
lliinnggeenn,,  rroonnddlleeiiddiinnggeenn  eenn  nnaattuuuurrlliijjkk
eeeenn  uuiittvveerrkkoocchhtt  ‘‘kknnaallffeeeesstt’’  ttoott  mmiidd--
ddeerrnnaacchhtt,,  iinn  ddee  WWiinntteerrttuuiinn  vvaann
SSooffiitteell  CCooccaaggnnee..
HHeett  oonnddeerrwwiijjss  llaagg  vvaannwweeggee  ddee
ffeeeesstteelliijjkkhheeddeenn  eeeenn  ddaagg  ssttiill  bbiijj
BBMMTT..

FFoottoo::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee

Als trouwe lezer van het
blad Cursor kan ik niet
nalaten te reageren op het
betoog van Prof.Dr. Geert
Duysters in de rubriek
Vox Academici. 
Hoewel er ook het nodige
valt af te dingen op zijn
beloningsbetoog, zal ik
daar niet op ingaan; daar is al te veel over
gezegd. 
Zorgwekkender is het beperkte inzicht
in de dynamiek met betrekking tot de
besturing van een internationale onder-
neming, wanneer hij suggereert dat er
geen goede redenen zijn voor grote
Nederlandse beursfondsen om buiten-
landse topbestuurders te benoemen. 
Internationale ondernemingen hebben
ook een internationaal werknemers-
bestand, waar de capaciteit en ambitie

om de top te bereiken
gelukkig niet beperkt is tot
de Nederlandse werk-
nemers. Vele zogenoemde
buitenlandse topbestuur-
ders zijn dan ook niet van
buiten aangetrokken, maar
komen voort uit deze
ondernemingen zelf, soms

na een langjarig dienstverband. 
Het is buitengewoon kortzichtig om te
veronderstellen dat vanwege de
Nederlandse lokatie van een hoofd-
kantoor ook alleen maar Nederlanders
voor de top job in aanmerking zouden
moeten komen! 

Gerard Kleisterlee
Voorzitter Raad van Toezicht TU/e
President en CEO
Koninklijke Philips

En ik vind...

Smart Energy Glass wint
New Ventureprijs
Een raam dat inkomend
zonlicht naar wens kan
dimmen en het overschot aan
licht kan omzetten naar elek-
trische energie, is het product
waarmee Peer + de onderne-
mingswedstrijd New Venture
heeft gewonnen. Peer + is het
bedrijf dat Thomas Bouwels
opzette met aio Casper van
Oosten tijdens zijn afstu-
deerwerk op de TU/e bij de fa-
culteit Scheikundige
Technologie.

Eind januari studeerde Bouwels
af voor de opleiding Bedrijfs-
wetenschappen van de Univer-
siteit van Tilburg. Zijn marketing
afstudeerscriptie voerde hij uit in
de groep van Kees Bastiaansen op
de TU/e in het kader van het
Certificaatprogramma Techno-
logy Enterpreneurship. Bouwels
is de eerste student die gebruik
heeft gemaakt van de samen-
werking tussen beide universi-
teiten op het gebied van enter-
preneurship. 
Voor het project Smart Energy
Glass heeft Bouwels markt-
onderzoek gedaan en geconclu-
deerd dat het in productie nemen

van het innovatieve schakelbare
raam commercieel haalbaar is.
De resultaten uit zijn afstudeer-
onderzoek zijn gebruikt voor de
inzending van de tweede ronde
van New Venture. Dat is een wed-
strijd van het management-
centrum van ondernemersorga-
nisatie VNO-NCW voor
startende ondernemers die dit
jaar voor de tiende keer wordt
gehouden. De jury heeft de tien
beste haalbaarheidsstudies
beloond met duizend euro.
“Ons schakelbare raam, is een
innovatieve ‘smart window’ met
een zonlichtenergieopwekking
functie. Het SenerG raam is in
staat naar wens het licht te
dimmen. Daarbij wordt het
zonlicht opgevangen en omgezet
naar elektrische energie.”, zegt
Bouwels, die sinds zijn af-
studeren onderneemt op de
TU/e. 
Peer + heeft positieve verwach-
tingen over deelname aan ronde
drie, waar de hoofdprijs uit
25.000 euro zal bestaan. Dan
moet het businessplan voor
Smart Energy Glass financieel
dichtgetimmerd zijn. /.

YouTube-filmpje van ID-student
leidt tot kleine mediahype
Een filmpje op YouTube waarin
het afstudeerproject van master-
student Industrial Design Joris
van Gelder wordt getoond - een
afstandsbediening zonder knop-
pen - trekt veel aandacht. Het
aantal views op YouTube staat op
ruim 47.500. Volgens Van Gelder
is zelfs de Engelse tv-zender
Channel4 geïnteresseerd in zijn
project.
Het filmpje demonstreert de af-
standsbediening van Van Gelder,
die vooral geschikt is voor
gebruik in de keuken, of op
andere plekken waar je vaak
smerige handen hebt.
De bal is gaan rollen nadat
Cursor in januari dit jaar in de
rubriek Sluitstuk aandacht be-
steedde aan het afstuderen van
Van Gelder. Vervolgens haalde de
student de nieuwsrubriek op de

website bright.nl - met alleen een
foto. Van Gelder: “Dat vond ik
jammer, dus ik heb toen een
filmpje aangeleverd via YouTube.
In het begin werd dat nauwelijks
bekeken, maar dat veranderde
toen de populaire site
engadget.com ook een link naar
het filmpje plaatste. Ik schat dat
er nu al meer dan zeventig sites
naar het filmpje verwijzen.” En al
ruim 47.500 mensen bekeken de
demo op YouTube. 
En dat blijft niet zonder ge-
volgen. Diverse bedrijven
zouden Van Gelder, die deze
week afstudeert, graag in dienst
willen nemen. Volgende week
wordt in Cursor beschreven hoe
de magische afstandsbediening
precies werkt./.
http://www.youtube.com/watch?v=181
yeINhvWc
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Van couplet naar refrein: overgangen
herkennen in populaire muziek

De rocksong ‘Live and let die’, vooral
bekend in de uitvoering van Guns and
Roses, maar geschreven door voormalige
Beatle Paul McCartney, is zo grijsge-
draaid, dat iedereen het nummer gedeel-
telijk kan meezingen of neuriën. Je
herkent het nummer ook als het op een
eenvoudige synthesizer wordt gespeeld of
door enkele dronken studenten vals
wordt meegekweeld. 
Waarschijnlijk weten de meeste luis-
teraars ook waar een couplet overgaat in
het refrein. Onze oren, of liever gezegd
verschillende delen in onze hersenen
werken schijnbaar moeiteloos samen om
muziek en overgangen in muziek te her-
kennen. Ook als de uitvoering niet perfect
is. Voor computers is dit een complexe
truc. Er wordt veel onderzoek uitgevoerd
om dat beter voor elkaar te krijgen.
Vandaar dat dipl. ing. Michael Bruderer
in zijn promotieonderzoek over ‘The per-
ception and modelling of segment boun-
daries in popular music’ in eerste in-
stantie heeft gekeken hoe mensen dit
voor elkaar krijgen. Wat zijn voor hen de
belangrijkste signalen dat muziek een
overgang maakt? En welke van die
signalen die ook in de muziektheorie
worden beschreven, voorspellen het best
de grenzen die zij aangeven. Bruderer
heeft zijn promotieonderzoek uitgevoerd
binnen de onderzoekschool J.F. Schouten
School for User-System Interaction
Research onder begeleiding van prof.dr.
Kohlrausch. Zijn promotie vindt donder-
dag 10 april plaats aan de TU/e.

Het onderzoek naar de waarneming van
structurele overgangen in populaire
muziek, dat mede is gefinancierd door
Philips Research Europe in Eindhoven, is
uitgevoerd met in het achterhoofd het
automatisch zoeken in muziek. Bruderer:
“Als je de structuur van een muziekstuk
kent, kun je niet alleen van nummer naar
nummer springen, maar ook binnen een
nummer direct naar het refrein gaan.
Verder is het onderzoek mogelijk relevant
voor bestandcompressie. Zeker populaire
muziek bevat veel herhaling, zoals het
couplet, refrein patroon en deze
herhaling kan gebruikt worden om een
audiobestand in te dikken.”
Muziek bevat verschillende signalen die
overgangen aangeven. Zoals een witregel
in een tekst een signaal is voor een
overgang tussen alinea’s, is dat bij
muziek bijvoorbeeld een rust, een sterk
verschil in toonhoogte, toonduur en her-
halingen in de muziek. Bruderer: “Deze
signalen worden weliswaar beschreven in
de muziektheorie, maar wij hebben eerst
gekeken hoe proefpersonen de muziek
opdelen en welke muzikale signalen ze
daar bewust en onbewust voor gebrui-
ken.” 

Experimenten
Daartoe heeft hij twee experimenten uit-
gevoerd. Eerst luisterden proefpersonen
naar zes nummers en wanneer zij een
overgang meenden te horen, drukten ze
op de spatiebalk van een toetsenbord.
Bruderer: “Aangezien we geïnteresseerd

zijn in muziek die veel opgevraagd wordt
in een muziekdatabase, hebben we
gekozen voor populaire muziek.” De zes

nummers, onder meer ‘Live and let die’
en ‘Moondance’ van Van Morrison, waren
speciaal geselecteerd uit een grotere ver-

Overgangen herkennen in muziek/Ingrid Magilsen
Foto/Bart van Overbeeke

Hoe herkent een mens in een muziekstuk de overgang van
couplet naar refrein? Michael Bruderer onderzocht muzikale

signalen als klankkleur, tempo en ritme die bewust en on-
bewust iets losmaken bij de luisteraar. Als computers een-

zelfde gehoor zouden ontwikkelen, kunnen audiobestanden
in de toekomst flink worden ingedikt. Philips Research had
daarom wel oren naar het project van Bruderer en betaalde

mee aan het onderzoek.   

Sociale interactie, ICT en verplaatsingsgedrag
Naar de relatie tussen ICT en verplaat-
singsgedrag is al veel onderzoek
gedaan. Datzelfde geldt voor de relatie
tussen sociale interactie en ver-
plaatsingen. Het verband tussen deze
drie onderwerpen is echter nauwelijks
uitgediept. Drs.ir. Pauline van den Berg
van Bouwkunde is daar nu mee be-
gonnen. Ze hoopt over drie jaar op dit
onderwerp te promoveren. 

“De gevolgen die ICT-gebruik heeft voor
verplaatsingen zijn al volop onderzocht.
Maar dat is meer op werk gericht. Dan
wordt er bijvoorbeeld gekeken of mensen
minder reizen als ze thuis kunnen
werken. ICT en verplaatsingen zijn echter
nauwelijks in verband gebracht met
sociale doeleinden.” 
Van den Berg formuleerde september
2007 haar onderzoeksvraag ‘Wat is het
verband tussen kenmerken van de ge-
bouwde omgeving, ICT-gebruik, sociale
netwerken en verplaatsingsgedrag?’
Inzicht in deze vraag is volgens haar
vooral voor de overheid van belang om bij
de ruimtelijke inrichting goed te kunnen
anticiperen op veranderende wensen,

gebruik en vraag naar stedelijke voorzie-
ningen en mogelijkheden van (openbaar)
vervoer. Van den Berg richt haar on-
derzoek op Eindhoven en omgeving. Ze
maakt onderscheid tussen vijf typen ge-
bieden, gebaseerd op de dichtheid van de
bevolking. De gradatie loopt van de
hoogste dichtheid (de binnenstad van
Eindhoven) naar de laagste dichtheid
(omringende gemeenten als Nijnsel).

Verkeerskundige modellen
Haar onderzoeksresultaten zullen mo-
gelijk worden ingezet om verkeers-
kundige modellen te ontwikkelen. Ook
voor andere zaken kan haar onderzoek
soelaas bieden. Pauline: “Binnen de ste-
denbouw is er discussie over de openbare
ruimte als ontmoetingsplek. Het is de
vraag of die nog als zodanig fungeert.
Verder wil ik kijken in hoeverre het
gebruik van ICT het verplaatsingsgedrag
beïnvloedt. Denk bijvoorbeeld aan je
partner die belt of je nog even een
boodschap wilt doen. Je neemt dan door
het telefoongesprek een andere route.
Een ander voorbeeld: het kan zijn dat face
to face contact steeds meer wordt ver-

vangen door contact via e-mail en tele-
foons. Maar het is ook mogelijk dat
mensen meer verplaatsingen maken,
juist doordat het makkelijker afspreken is
dankzij de gsm’s. Dit zijn zaken waar ik
hoop achter te komen met dit onder-
zoek.” 
Tijdens het afstuderen wijdde Van den
Berg haar literatuuronderzoek ook al aan
het onderwerp. Haar doel was toen onder
meer om een goed instrument voor data-
verzameling te maken en dit te toetsen.
Hieruit volgde het Interactie Dagboekje.
Het was de bedoeling dat deelnemers hier
hun interacties in optekenen. Met wie,
wat voor interactie (via mail, telefoon, of
internet) en waar (de locatie) stonden
centraal.
Tijdens haar afstuderen zette ze het dag-
boekje online. Dat leverde weinig respons
op. Voor haar promotieonderzoek
hanteert ze een andere aanpak. Ze ver-
fijnde de vragen in het dagboek en ging er
vervolgens mee van deur tot deur in
Eindhoven en enkele omringende ge-
meentes. Van den Berg deelde 1.500
boekjes uit aan mensen van vijftien jaar
en ouder, waarvan ze er inmiddels 700

terug heeft. Ze wil er minstens 750 ont-
vangen. 
Het dagboek bestaat uit drie delen. In het
eerste deel noteren deelnemers ge-
durende twee dagen al hun niet-zakelijke
interacties. Het kan bijvoorbeeld gaan om
een activiteit, het versturen of lezen van
een mail, chatten of een telefoongesprek.
Mensen moeten vragen beantwoorden als
‘Met wie had u contact’, ‘Wat was het doel
van de interactie’ en ‘Met welk vervoer-
middel bent u er naar toe gegaan?’ In het
tweede deel moeten deelnemers gegevens
over de personen invullen met wie ze
tijdens de twee dagen contact hebben
gehad. Er worden vragen gesteld als ‘Hoe
sterk is uw band met deze persoon’, ‘Hoe
ver woont hij/zij bij u vandaan’ en ‘Van
welke communicatiemiddelen maken ze
gebruik’. In het derde deel gaat het om
het huishouden, ICT-gebruik en sociale
netwerk van de deelnemer. Er wordt
onder meer gevraagd naar activiteiten,
hoe vaak iemand van het openbaar
vervoer gebruik maakt, het al dan niet
hebben van een internetaansluiting en de
afstand tussen woning en bepaalde voor-
zieningen als supermarkten.
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zameling. “We wilden niet dat de ver-
schillende signalen die een overgang
aangaven in een nummer te dicht bij
elkaar zaten of allemaal op dezelfde
plaats zaten. Anders was het niet moge-
lijk om het effect van een signaal te
vergelijken met dat van een ander”, legt
Bruderer uit. 

In het tweede experiment kregen de
proefpersonen dezelfde muziek te horen
en werd op een tijdbalk aangegeven waar
overgangen zaten. Bij iedere overgang
kon de proefpersoon met een schuifje
aangeven hoe sterk hij of zij die overgang
vond en ze konden kort uitleggen
waarom ze het een grens vonden,
bijvoorbeeld omdat de melodie ver-
anderde of het tempo. Bruderer: “Er bleek
een grote samenhang te bestaan tussen
de mate waarin mensen een bepaalde
grens hadden aangegeven in het eerste
experiment en de mate waarin ze
aangaven dat een bepaalde grens duide-
lijk was in het tweede. Beide methoden
werken om overgangen in een muziek-
stuk te bepalen.” 

Dat opdelen en evalueren van die op-
deling deden mensen voor drie versies
van een nummer: een eenvoudige MIDI
synthesizermelodie, een uitgebreide po-
lyphone versie en een daadwerkelijke
audio recording. Bruderer: “We ge-
bruikten die verschillende versies omdat
een audio recording met zang veel meer
en andere signalen geeft, denk bij-
voorbeeld aan de tekst van de muziek.” 
In eerste instantie heeft Bruderer een
methode ontwikkeld waarmee je al die in-
dividuele grensbepalingen kunt samen-
voegen tot globale profielen. Dat bleek
het beste te werken door de indiviuele
waarnemingen per 1,25 seconde samen te
nemen. Bruderer: “Zo kon ik de indivi-
dueel aangegeven grenzen bijvoorbeeld
beter vergelijken met de grenzen die we
voorspelden op basis van muziek-
theoretische modellen.”
Bruderer: “ Vooral verandering in
klankkleur en tempo en ritme kwamen
naar voren als sterke signalen.” Verder

werd de opdeling van de monofone en de
polyfone versie vergeleken. Bruderer:
“Een polyfone versie heeft veel meer
signalen die een overgang kunnen
aangeven. Toch was de opdeling vergelijk-
baar met de eenvoudige instrumentale
versie. De proefpersonen hebben waar-
schijnlijk in de polyfone versie toch
vooral op de melodie gelet.” 

Signalen
Ten slotte is nagegaan hoe goed bestaan-
de muziektheoretische modellen de
grenzen die door de proefpersonen
werden waargenomen, kunnen voorspel-
len. Uit die modellen zijn negen soorten
signalen gekozen die een overgang aan
kunnen geven. Bruderer: “Twee tot drie
signalen blijken voldoende te zijn om de
grenzen die worden waargenomen goed
te voorspellen. Dat zijn een wijziging in
timbre, ofwel klankkleur, het voorkomen
van een rust en van een lange noot tussen
twee korte. De modellen waren alleen
nog maar geëvalueerd op basis van
muzieknotatie en korte muziekfragmen-
ten. Met dit onderzoek hebben we de
evaluatie succesvol kunnen uitbreiden
naar een vergelijking met perceptuele
data.”
Het is niet toevallig dat Michael Bruderer
muziek als onderwerp voor zijn promotie
heeft. Bruderer: “Muziek is belangrijk
voor mij. Ik luister graag naar muziek, ik
heb lang in een koor gezongen als Tenor
en ik dans veel. Al meer dan tien jaar
dans ik Salsa en sinds een jaar de Tango.
Voordat ik ging studeren, twijfelde ik nog
tussen informatica en muziekweten-
schappen. Het is uiteindelijk informatica
geworden, maar bij mijn promotie heb ik
de onderwerpen mooi kunnen combi-
neren.” Na zijn promotie gaat Michael op
wereldreis. “Ik ga in ieder geval mijn zus
opzoeken die op dit moment in Colombia
woont. En verder heel veel van de wereld
zien.”/.

HHaannnneekkee  VVeerrbbiieesstt  ggiinngg  vvoooorr  hhaaaarr  aaffssttuuddeeeerr--
ssttaaggee  ggeerreeggeelldd  oopp  eenn  nneeeerr  nnaaaarr  hheett
ssllaacchhtthhuuiiss..  ““VVaarrkkeennssbbllooeedd  lliijjkktt  oopp  mmeennsseenn--
bbllooeedd..  IIkk  ggeebbrruuiikkttee  hheett  vvoooorr  ssttoolllliinnggsseexxppeerrii--
mmeenntteenn..’’’’  DDee  BBMMTT--ssttuuddeennttee  ddeeeedd  hhaaaarr
aaffssttuuddeeeerrssttaaggee  bbiijj  ddee  vvaakkggrrooeepp  ccaarrddiioo--
vvaassccuullaaiirree  bbiioommeecchhaanniiccaa..  
‘‘’’BBllooeeddssttoolllliinngg  iiss  eeeenn  ffaasscciinneerreenndd  vveerrsscchhiijjnn--
sseell..  EEeenn  iinnggeewwiikkkkeelldd  ssaammeennssppeell  vvaann  rreeggeell--
mmeecchhaanniissmmeenn..  IIkk  wwiillddee  ddaaaarr  ggrraaaagg  oonnddeerrzzooeekk
nnaaaarr  ddooeenn..’’’’  HHaaaarr  bbeeggeelleeiiddeerr  vvrrooeegg  hhaaaarr  ttee
kkiijjkkeenn  nnaaaarr  aanneeuurryyssmmaa’’ss  --  zzwwaakkkkee  pplleekkkkeenn  iinn
ddee  bbllooeeddvvaatteenn..  ‘‘’’OOpp  zzoo’’nn  zzwwaakkkkee  pplleekk
oonnttssttaaaatt  eeeenn  uuiittssttuullppiinngg..  VVeerrggeelliijjkk  hheett  mmaaaarr
mmeett  jjee  ffiieettssbbaanndd,,  aallss  ddaaaarr  eeeenn  zzwwaakkkkee  pplleekk  iinn
zziitt,,  oonnttssttaaaatt  ooookk  eeeenn  bboobbbbeell..  AAnneeuurryyssmmaa’’ss
zziitttteenn  mmeeeessttaall  iinn  ddee  hheerrsseenneenn  ooff  ddee  aaoorrttaa..  AAllss
ddee  ddrruukk  ttee  hhoooogg  oopplloooopptt,,  sscchheeuurreenn  zzee..  DDaatt  iiss
vvaaaakk  ddooddeelliijjkk..’’’’  OOppeerreerreenn  iiss  mmooggeelliijjkk,,  mmaaaarr
ddaaaarr  zziitttteenn  rriissiiccoo’’ss  aaaann..  
‘‘’’EErr  zziijjnn  wwiisskkuunnddiiggee  mmooddeelllleenn  oonnttwwiikkkkeelldd  oomm
ttee  bbeeppaalleenn  hhooee  ggrroooott  hheett  rriissiiccoo  oopp  sscchheeuurriinngg
iiss..  EEeenn  vvaann  ddee  ffaaccttoorreenn  ddiiee  jjee  ddaaaarriinn  mmeeee  wwiilltt
nneemmeenn,,  iiss  ddee  vvoorrmmiinngg  vvaann  bbllooeeddssttoollsseellss  iinn
hheett  aanneeuurryyssmmaa..  DDiiee  ssttoollsseellss  hheebbbbeenn  iinnvvllooeedd
oopp  ddee  vveerrddeelliinngg  vvaann  ddee  ddrruukk  oopp  ddee  wwaanndd  vvaann
hheett  bbllooeeddvvaatt..’’’’
VVeerrbbiieesstt  wweerrdd  ggeevvrraaaaggdd  oomm  hheett  mmooddeell  vvoooorr  ddee

vvoorrmmiinngg  vvaann  ssttoollsseellss  mmeett  eexxppeerriimmeenntteenn  ttee
ttooeettsseenn..  ‘‘’’IIkk  hheebb  eeeenn  ooppsstteelllliinngg  ggeebboouuwwdd,,
wwaaaarriinn  rruubbbbeerr  bbuuiissjjeess  mmooddeell  ssttoonnddeenn  vvoooorr  ddee
aaddeerreenn  eenn  eeeenn  ssllaappppeerree  ssttooff  hheett  aanneeuurryyssmmaa
ssiimmuulleeeerrddee..  DDaaaarr  ppoommppttee  iikk  ddaatt  vvaarrkkeennssbbllooeedd
ddoooorrhheeeenn..’’’’  HHeett  wwaass  eeeenn  ggrroottee  kkuunnsstt  oomm  hheett
bbllooeedd  ggooeedd  oopp  ddee  TTUU//ee  ttee  kkrriijjggeenn..  ‘‘’’IInn  hheett
ssllaacchhtthhuuiiss  mmooeesstt  iikk  aannttiissttoolllliinnggssmmiiddddeell  ttooee--
vvooeeggeenn,,  aannddeerrss  ssttoolltt  hheett  mmeetteeeenn..  MMaaaarr  iinn
mmiijjnn  ooppsstteelllliinngg  mmooeesstt  hheett  jjuuiisstt  wweell  ssttoolllleenn..
DDaaaarroomm  ggeebbrruuiikkttee  iikk  aannttiissttoolllliinnggssmmiiddddeelleenn
wwaaaarrvvaann  ddee  wweerrkkiinngg  mmeett  aannddeerree  ssttooffffeenn  wweeeerr
oopp  ttee  hheeffffeenn  iiss..’’’’  VVeerrbbiieesstt  ggeebbrruuiikkttee  uullttrraa--
ggeelluuiidd  oomm  ddee  ssttrroommiinngg  ttee  mmeetteenn..  
‘‘’’BBllooeeddcceelllleenn  ggeevveenn  eeeenn  zzwwaakk  ssiiggnnaaaall,,  mmaaaarr
hheett  bblleeeekk  sstteerrkk  ggeennooeegg  oomm  ddee  ssttrroommiinngg  ggooeedd
iinn  kkaaaarrtt  ttee  bbrreennggeenn..’’’’  NNaa  ddiitt  ggooeeddee  bbeeggiinn  wweerrdd
hheett  llaassttiiggeerr..  ‘‘’’DDee  ssttoollsseellss  wweerrkktteenn  nniieett  mmeeee..
IIkk  hheebb  vvaann  aalllleess  ggeepprroobbeeeerrdd,,  mmaaaarr  hheett  iiss  nniieett
ggeelluukktt  oomm  ggeeccoonnttrroolleeeerrdd  ssttoollsseellss  ttee  llaatteenn
oonnttssttaaaann  iinn  hheett  aanneeuurryyssmmaa..  IIkk  ddeennkk  ddaatt  eerr  iieettss
mmiissggaaaatt  mmeett  ddee  bbllooeeddppllaaaattjjeess,,  mmaaaarr  hhiieerr  iiss
nniieett  ddee  aappppaarraattuuuurr  oomm  ddaatt  ttee  kkuunnnneenn  oonnddeerr--
zzooeekkeenn..  DDiiee  vvrraaaagg  lliiggtt  dduuss  nnoogg  ooppeenn..’’’’

TTeekksstt::  AAnnoouucckk  VVrroouuwwee
FFoottoommoonnttaaggee::  RRiieenn  MMeeuullmmaann

Als alle data binnen zijn, gaat Pauline aan
de slag met de analyse. “Dan bekijk ik de
samenhang tussen alle onderdelen.”
Daarbij splitst ze antwoorden van
jongeren en ouderen uit. Ook analyseert
ze of er verschillen zijn tussen de vijf ge-
bieden waar ze haar onderzoek uitvoerde.
Binnen de faculteit Bouwkunde richten

twee andere onderzoeken zich op een
soortgelijk onderwerp. Het ene concen-
treert zich op verkeersmodellen, het
ander is internationaal georiënteerd.
Mogelijk worden de onderzoeksre-
sultaten uitgewisseld./.
Foto:Bart van Overbeeke

Onderzoek in het kort
De computer helpt bij speurtocht naar bloedpropjes
RRaaddiioollooggeenn  kkuunnnneenn  bbeeddrreeiiggeennddee  bbllooeeddpprrooppjjeess  iinn  ddee  lloonnggeenn  vvoooorrttaaaann  eeeenn  ssttuukk  bbeetteerr
vviinnddeenn  mmeett  bbeehhuullpp  vvaann  eeeenn  ccoommppuutteerr..  PPrroommoovveenndduuss  iirr..  HHeennrrii  BBoouummaa  vvaann  ddee  TTUU//ee  oonntt--
wwiikkkkeellddee  hhiieerrvvoooorr  eeeenn  mmeetthhooddee..  HHiijj  pprroommoovveeeerrddee  ggiisstteerreenn,,  wwooeennssddaagg  22  aapprriill..  
JJaaaarrlliijjkkss  kkrriijjggeenn  mmeeeerr  ddaann  1100..000000  mmeennsseenn  iinn  NNeeddeerrllaanndd  eeeenn  lloonnggeemmbboolliiee  --  eeeenn  bbllooeedd--
pprrooppjjee  iinn  eeeenn  ssllaaggaaddeerr  iinn  ddee  lloonnggeenn..  EEllff  pprroocceenntt  ddaaaarrvvaann  oovveerrlliijjddtt  iinn  hheett  eeeerrssttee  uuuurr..  EEeenn
ssnneellllee  eenn  nnaauuwwkkeeuurriiggee  ddiiaaggnnoossee  iiss  dduuss  ggeewweennsstt..  TToott  nnuu  ttooee  ddooeett  eeeenn  rraaddiioolloooogg  ddiitt  mmeett
ddee  eeiiggeenn  ooggeenn..  DDee  hhuullpp  vvaann  ddee  ccoommppuutteerr  kkoommtt  eerr  eecchhtteerr  aaaann..  IIrr..  HHeennrrii  BBoouummaa  ((3300))
bbeeddaacchhtt  eeeenn  mmaanniieerr  oomm  iinn  eeeenn  ddrriieeddiimmeennssiioonnaallee  CCTT--ssccaann  vvoollaauuttoommaattiisscchh  ddee  mmeeeesstt  wwaaaarr--
sscchhiijjnnlliijjkkee  bbllooeeddpprrooppjjeess  ttee  ddeetteecctteerreenn..  DDee  ccoommppuutteerr  vviinnddtt  ddee  rraannddeenn  vvaann  ddee  pprrooppjjeess  oopp
bbaassiiss  vvaann  ddee  vveerrsscchhiilllleennddee  ggrriijjssttiinntteenn  iinn  CCTT--ssccaannss..
BBoouummaa  tteessttttee  zziijjnn  vviinnddiinngg  oopp  CCTT--bbeeeellddeenn  vvaann  hheett  AAccaaddeemmiisscchh  MMeeddiisscchh  CCeennttrruumm  iinn
AAmmsstteerrddaamm..  DDaaaarruuiitt  bblleeeekk  ddaatt  ddoooorr  zziijjnn  ccoommppuutteerrmmeetthhooddee  6633  pprroocceenntt  vvaann  ddee  bbllooeedd--
pprrooppjjeess  wweerrdd  ggeevvoonnddeenn..  DDaatt  iiss  ttwwiinnttiigg  pprroocceenntt  mmeeeerr  ddaann  eeeenn  rraaddiioolloooogg  ddoooorrggaaaannss  vviinnddtt
wwaannnneeeerr  hhiijj  hheett  aalllleeeenn  mmooeett  ddooeenn..  DDoooorr  ddee  nniieeuuwwee  ttooeeppaassssiinngg  kkuunnnneenn  aarrttsseenn  wwaaaarr--
sscchhiijjnnlliijjkk  ggeerriicchhtteerr  aaccttiiee  ggaaaann  oonnddeerrnneemmeenn::  ggrroottee  pprrooppppeenn  ooppeerraattiieeff  vveerrwwiijjddeerreenn  eenn
kklleeiinneerree  bbeehhaannddeelleenn  mmeett  bbllooeeddvveerrdduunnnneerrss..
DDeezzeellffddee  tteecchhnniieekk  vvaann  bbeeeellddvveerrwweerrkkiinngg  ppaassttee  ddee  pprroommoovveenndduuss  ttooee  oopp  hheett  mmeetteenn  vvaann  ddee
ddoooorrssnneeddee  vvaann  bbllooeeddvvaatteenn..  ZZiijjnn  ddiiee  oopp  ccrruucciiaallee  ppllaaaattsseenn  ttee  nnaauuww  ggeewwoorrddeenn,,  ddaann  kkaann
wweeeeffsseell  aaffsstteerrvveenn..  VVoooorraall  iinn  ddee  bbuuuurrtt  vvaann  hheett  hhaarrtt  ooff  iinn  ddee  hheerrsseenneenn  kkaann  ddaatt  lleevveennss--
bbeeddrreeiiggeenndd  zziijjnn..  VVaannwweeggee  ddee  rruuiiss  eenn  oonnsscchheerrppttee  vvaann  CCTT--bbeeeellddeenn  kkaann  ddee  ddiiaammeetteerr  vvaann
kklleeiinneerree  bbllooeeddvvaatteenn  wweell  ttoott  vveeeerrttiigg  pprroocceenntt  ttee  hhoooogg  wwoorrddeenn  ggeesscchhaatt..  BBoouummaa’’ss  mmeetthhooddee
zzoorrggtt  eerrvvoooorr  ddaatt  ddee  ddoooorrssnneeddee  vvaann  eeeenn  bbllooeeddvvaatt  vveeeell  nnaauuwwkkeeuurriiggeerr  ttee  mmeetteenn  vvaalltt..  OOpp
bbaassiiss  vvaann  ddeezzee  vveerrbbeetteerrddee  iinnffoorrmmaattiiee  kkaann  ddee  aarrttss  bbeesslluuiitteenn  ooff  hhiijj  mmooeett  oovveerrggaaaann  ttoott
aaccttiiee..
BBoouummaa  vvooeerrddee  eeeenn  ddeeeell  vvaann  zziijjnn  oonnddeerrzzooeekk  uuiitt  bbiijj  PPhhiilliippss  HHeeaalltthhccaarree  ((ttoott  vvoooorr  kkoorrtt
PPhhiilliippss  MMeeddiiccaall  SSyysstteemmss))..  DDaatt  ggaaaatt  ddee  mmeetthhooddeess  nnuu  vveerrddeerr  oonnttwwiikkkkeelleenn  ttoott  eeeenn  bbeeeelldd--
aannaallyyssee--ssyysstteeeemm  ddaatt  zzeellff  llooccaattiieess  eenn  aaffmmeettiinnggeenn  vvaann  ssttrruuccttuurreenn  iinn  CCTT--bbeeeellddeenn  kkaann
bbeeppaalleenn..
EEeenn  vviissuuaalliissaattiiee  vvaann  bbllooeedd  iinn  ddee  bbllooeeddvvaatteenn..  HHeett  bbllooeedd  ssttrroooommtt  oomm  eeeenn  pprroopp  hheeeenn,,
ddaaaarroomm  iiss  eerr  eeeenn  hhoollttee  ttee  zziieenn..

MMiicchhaaeell  BBrruuddeerreerr  ((11997788,,  ZZwwiittsseerrllaanndd))  ssttuuddeeeerrddee  CCoommppuutteerr  SScciieennccee  iinn  LLaauussaannnnee  eenn  wwaass
eeeenn  jjaaaarr  iinn  GGrraannaaddaa  aallss  EERRAASSMMUUSSssttuuddeenntt..  ZZiijjnn  mmaasstteerrsspprroojjeecctt  oovveerr  aauuttoommaattiisscchhee  iinnss--

ttrruummeenntt  hheerrkkeennnniinngg,,  vvooeerrddee  hhiijj  uuiitt  aaaann  hheett  ggeerreennoommmmeeeerrddee  FFrraauunnhhooffeerr  IInnssttiittuuttee  ffoorr  DDiiggiittaall
TTeecchhnnoollooggyy  iinn  DDuuiittssllaanndd..  VViieerr  jjaaaarr  ggeelleeddeenn  ssttaarrttttee  hhiijj  zziijjnn  pprroommoottiieeoonnddeerrzzooeekk  oovveerr  ‘‘TThhee

ppeerrcceeppttiioonn  aanndd  mmooddeelllliinngg  ooff  ssttrruuccttuurraall  bboouunnddaarriieess  iinn  ppooppuullaarr  mmuussiicc’’  aaaann  ddee  JJ..FF..
SScchhoouutteennsscchhooooll  ,,  mmeett  ffiinnaanncciiëëllee  oonnddeerrsstteeuunniinngg  vvaann  PPhhiilliippss  RReesseeaarrcchh  EEuurrooppee..



Alles begon met de
oerknal. Later ont-
stonden sterren-

stelsels met daarin
miljarden sterren en

planeten. Rondom onze zon klonterde
materie samen en een handjevol planeten
vormde zich, waaronder de aarde. Op het
oppervlak van deze nog hete bol vormde
zich een soort oersoep. Daarin klitten
atomen samen tot eenvoudige moleculen,
waarna een waterval aan vormen van
steeds complexere moleculen op gang
kwam. Ergens in dit proces ontstond een
vorm, die je ‘levend’ zou kunnen noemen.
Uit deze eerste, ongelooflijk eenvoudige
levensvorm - een primitieve cel - komen
alle planten en dieren voort. Wijzelf dus
ook, en de hersenen waarmee we dit mil-
jarden jaren later allemaal proberen te be-
grijpen. 

Maar hoe kan dit in vredesnaam? Hoe kan
schijnbaar uit zichzelf leven ontstaan? Dat
is een vraag die wereldwijd duizenden we-
tenschappers bezighoudt. Zij kijken
vanuit verschillende expertisegebieden
naar het ontstaan van leven. Algemeen
wordt aangenomen dat zelforganisatie -
een complex samenspel van moleculen -
heeft geleid tot deze unieke en gecontro-
leerde opbouw van leven. Hoe combineert
levenloze materie zich onderling en evo-
lueert het stapsgewijs tot iets dat leeft?
Eigenlijk is het een raadsel dat dit kan.
Een raadsel dat ook prof.dr. Bert Meijer in-
trigeert. Hij is één van de oprichters van
het nieuwe, prestigieuze Instituut voor
Complexe Moleculaire Systemen (ICMS)
van de TU/e. Dit instituut start op het
snijvlak van de faculteiten Scheikundige
Technologie (ST), Biomedische

Technologie (BMT) en Wiskunde en
Informatica (W&I) en bundelt onder-
zoekers die hun tanden gaan zetten in de
raadselen van zelforganisatie. Hoe kan het
dat in de natuur schijnbaar nutteloze
moleculen als vanzelf samenklitten, zodat
het nieuw ontstane klompje moleculen
een duidelijke functie heeft? Hoe kan dit
zo enorm efficiënt gaan en hoe kunnen we
dit verklaren, begrijpen en nadoen in een
laboratorium? Dit inzicht moet leiden tot
het maken van zelforganiserende mole-
culaire fabriekjes. “Het is tenslotte het
doel van een technische universiteit om
wetenschappelijk inzicht om te zetten in
technologisch relevante systemen”, zegt
Meijer.

Wat is leven?
Maar eerst nog even

dit. Wat ís leven ei-
genlijk? Daarover
valt op wetenschap-

pelijk niveau te
twisten, maar een aantal punten is wel al-
gemeen geaccepteerd. Zo zijn levende or-
ganismen autonoom en hebben ze onder-
scheidbare onderdeeltjes. Ze zijn in staat
om onder wisselende omstandigheden,
zoals temperatuur of zuurgraad goed te
blijven functioneren. Ze kunnen zich be-
schermen tegen aanvallen van buitenaf en
uiteraard kunnen ze zichzelf vermenig-
vuldigen. De eenvoudigste, eencellige le-
vensvorm is de bacterie. “Virussen zijn
weliswaar nog eenvoudiger, maar die zijn
volstrekt afhankelijk van de gastheer. En
dus minder autonoom”, aldus wiskundige
prof.dr. Mark Peletier, één van de mede-
oprichters van het instituut. 

In lijn met de expertise van de ‘founding

fathers’ gaat het instituut het onderzoek
naar zelforganiserende fabriekjes in drie
richtingen op de rails zetten. Ten eerste

ligt aan de basis een stevige hoeveelheid
theorie en modelwerk over niet-lineaire
systemen (prof.dr. Mark Peletier van W&I
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De eerste stap op weg
Complexe moleculaire systemen/Jim Heirbaut

Hoe ontstaat leven? Dat is een van de kernvragen die de
mensheid zichzelf sinds de vroegste geschiedenis stelt. Het

mysterie is nog steeds niet ontrafeld. Enkele gerenommeerde
TU/e-wetenschappers gaan samen hun tanden zetten in dit

raadsel. Het juiste antwoord kan namelijk helpen bij het
bouwen van moleculaire fabriekjes. Op 1 april ging het

Instituut voor Complexe Moleculaire Systemen van start.

Over centen en talenten
HHeett  CCoolllleeggee  vvaann  BBeessttuuuurr  mmaaaakktt  ddee  kkoommeennddee
ttiieenn  jjaaaarr  1155  mmiilljjooeenn  eeuurroo  vvrriijj  vvoooorr  hheett  nniieeuuwwee
iinnssttiittuuuutt..  HHeett  ggeeeefftt  hheett  bbeellaanngg  aaaann  ddaatt  hheett
bbeessttuuuurr  vvaann  ddee  uunniivveerrssiitteeiitt  hheecchhtt  aaaann  hheett
nniieeuuwwee  iinniittiiaattiieeff..  ““OOmm  oonnss  iinntteerrnnaattiioonnaaaall  aallss
vvoooorraaaannssttaaaannddee  uunniivveerrssiitteeiitt  ttee  kkuunnnneenn  oonn--
ddeerrsscchheeiiddeenn  eenn  wweerreellddwwiijjdd  zzeeeerr  eexxcceelllleennttee
oonnddeerrzzooeekkeerrss  aaaann  oonnss  ttee  kkuunnnneenn  bbiinnddeenn,,  iiss
hheett  nnooooddzzaakkeelliijjkk  ddaatt  wwee  oonnss  kkuunnnneenn
pprrooffiilleerreenn  mmeett  eennkkeellee  ttooppoonnddeerrzzooeekkss--
iinnssttiittuutteenn””,,  zzeeggtt  rreeccttoorr  pprrooff..ddrr..iirr..  HHaannss  vvaann
DDuuiijjnn..  ““WWee  hheebbbbeenn  aall  ttooppoonnddeerrzzooeekksscchhoolleenn
vvoooorr  ffoottoonniiccaa  eenn  kkaattaallyyssee  eenn  nnuu  ffaacciilliitteerreenn
wwee  eennkkeellee  vvaann  oonnzzee  bbeessttee  hhoooogglleerraarreenn  oomm
hheett  IInnssttiittuuuutt  vvoooorr  CCoommpplleexxee  MMoolleeccuullaaiirree
SSyysstteemmeenn  ttoott  ssttaanndd  ttee  bbrreennggeenn..  HHeett  ggaaaatt  hhiieerr
oomm  eeeenn  sspprraaaakkmmaakkeenndd  eenn  zzeeeerr  uuiittddaaggeenndd
oonnddeerrzzooeekksstteerrrreeiinn,,  mmuullttiiddiisscciipplliinnaaiirr,,  zzeeeerr
vveerrnniieeuuwweenndd  eenn  mmeett  ggrroottee  vveerrwwaacchhttiinnggeenn
tteenn  aaaannzziieenn  vvaann  mmaaaattsscchhaappppeelliijjkkee  eenn  eeccoonnoo--
mmiisscchhee  ppeerrssppeeccttiieevveenn..””
HHeett  IInnssttiittuuuutt  vvoooorr  CCoommpplleexxee  MMoolleeccuullaaiirree
SSyysstteemmeenn  ((IICCMMSS))  mmooeett  zzoo  ssnneell  mmooggeelliijjkk  iinn--
hhoouuddeelliijjkk  vvaann  ssttaarrtt  ggaaaann..  DDaaaarrvvoooorr  wwoorrddeenn
vviijjff  ggrrooeeppsslleeiiddeerrss  aaaannggeettrrookkkkeenn,,  ddiiee  jjoonngg

((mmaaxxiimmaaaall  vviijjff  jjaaaarr  ggeelleeddeenn  ggeepprroommoovveeeerrdd))
eenn  aammbbiittiieeuuss  zziijjnn..  ZZiijj  kkrriijjggeenn  eeeenn  ‘‘tteennuurree
ttrraacckk’’  aaaannggeebbooddeenn..  DDaatt  bbeetteekkeenntt  ddaatt  zzee  eeeenn
ccoonnttrraacctt  kkrriijjggeenn  vvoooorr  vviijjff  jjaaaarr,,  wwaaaarriinn  zzee  zziicchh
zzuulllleenn  mmooeetteenn  bbeewwiijjzzeenn..  NNaaaasstt  ddee  vviijjff
ggrrooeeppsslleeiiddeerrss  iiss  ooookk  ppllaaaattss  vvoooorr  pprroommoovveennddii
eenn  ppoossttddooccss..  ““AAffhhaannkkeelliijjkk  vvaann  hhuunn  eexxppeerrttiissee
iiss  hheett  ddeennkkbbaaaarr  ddaatt  ooookk  wweetteennsscchhaappppeelliijjkk
mmeeddeewweerrkkeerrss  uuiitt  ddee  bbeettrrookkkkeenn  ffaaccuulltteeiitteenn
eeeenn  ddeeeell  vvaann  hhuunn  ttiijjdd  wweerrkkeenn  vvoooorr  hheett
iinnssttiittuuuutt””,,  zzeeggtt  iirr..  SSaaggiittttaa  PPeetteerrss,,  bbuussiinneessss--
mmaannaaggeerr  vvaann  hheett  iinnssttiittuuuutt..
NNaaaasstt  hheett  oonnddeerrzzooeekk  oopp  hhoooogg  nniivveeaauu  mmooeett
bbiinnnneenn  hheett  iinnssttiittuuuutt  ooookk  eeeenn  bbiijjzzoonnddeerree  mmaass--
tteerroopplleeiiddiinngg  vvaann  ddee  ggrroonndd  kkoommeenn..  DDaatt  mmooeett
eeeenn  zzooggeehheetteenn  ‘‘oonnddeerrzzooeekkssmmaasstteerr’’  wwoorrddeenn;;
ddee  eeeerrssttee  vvaann  NNeeddeerrllaanndd  iinn  ddee  bbèèttaahhooeekk..  HHeett
ddooeell  hhiieerrvvaann  iiss  hheett  bbiinnnneennhhaalleenn  vvaann  uuiitt--
mmuunntteennddee  ssttuuddeenntteenn  eenn  ddiiee  oopp  ttee  lleeiiddeenn  vvoooorr
eeeenn  bbaaaann  iinn  hheett  oonnddeerrzzooeekk..  PPeetteerrss::  ““DDaatt
kklliinnkktt  aallss  eeeenn  nnoorrmmaallee  mmaasstteerr,,  mmaaaarr  wwiijj  ggaaaann
sseelleecctteerreenn  aaaann  ddee  ppoooorrtt  eenn  mmeett  eexxttrraa  vvaakkkkeenn,,
lleezziinnggeenn  eenn  ddiissccuussssiieess  ddee  nniieeuuwwssggiieerriigghheeiidd
vvaann  ddee  ssttuuddeenntteenn  pprriikkkkeelleenn..””

Bouwkundestudent Joren Vis werkte een mogelijk eerste ontwerp uit
voor het Advanced Study Center in het Ceres-gebouw. Belangrijk uit-
gangspunt hierin was een open structuur, zodat wetenschappers van
verschillende disciplines elkaar makkelijk en vaak kunnen ontmoeten.

Een ‘microfluidic chip’ voor gas-vloeistofextractie.
Het is een onderdeel van een systeem voor de klein-
schalige synthese van hoogwaardige chemische
producten. Inzet: detail van de ingangen van vloei-
stofkanaal (links, diameter 100 µm) en gaskanaal
(rechts, 25 µm) met verbindingskanalen van 5 µm dik
en 25 µm lang. Bron: Laboratorium voor Chemische
Reactortechnologie, TU/e. (Figuur 2)

Een ‘artist impression’ van moleculaire zelforga-
nisatie.



en prof.dr. Rutger van Santen, ST). Deze
wiskundige en fysische ondergrond zijn
nodig om te beschrijven hoe bijvoorbeeld

zichzelf vermenigvuldigende systemen
zich gedragen. De ultieme katalysator is
sterk op niet-lineaire processen gebaseerd.

Een tweede, meer praktische richting, is
het produceren van de reactoren voor het
maken van eenvoudige moleculaire
systemen met meerdere componenten
(prof.dr.ir. Jaap Schouten, ST). In zeer
smalle en lange kanaaltjes worden ver-
schillende oplossingen met moleculen
samengebracht (zie figuur 2).
Geavanceerde meetapparatuur legt de
precieze processen vast. De derde onder-
zoekstak richt zich op de synthese van een
paar complexe, maar slim ontworpen
moleculaire systemen (prof.dr. Bert
Meijer, BMT en ST). Aan de horizon van
deze onderzoeksrichtingen gloort de
droom van de initiatiefnemers: een
Molecular Systems Assembly Line. Dit is
een fabriek waarin complexe moleculaire
systemen gevormd worden door zelf-
organiserende processen.

Hierbij stellen
Meijer en zijn
collega’s zichzelf
drie concrete
doelen. Het
eerste is het

maken van een kunstmatig ribosoom. Dit
is het ‘apparaatje’ in een cel dat alle ei-
witten produceert. Dit werkt in de natuur
verbazingwekkend efficiënt en de hoop is
daarvan iets te leren: het synthetisch
maken van een polymeer, dat zijn
structuur afleest van een polymeer, dat als
mal fungeert. Dit aflezen moet gebeuren
op een zogenaamde supramoleculaire ka-
talysator die de mal en de bouwstenen van
het te vormen polymeer bindt en de
vorming van het polymeer versnelt. Het
tweede doel gaat over fotosynthese. “De
natuur zet zonne-energie zeer efficiënt om
in chemische energie. Dat proces kunnen
we nog bij lange na niet fatsoenlijk
namaken, maar is een uiterst intrigerende
uitdaging”, vertelt Meijer. Het derde doel
is misschien wel het meest realistische: de
wens om een soort nanocontainer te
maken, die bijvoorbeeld een medicijn
bevat. Wanneer deze - met het blote oog
onzichtbare - ‘doosjes’ hun lading alleen
lozen bij de juiste soort cellen, dan zou je
heel gericht een ziekte als kanker kunnen
bestrijden. Hiervoor zijn zorgvuldig
opgebouwde moleculaire complexen
nodig. Daarbij is het niet alleen van belang
dat het medicijn en het dragermateriaal

elkaar op het juiste moment loslaten, maar
ook dat aan de buitenkant specifieke
groepen zijn geplaatst die zich aan de
juiste cellen binden. Een ingewikkeld
samenspel tussen natuurlijke en kunst-
matige moleculen.

Man on the moon
Het is duidelijk:
het nieuwe in-
stituut stelt
zichzelf ambi-
tieuze doelen.
Daarvan is het
op dit moment

natuurlijk hoogst onzeker of ze ooit al-
lemaal gehaald zullen worden. Dat is
immers de kern van het bedrijven van we-
tenschap: wat achter de horizon ligt, is
vaak een verrassing, evenals hoe snel je
het ontdekt. Maar de oprichters van het in-
stituut zijn ervan overtuigd dat het stellen
van zulke hoge doelen gaat leiden tot grote
stappen voorwaarts. Wiskundige Peletier:
“Met vereende krachten kun je heel veel
bereiken. Denk aan de ‘man on the moon’-
doelstelling van Kennedy in de jaren
zestig. Binnen tien jaar hadden de VS een
man op de maan. En dan heb ik het nog
niet eens over alle ‘spin-off’-technologie
die dat opleverde.” Hij bedoelt maar: stel
jezelf ambitieuze doelen, werk hard en
breek de muren tussen disciplines af. “De
vraag wat de directe toepassingen van al
dit onderzoek op korte termijn zullen zijn,
is niet de juiste. Ik snap die vraag van de
maatschappij wel, want we maken belas-
tinggeld op. Maar je moet jezelf niet teveel
laten leiden door de waan van de dag.
Volgens ons komt er uiteindelijk meer uit
het bij elkaar zetten en faciliteren van ex-
cellente wetenschappers. En ze vervolgens
hun gang laten gaan.” Zelforganisatie heet
dat. 
Meijer, nuancerend: “Overigens verwacht
ik dat veel inzichten over zelforganisatie
heel snel door de industrie zal worden op-
gepikt om nieuwe materialen te maken.
Het wordt steeds duidelijker dat het
maken van de juiste formuleringen - zoals
in de verfindustrie - heel spoedig meer
wetenschap dan ambacht zal zijn.” /.
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Amerikaanse invloeden
NNeett  tteerruugg  vvaann  eeeenn  wweerrkkbbeezzooeekk  aaaann  ddee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  iinn  SSaannttaa
BBaarrbbaarraa,,  sscchhuuiifftt  bbuussiinneessssmmaannaaggeerr  iirr..  SSaaggiittttaa  PPeetteerrss  vvaann  hheett  IInnssttiittuuuutt
vvoooorr  CCoommpplleexxee  MMoolleeccuullaaiirree  SSyysstteemmeenn  ((IICCMMSS))  aaaann..  ZZee  iiss  eerr  oopp  bbeezzooeekk
ggeewweeeesstt  oommddaatt  hheett  nniieeuuwwee  EEiinnddhhoovveennssee  iinnssttiittuuuutt  zziijjnn  ssttrruuccttuuuurr
oonnttlleeeenntt  aaaann  hheett  ‘‘CCaalliiffoorrnniisscchhee  mmooddeell’’..  DDee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa
hheeeefftt  sstteerrkkee  ffaaccuulltteeiitteenn,,  mmaaaarr  mmiinnsstteennss  nneett  zzoo  bbeellaannggrriijjkk  zziijjnn  ddee  iinn--
ssttiittuutteenn  ddiiee  ddaaaarr  ddwwaarrss  ddoooorrhheeeenn  llooppeenn..  ““BBiinnnneenn  ddee  iinnssttiittuutteenn  hheeeerrsstt
ddee  ddrraanngg  oomm  jjuuiisstt  ddee  llaassttiiggee  wweetteennsscchhaappssvvrraaggeenn  oopp  ttee  lloosssseenn..  ZZee  zziijjnn
eerrgg  ssllaaggvvaaaarrddiigg,,  ddoooorrddaatt  wweetteennsscchhaappppeerrss  uuiitt  vveerrsscchhiilllleennddee  ddiissccii--
pplliinneess  ssaammeennwweerrkkeenn””,,  zzeeggtt  PPeetteerrss..  ““DDiitt  zziijjnn  vveeeellaall  ddee  mmeennsseenn  ddiiee  hheeeell
ggooeedd  zziijjnn  iinn  hhuunn  vvaakk..  HHiieerrddoooorr  ttrreekk  jjee  ooookk  wweeeerr  mmaakkkkeelliijjkkeerr  aannddeerree
eexxcceelllleennttee  wweetteennsscchhaappppeerrss  aaaann..  OOookk  wwoorrddeenn  ffaacciilliitteeiitteenn  ggeebbuunnddeelldd,,
ddiiee  bbeesscchhiikkbbaaaarr  zziijjnn  vvoooorr  ddee  vveerrsscchhiilllleennddee  ffaaccuulltteeiitteenn..””
HHeett  nniieeuuwwee  IICCMMSS  kkrriijjggtt  eeeenn  eeiiggeenn  ggeebboouuww,,  wwaaaarr  ddee  ddeeeellnneemmeennddee
wweetteennsscchhaappppeerrss  --  zzoowweell  uuiitt  ddee  ‘‘tteennuurree  ttrraacckkss’’  aallss  ggaasstteenn  --  eeeenn  pplleekkjjee
kkrriijjggeenn..  HHeett  CCeerreess--ggeebboouuww  ((hheett  vvoooorrmmaalliiggee  kkeetteellhhuuiiss  vvaann  ddee  TTUU//ee))
mmooeett  ddaaaarrvvoooorr  iinn  22001100  zziijjnn  oommggeebboouuwwdd..  NNiieett  aalllleeeenn  zziitttteenn  hhiieerr  ddaann
kkaannttoorreenn,,  ccoommppuutteerrrruuiimmtteess,,  ccoonnffeerreennttiieezzaaaallttjjeess  eenn  eeeenn  bbiibblliiootthheeeekk,,
ooookk  wwoorrddtt  eerr  uuiitteeiinnddeelliijjkk  hheett  llaabb  mmeett  ddee  MMoolleeccuullaarr  SSyysstteemmss  AAsssseemmbbllyy
LLiinnee  oonnddeerrggeebbrraacchhtt..  
UUiitt  ddee  nnaaaamm  vvaann  hheett  ggeebboouuww  --  AAddvvaanncceedd  SSttuuddyy  CCeenntteerr  ffoorr  CCoommpplleexxiittyy  --
kkoommeenn  ddee  aammbbiittiieess  vvaann  hheett  iinnssttiittuuuutt  nnaaaarr  vvoorreenn..  HHeett  mmooeett  nniieett  aalllleeeenn
eeeenn  pplleekk  wwoorrddeenn  wwaaaarr  wweetteennsscchhaappppeerrss  iijjvveerriigg  eenn  nneettjjeess  hhuunn  wweerrkk
ddooeenn..  MMeeiijjeerr::  ““EErr  mmooeett  ooookk  eeeenn  lleevveennddiiggee  ddiissccuussssiiee  zziijjnn,,  ddwwaarrss  ddoooorr  ddee
ggrreennzzeenn  vvaann  ddee  ddiisscciipplliinneess  hheeeenn..””  HHiijj  nneeeemmtt  ggrraaaagg  hheett  IInnssttiittuuttee  ffoorr
AAddvvaanncceedd  SSttuuddyy  iinn  PPrriinncceettoonn  aallss  vvoooorrbbeeeelldd..  ““DDee  eecchhtt  ggrroottee  ddoooorrbbrraakkeenn
oonnttssttaaaann  nnaammeelliijjkk  ttuusssseenn  ddee  ddiisscciipplliinneess  iinn,,  wwaaaarr  wweetteennsscchhaappppeerrss  oopp
oonnoorrtthhooddooxxee  wwiijjzzee  hhuunn  iinnzziicchhtteenn  bbiijjsstteelllleenn  eenn  vveerrddiieeppeenn..  WWee  ggaaaann  eerr

iieettss  hheeeell  mmooooiiss  vvaann  mmaakkeenn,,  mmaaaarr  ddaann  mmooeetteenn  ddiiee  mmeennsseenn  vvaann  vveerr--
sscchhiilllleennddee  rriicchhttiinnggeenn  eellkkaaaarr  wweell  ddee  hheellee  ddaagg  tteeggeennkkoommeenn..  DDaaaarrvvoooorr
wwoorrddtt  ddaann  ooookk  eeeenn  cceennttrraallee  oonnttmmooeettiinnggsspplleekk  iinnggeerruuiimmdd..””  TToott  22001100
mmaaaakktt  hheett  iinnssttiittuuuutt  ggeebbrruuiikk  vvaann  ttiijjddeelliijjkkee  hhuuiissvveessttiinngg,,  ddiiee  ooookk  bbee--
sscchhiikkbbaaaarr  zzaall  kkoommeenn  vvoooorr  ddee  ggeehheellee  TTUU//ee--ggeemmeeeennsscchhaapp..
BBeerrtt  MMeeiijjeerr  bbeennaaddrruukktt  ggrraaaagg  hheett  bbeellaanngg  vvaann  hheett  iinnssttiittuuuutt  vvoooorr  jjoonnggee
mmeennsseenn..  ““BBeehhaallvvee  oonnzzee  wweetteennsscchhaappppeelliijjkkee  iinntteerreessssee  iiss  ddee  bbeellaanngg--
rriijjkkssttee  ddrriijjffvveeeerr  ddee  ggrroottee  iinntteerreessssee  vvaann  jjoonnggee  ssttuuddeenntteenn  vvoooorr  ddiitt
bbeellaannggrriijjkkee  ggeebbiieedd  ttuusssseenn  ddee  ggeevveessttiiggddee  ddiisscciipplliinneess..  ““IIkk  kkoomm
ddaaggeelliijjkkss  bbrriilljjaannttee  ssttuuddeenntteenn  eenn  pprroommoovveennddii  tteeggeenn,,  ddiiee  zzoovveeeell  vvaann  ddee
vveerrsscchhiilllleennddee  oonnddeerrddeelleenn  wweetteenn  eenn  zzoo’’nn  ddrriivvee  hheebbbbeenn  oomm  hheett
oonnggeekkeennddee  ttee  vveerrkkeennnneenn..  DDee  TTUU//ee  iiss  eeiiggeennlliijjkk  vveerrpplliicchhtt  oomm  vvoooorr  hheenn
iieettss  ssppeecciiaaaallss  oopp  ttee  zzeetttteenn..  IInn  hheett  iinnssttiittuuuutt  vveerrwwaacchhtt  iikk  vveeeell  vvaann  ddeezzee
jjoonnggee  mmeennsseenn  ttee  kkuunnnneenn  lleerreenn..  AAllss  ddaannkk  kkrriijjggeenn  zziijj  ddee  mmooggeelliijjkkhheeiidd
oomm  zziicchh  mmaaxxiimmaaaall  ttee  kkuunnnneenn  oonnttppllooooiieenn..””  
IInn  hheett  AAddvvaanncceedd  SSttuuddyy  CCeenntteerr  ffoorr  CCoommpplleexxiittyy  kkoommtt  ooookk  eeeenn  ssppeecciiaallee
aanniimmaattiieessttuuddiioo  vvoooorr  hheett  mmaakkeenn  vvaann  ffiillmmppjjeess  vvaann  mmoolleeccuullaaiirree
ssyysstteemmeenn..  DDeezzee  ssyysstteemmeenn  wwoorrddeenn  nnaammeelliijjkk  zzoo  ccoommpplleexx  ddaatt  hheett  vviissuu--
aalliisseerreenn  eerrvvaann  nnooooddzzaakkeelliijjkk  iiss  oomm  bbeeggrriipp  eenn  aaaannvvuulllleennddee  kkeennnniiss  oopp  ttee
ddooeenn..  MMeeiijjeerr::  ““JJee  kkuunntt  ssttrraakkss  zzeellffss  rroonnddllooppeenn  ttuusssseenn  ddee  mmoolleeccuulleenn  eenn
hhuunn  zzeellffoorrggaanniissaattiiee  iinn  ttiijjdd  eenn  ppllaaaattss  vvoollggeenn..””  DDaaaarrnnaaaasstt  ggaaaann  ddeezzee  
33DD--aaffbbeeeellddiinnggeenn  eenn  --aanniimmaattiieess  ddiieenneenn  vvoooorr  ccoommmmuunniiccaattiiee  oovveerr  hheett  
oonnddeerrzzooeekk..  EErr  wwoorrddeenn  dduuss  ppllaaaattjjeess  ggeemmaaaakktt  vvoooorr  bbiijj  wweetteennsscchhaapp--
ppeelliijjkkee  aarrttiikkeelleenn,,  mmaaaarr  ooookk  vvoooorr  aarrttiikkeelleenn  vvoooorr  hheett  bbrreeddee  ppuubblliieekk..
OOvveerriiggeennss  kkoosstt  hheett  mmaakkeenn  vvaann  ddiitt  ssoooorrtt  bbeeeellddeenn  fflliinnkk  vveeeell  ccoommppuutteerr--
ccaappaacciitteeiitt..  ZZeekkeerr  aallss  ddee  iinnggeewwiikkkkeellddee  bbeeeellddeenn  ooookk  nnoogg  ggaaaann  bbeewweeggeenn..
DDee  aanniimmaattiieessttuuddiiee  iiss  ssttrraakkss  ooookk  iinnzzeettbbaaaarr  vvoooorr  aannddeerr  TTUU//ee--oonnddeerrzzooeekk,,
zzooaallss  bbiijj  BBMMTT  eenn  BBoouuwwkkuunnddee..

Op de simulatie hierboven zijn duizenden lipiden
spontaan samengekomen tot een gesloten
membraan, zodat een ‘vesicle’ (een afgesloten com-
partiment vergelijkbaar met een cel) is gevormd.
Veranderingen in de interactie tussen omgeving
(water) en kopgroepen van buitenste lipiden kunnen
leiden tot grote vormveranderingen, zoals hier een
splitsing van een vesicle. Bron: Bart Markvoort.
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Wiskundebanden met India aangehaald

“Goede contacten met de juiste universi-
teiten zijn onontbeerlijk bij het opzetten
van vruchtbare resource samenwerking”,
zegt prof.dr. Bob Mattheij van de faculteit
Wiskunde & Informatica. Met juiste uni-
versiteiten bedoelt hij jonge Indiase uni-
versiteiten vanwaar masterstudenten,
promovendi en postdocs hun weg
kunnen vinden naar de Technische
Universiteit in Eindhoven. Deze in-
stroom is noodzakelijk om het hiaat aan
kenniswerkers in de regio Brainport op te
vullen.
In India zijn de technische universiteiten
verdeeld over twee soorten. Er zijn de
oudere autonome Indian Institutes of
Technology die beschouwd kunnen
worden als de klassieke opleidingen.
Deze hebben van oudsher banden met
het buitenland. IIT Bombay is bijvoor-
beeld in 1958 opgericht met hulp van
UNESCO en de Sovjet Unie, IIT Madras
werd een jaar later opgezet met tech-
nische assistentie van West-Duitsland.
Daarnaast bestaat er een jongere cate-
gorie universiteiten in de vorm van een
National Instituut of Technology.
Ongeveer iedere deelstaat, India heeft 28
deelstaten, heeft er één. Deze zijn voor
TU/e interessant omdat ze jonger, niet ge-
bonden aan bepaalde Europese universi-
teiten en volop in ontwikkeling zijn. India
loopt wat technologische ontwikkeling
betreft achter bij China, heeft te weinig
afstudeerders en zeker te weinig promo-
vendi. Het land maakt een inhaalslag en
de nationale regering levert volop finan-
ciën om de NIT’s en enkele nieuwe IIT’s
tot bloei te laten komen. 

Mattheij heeft goede ervaringen met
Indiase studenten. “Ze zijn hardwerkend,
gemotiveerd om het beste uit zichzelf te
halen en niet te vergeten hebben ze zeer
goede taalvaardigheid.” Met de bedoeling
de banden met de Indiase universiteiten
aan te halen heeft hij sinds tweeënhalf
jaar heel veel technologische instituten
bezocht.
Afgelopen maand is hij met dr. Martijn
Anthonissen, dr. Jos Maubach, dr. Sjoerd
Rienstra, dr. Sandro diBuccianico en dr.
Adrian Muntean opnieuw naar NIT
Karnataka geweest om een workshop te
houden. Een belangrijk nevendoel was
een raamwerk op te zetten om master-

studenten te werven voor de opleiding
Industrial and Applied Mathematics. “We
zijn met een zeer goed gevoel terug-
gekomen”, zegt Mattheij. “De workshop
was een succes. We hebben aan een zestal
ontwerpen met wiskundige modellering
gewerkt: proefopzetten, ontwerpen van
MEMS, speciale lagers, sproeibed re-
actoren, VLSI ontwerp en zonnewarmte
voor het zuiveren van grondwater. “We
zijn met open armen ontvangen door de
rector van de universiteit.” 

Uithangbord
De workshop had een beproefde format.
Eerst werden de onderwerpen besproken
tijdens een plenaire bijeenkomst. Daarna
analyseerden studenten en staf in afzon-
derlijke groepen het probleem verder.
Gevolgd door een afsluitende plenaire bij-
eenkomst met bespreking van de re-
sultaten. Mattheij geeft een aardig
voorbeeld: “We bestudeerden de zui-
vering van water. Het idee is dat het in de
tropen wel heel vochtig is, maar dat het
water verdampt voor je het kan gebrui-
ken. Nu kun je een tent bouwen waarvan
het plastic doek het condenswater
opvangt dat door zonnewarmte binnen de
tent uit de poreuze ondergrond wordt
verdampt en vervolgens tegen de wand
condenseert. Onder leiding van Adrian
Muntean zijn wiskundige modellen
opgesteld om onder meer het optimale
volume van de tent te berekenen. Met een
diameter van twee meter kan in een tent
per dag vijftien liter water opgevangen
worden.”
Mattheij verwacht dat een zestal stafleden
van NIT Karnataka binnen anderhalf jaar

een bezoek aan Eindhoven zullen
brengen. Een van de uithangborden van
de faculteit is immers Wiskundig
Modelleren en dat heeft zeker hun
interesse.
In dezelfde week dat Mattheij in India
was, heeft een delegatie van Informatica,
waaronder decaan Van Hee en college-
voorzitter Amandus Lundqvist, de jonge
IIT in Guwahati bezocht. Het is de tweede
universiteit van India waar de faculteit
Wiskunde & Informatica de banden mee
wil aanhalen. Bijvoorbeeld door het uit-
wisselen van onderzoekers, maar vooral
studenten.

Double Degree
De studentenuitwisseling is wederzijds
bedoeld maar zal in praktijk neerkomen
op het binnenhalen van Indiase masters.
“Ons programma is sterk op industrie
gericht. We hebben met Brainport een
fantastisch netwerk binnen handbereik
en dat is het sterke punt van de TU/e ten
opzichte van de Indiase universiteiten”,
meent Mattheij. Hij vergeet daarbij niet
de topkwaliteit van de NIT’s en IIT’s te
benadrukken. “Een half miljoen stu-
denten doen ieder jaar toelatingsexamen,
daar mogen er slechts vijfduizend van
aan de (bachelor) studie beginnen.” 
Mattheij ziet een deel van die ene procent
graag op de TU/e binnenkomen. Lokaal is
er een selectiecommissie opgezet. In
december zullen de eerste interviews
plaatsvinden, waarbij ook een staflid van
de TU/e aanwezig zal zijn.
“Wat we ook gaan aanbieden is een
Double Degree”, vervolgt Mattheij. “Bij
dit dubbele master-systeem studeert de

student het eerste jaar in land van
herkomst, het tweede jaar bij TU/e en
gaat daarna zijn of haar contract uit-
dienen bij een industriële partner. Van
beide universiteiten ontvangt de student
een masterdiploma.” 
TU/e heeft hier overigens al ruime
ervaring mee. Zo heeft Informatica een
overeenkomst met de universiteit van
Manipal. Al drie jaar is Wiskunde
betrokken bij het Erasmus Mundus-
project ‘Industrial Mathematics’.
Studenten uit vooral India, China, Afrika
en Rusland studeren met een Erasmus-
beurs in de EU. De Europese Commissie
is zo tevreden hierover dat ze de subsidie-
pot vanaf 2009 gaat verviervoudigen naar
950 miljoen euro per vijf jaar.

Win-win-win
Volgend collegejaar wil Wiskunde vooral
studenten van de twee Indiase universi-
teiten, maar ook van twee Roemeense
instellingen binnenhalen. Met een van de
Roemeense universiteiten zijn de
contracten al opgesteld, het ondertekenen
gebeurt binnen enkele weken. “Wanneer
deze vier opleidingen bijvoorbeeld syste-
matisch vier studenten leveren, hebben
we een heel mooi resultaat”, hoopt
Mattheij.
Een aantrekkelijke mogelijkheid voor de
financiering van deze studenten is LIME,
Laboratory for Industrial Mathematics
Eindhoven. Directeur Mattheij noemt het
een ideale vorm van samenwerking
tussen universiteit, bedrijfsleven en
student, zodat een win-win-win-situatie
ontstaat. Je kunt LIME zien als het door-
geefluik dat de student een kans biedt op
een goede toekomst, een bedrijf kennis
laat maken met potentiële werknemers
van hoog kennisniveau en de universiteit
een lokaas geeft om studenten te
werven./.

India/Norbine Schalij
Om meer topstudenten binnen te halen, kijkt de TU/e

tegenwoordig heel de wereld rond. Faculteit Wiskunde &
Informatica is in een vergevorderd stadium om Indiase

masterstudenten voor Industrial and Applied Mathematics in
Eindhoven te interesseren en wat W & I betreft kan de
studentenuitwisseling beginnen. Met ingang van het

volgende collegejaar worden tevens Double Degree masters
beurzen aangeboden aan studenten die na deze opleiding

enkele jaren in Brainport willen blijven.
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Column
II  ssppeenntt  tthhee  sseeccoonndd  wweeeekk  ooff
MMaarrcchh  ttaakkiinngg  ppaarrtt  iinn  aa
ccoouurrssee  oorrggaanniizzeedd  bbyy  tthhee
LLooccaall  BBEESSTT  ggrroouupp  iinn
SSuuppeelleecc  PPaarriiss..    AArroouunndd  ffiiffttyy
ssttuuddeennttss  ffrroomm  vvaarriioouuss  eennggii--
nneeeerriinngg  ccoolllleeggeess  aaccrroossss
EEuurrooppee  ggaatthheerreedd  iinn  PPaarriiss  ttoo
ssppeenndd  aarroouunndd  tteenn  ddaayyss  aatt--
tteennddiinngg  lleeccttuurreess,,
wwoorrkksshhooppss,,  ccoommppaannyy  vviissiittss
aanndd  vvaarriioouuss  ootthheerr  aaccttii--
vviittiieess..
FFoorr  mmee,,  aass  tthhee  oonnllyy  nnoonn--
EEuurrooppeeaann,,  iitt  wwaass  aa  ggrreeaatt  eexx--
ppeerriieennccee  iinn  tteerrmmss  ooff  tthhee
ccrroossss  sseeccttiioonnaall  ccuullttuurraall
vviieeww  tthhaatt  II  ggoott  ttoo  wwiittnneessss..  II
lleeaarrnntt  ssoo  mmaannyy  iinntteerreessttiinngg
ttiiddbbiittss  aabboouutt  tthhee  ddiiffffeerreenntt
EEuurrooppeeaann  ccoouunnttrriieess  aanndd
tthheeiirr  ppeeooppllee..  
TThhee  FFrreenncchh  ddoo  eeaatt  tthhee  lloonngg
bbaagguueetttteess  ffoorr  bbrreeaakkffaasstt,,
lluunncchh  aanndd  ddiinnnneerr..  WWeellll
aattlleeaasstt  tthhee  ssttuuddeennttss  wwee
ssttaayyeedd  wwiitthh  ddiidd..  AAnndd  FFrreenncchh
ssttuuddeennttss  lloovvee  ttoo  ssiinngg
dduurriinngg  ppaarrttiieess  wwhhiillee
ggeettttiinngg  ddrruunnkk..  AAnndd  tthheeiirr
ssoonnggss  ssoouunndd  rreeaallllyy  ccooooll  iinn
FFrreenncchh..  AAss  lloonngg  aass  yyoouu
ddoonn’’tt  kknnooww  wwhhaatt  tthheeyy
mmeeaann..  TThheenn  iitt  jjuusstt  bbeeccoommeess
eemmbbaarrrraassssiinngg..    YYoouu  ccaann
ssppoott  IIttaalliiaannss  bbyy  aa  mmiillee  wwiitthh
tthhee  wwaayy  tthheeyy  ttaallkk  wwiitthh  tthheeiirr
hhaannddss..  AAnndd  tthheeyy  aarree
pprroobbaabbllyy  tthhee  oonnllyy  oonneess  iinn
tthhee  cciittyy  wweeaarriinngg  ssuunn--
ggllaasssseess  oonn  tthhee  cclloouuddyy,,
oovveerrccaasstt  PPaarriissiiaann  ddaayyss..  TThhee
RRoommaanniiaannss  hhaattee  iitt  wwhheenn
yyoouu  ppeesstteerr  tthheemm  ttoo  ssiinngg
‘‘NNuummaa  NNuummaa’’..  HHoowweevveerr
aafftteerr  ppeerrssiisstteenntt  bbaaddggeerriinngg,,
tthheeyy  eevveennttuuaallllyy  ggiivvee  iinn  aanndd
ssiinngg  tthhee  ssoonngg  wwiitthh  yyoouu..
TThheeyy  ddoonn’’tt  lliikkee  iitt,,  bbuutt  tthheeyy
hhaavvee  ssiimmppllyy  aacccceepptteedd  tthhee
ffaacctt  tthhaatt  tthheeyy  hhaavvee  ttoo  lliivvee
wwiitthh  tthhiiss  ssoonngg  aass  aa  ssyymmbbooll
ooff  tthheeiirr  iiddeennttiittyy..  AAnndd  tthheeyy
ddoonn’’tt  lliikkee  tthhaatt  aatt  aallll..
AAnnootthheerr  iimmppoorrttaanntt  tthhiinngg  II
lleeaarrnntt  --  nneevveerr  ccoommee
bbeettwweeeenn  aa  HHuunnggaarriiaann  aanndd
tthheeiirr  ppaapprriikkaa..  AAllssoo,,  aafftteerr
hhaavviinngg  bbeeeenn  aasskkeedd  aa
mmiilllliioonn  ttiimmeess  aallrreeaaddyy,,  tthheeyy
ddoonn’’tt  ffiinndd  tthhee  jjookkee  ““AArree  yyoouu
HHuunnggaarryy??””  ffuunnnnyy  aannyymmoorree..
II,,  oonn  tthhee  ootthheerr  hhaanndd,,  ffoouunndd
iitt  hhiillaarriioouuss  eevveerryy  ttiimmee..
SSeerriioouussllyy  tthhoouugghh,,  tthheessee
kkiinnddss  ooff  eevveennttss  aarree  rreeaallllyy
ggrreeaatt  bbeeccaauussee  yyoouu  ggeett  ttoo
mmeeeett  aa  lloott  ooff  ddiiffffeerreenntt
ppeeooppllee  ffrroomm  ddiivveerrssee  bbaacckkgg--
rroouunnddss  aanndd  iitt  bbrrooaaddeennss
yyoouurr  uunnddeerrssttaannddiinngg  aabboouutt
tthhee  wwoorrlldd  aanndd  iittss  ppeeooppllee..
EEssppeecciiaallllyy  iiff  yyoouu  aarree  aa
ffoorreeiiggnn  ssttuuddeenntt,,  II  wwoouulldd
hhiigghhllyy  rreeccoommmmeenndd  ttaakkiinngg
ppaarrtt  iinn  ssuucchh  ccoouurrsseess..  IItt
ggiivveess  yyoouu  aa  ggoooodd  ttaassttee  ooff
ssttuuddeenntt  lliiffee  iinn  tthhiiss  ppaarrtt  ooff
tthhee  wwoorrlldd..  AAnndd  yyoouu  ccaann  ffiinndd
oouutt  ffoorr  yyoouurrsseellff  iiff  aallll  tthhoossee
sstteerreeoottyyppeess  oonnee  rreeaaddss
aabboouutt  aarree  ttrruuee  oorr  nnoott..        

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

Singer-songwriter evenings best kept secret
Quite a few people think
there is nothing much
happening in Eindhoven.
This is not necessarily
true; you just have to
know where to go. One of
the best kept secrets in
this city has to be the
weekly singer-song-
writer evenings in the
Meneer Frits pub at the
Markt. 

Musician and organiser Ad
van Meurs books singers
from all over the world for
his Monday night concerts.
The evenings are also sup-
ported by the owner of
Meneer Frits, the
Muziekcentrum Frits
Philips. Every week, about
150 people gather to listen
to all kinds of music, from
folk to R&B. “Basically, I go
for what I like. I invite
people from my personal
network. I know all sorts of
musicians from touring in
the States and the UK since
1990,” Van Meurs ex-
plains.
“I’ve been organising this
type of concert evening for
at least 15 years in various
places. Lately, the
singer/songwriter genre is
becoming more and more
popular. It’s easier for
singers to record and to get
noticed because of im-
proved recording
equipment and the in-
ternet. So that gives us a
wider choice and makes it
possible for people in
Eindhoven to hear mu-
sicians who are just be-
coming successful.”

Nightclub
The ambiance in Meneer
Frits on a Monday night is
special. There is a definite
nightclub atmosphere.
During the concert, waiters
discreetly move among the
guests to deliver drinks and
collect orders. The sound
system is state-of-the-art
and sound engineer (and
singer) Ankie Keultjes
ensures that it is used to its

best advantage. The in-
timacy of the venue makes
it easy for the musicians to
connect with the audience.
There are times when
everyone is holding their
breath because a song has
such an emotional charge
and others when people are
clapping and jumping up
and down. Members of the
audience are not shy about
talking to the musicians af-
terwards. The evening
ends by midnight, so at-
tending a concert doesn’t
disrupt the work week too
much.
“Some of the people we
book would never have
bothered to come to
Europe if we hadn’t invited
them. Famous 77-year-old
country singer-songwriter
and record producer
‘Cowboy’ Jack Clement was
a good example. He took
part in one of our club
nights where people are
also interviewed. You
better believe he had a lot to
say. Clement was the one

who discovered Jerry Lee
Lewis, he worked with Roy
Orbison, Carl Perkins and
Johnny Cash when they
were still unknown. He
wrote for Ray Charles, Elvis
Presley and Tom Jones, to
name just a few. Jack still
calls me from Nashville
every so often just to say
hello. But many of our
guests include us in their
own tour of Europe.”
One of the more notable
concerts last year was given
by Chip Taylor, author of
hit songs like ‘Wild Thing’
and ‘Angel of the Morning’.
He surprised by bringing
along a band and one of his
discoveries, Kendal
Carson, a diminutive blond
Canadian fiddle player
with a big voice. Chip
Taylor collaborated on the
CD she brought out last
year. Together they
charmed the Eindhoven
audience. Another
highlight was one of the
best singer-songwriters in
the world, Chris Smither,

who left the audience
stamping their feet. 
Smither has been invited
back as one of the main acts
of the Naked Song Festival
on May 31st   in the
Muziekcentrum itself.
About 1500 people are ex-
pected at this festival. The
name is a word play on
‘pure’ or ‘naked’ music.
The festival is the last ac-
tivity of the season. There
will be an impressive line-
up of singer-songwriters,
including Dave Eugene
Edwards, Gabriel Rios,
Chris Smither, Grayson
Capps, Jody Moon and
Linda Thompsen. The
week before there will be a
bit of a foretaste in Meneer
Frits with local singer-
songwriters each singing
two songs. 

Prices
Next week (April 7th)
Freddie White from
Ireland is expected. This
guitarist/singer has won
just about every prize there

is in Ireland for his perfor-
mances, which can be sen-
sitive and heartrending,
but also loud and in your
face. 
Ad van Meurs himself will
be playing on April 21st
with his No Blues band,
with their ‘Arabicana’ re-
pertoire, combining the
storytelling traditions of
folk, blues and Arabian
music.  Van Meurs’ No
Blues project has received
enthusiastic reviews in the
Dutch and music press.
Last but not least, the price
of these concerts should be
mentioned. The standard
ticket costs 5 euro, occa-
sionally 10 euro, which is
often less than for concerts
by the same artists else-
where in the country. A
ticket to the Naked Song
Festival is 19 euro.
Reservations can be made
at the Muziekcentrum
040-2442020. More info
(in Dutch): www.advan-
meurspresenteert.nl./.

Personnel plan advocates
development of scientists
Scientific staff must have
the potential for develop-
ment and the university
has to ensure that they
are given the oppor-
tunity. If the potential
turns out to be absent, a
permanent job is vir-
tually excluded. That is
the main purpose of the
personnel policy plan for
scientific staff. 

It is the first TU/e-wide
plan, for until now each
department had its own
rules and criteria. It is ex-
pected that the plan will be
implemented within
several weeks. New
elements are that postdoc
contracts cannot be
stacked anymore and that
there is no longer a staff

establishment principle,
but a development
principle. This means that
scientists will not always
have to wait for a position
to fall vacant by accident
anymore, but will sooner
be encouraged on the basis
of their qualities and achie-
vements to develop further. 
In addition, the organi-
zation aims to get more
women in top positions.
Drs. Anja Klomps, head of
the Personnel and
Organization Department,
has developed the plan. “It
is essential that the organi-
zation should indicate
candidly at the earliest
stage possible what kind of
prospects there are for a
scientific staff member. In
the interim period it

should also be carefully
monitored what goes well
and what may be im-
proved. Unambiguous,
clear agreements need to
be made.”
The TU/e also wants to
introduce binding study
advice as of September
2009. First-year Bachelor
students without any
chance of success will then
be compelled at the end of
the year to stop their
training. This implies that
criteria will be sharpened
in this respect also. Peter
van Dam, spokesman for
the Executive Board,
informs us that there is no
direct connection between
the two plans. /.

Conference ICT, EU and
development in the South
TU/e is hosting a free
conference on the impact
of ICT and Europe’s ICT
policy on developing
countries on April 9. 

The I4D-day 2008 will in-
vestigate whether ICT can
be a solution to practical
problems, for example by
providing medical advice
to people in remote areas.
ICT can of course also be a
motor for economic
development. Various
speakers will look at the
innovations necessary for
ICT to contribute opti-
mally to ‘development in
the south’ and at the role
the EU can play.
The conference will be

held in the Auditorium.
There is no conference fee,
but registration online at
www.i4d.nl is required
(contact number stichting
Oikos 030-2361500).
Conference documenta-
tion will be sent after regis-
tration. 
The I4D-day and the I4D
network are initiatives by
Stichting Oikos, Inge-
nieurs zonder Grenzen
(KIVI NIRIA), TU/e’s com-
mittee on Technology for
Development, Otherwise,
Studium Generale Delft,
Studium Generale Eind-
hoven and the Royal Tropi-
cal Institute KIT. NCDO is
providing support, Oikos
is organising the event./.

The English Page is written by Paula van de Riet and Ingrid
Magilsen. They can be reached at engcursor@tue.nl.
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Didactische scholing/DPO
Masterclass Presenteren 
Acteurs weten vanaf de eerste stap die ze
op het toneel zetten de aandacht van het
publiek te trekken en die vast te houden.
Hoeveel een publiek onthoudt van een
college of voordracht, hangt af van
inhoud, expressie en de relatie tussen
spreker en gehoor. In de training
‘Presenteren met behulp van
Theatervaardigheden’ bekwamen docen-
ten zich onder meer in spreekschema’s,
omgaan met hulpmiddelen, lichaam-
staal, gebaren, stem en het contact
maken en houden. Op verzoek van de
cursisten wordt dieper op een bepaald
aspect ingegaan. De training wordt
gegeven op donderdag 15 en 29 mei
2008 van 9.30 uur tot 17.30 uur. Deze
masterclass wordt vijf keer per jaar
gehouden. Per keer kunnen zeven deel-
nemers meedoen. Meer informatie bij
Harry van de Wouw (toestel 3126).
Aanmelden via telefoon (toestel 2520),
per e-mail (cursus.dpo@tue.nl) of via
www.tue.nl/didactische_scholing. 

Educational training /DPO
Course ‘Optimizing lectures’
As a teacher who wants to improve his
skills in lectures you could sign up in the
course ‘Optimizing lectures’ on May 21st
and 28th form 9.00 till 17.00 hours.
The two-day course answers questions
like: what learning purpose do lectures
serve?, how can I best get my story
across?, how can I break down the infor-
mation in the time I have and how can I
make my presentation varied and more
appealing? You will work intensively with
other teachers in a small group. Further
information can be obtained from
Willem van Hoorn (extension 4237). You
can enrol for the course by telephone
(2520), by e-mail (cursus.dpo@tue.nl), or
by www.tue.nl/course_information. 

Promoties
Ir. E.J.C. Bos verdedigt op dinsdag 8 april
zijn proefschrift en stellingen tegen de
bedenkingen van een commissie. Dit
gebeurt vanaf 16.00 uur in de Blauwe
zaal van het Auditorium. De titel van het
proefschrift luidt ‘Tactile 3D probing
system for measuring MEMS with nano-
meter uncertainty. Aspects of probing,
design, manufacturing and assembly’.
Bos promoveert aan de faculteit
Werktuigbouwkunde. De promotoren
zijn prof.dr. A.H. Dietzel en prof.dr.ir.
P.H.J. Schellekens.

M. Farshi MSc verdedigt op dinsdag 8
april zijn proefschrift en stellingen tegen
de bedenkingen van een commissie. Dit
gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 4 van het
Auditorium. De titel van het proefschrift
luidt ‘A Theoretical and Experimental
Study of Geometric Networks’. Farshi
promoveert aan de faculteit Wiskunde &
Informatica. De promotor is : prof.dr.
M.T. de Berg.

K. Boynov MSc verdedigt op dinsdag 8
april zijn proefschrift en stellingen tegen
de bedenkingen van een commissie. Dit
gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 5 van het

Auditorium. De titel van het proefschrift
luidt ‘Efficiency and Time-Optimal
Control of Fuel Cell – Compressor –
Electrical Drive Systems’. Boynov promo-
veert aan de faculteit Elektrotechniek. De
promotoren zijn prof.dr.ir. A.J.A.
Vandenput (vervanger: prof.dr.ir. J.H.
Blom) en prof.ir. W.L. Kling.

Dipl.-Ing. M.J. Bruderer verdedigt op
donderdag 10 april zijn proefschrift en
stellingen tegen de bedenkingen van een
commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur
in zaal 4 van het Auditorium. De titel van
het proefschrift luidt ‘Perception and
modeling of segment boundaries in
popular music’. Bruderer promoveert
aan de faculteit Technologie Manage-
ment. De promotor is prof.Dr. A.G.
Kohlrausch.

Tint
Een broodje filosofie
Mensen die de wereld veranderd hebben.
Grote filosofen en religieuze leiders heb-
ben onze manier van denken in sterke
mate bepaald. Tot de belangrijkste beho-
ren Socrates, Boeddha, Confucius en
Jezus. Zij hebben veel invloed gehad op
het leven en denken van mensen op de
hele wereld. We bespreken in vier lunch-
bijeenkomsten het boek “Socrates,
Boeddha, Confusius, Jezus, de maatge-
vende mensen” van Karl Jaspers. Voor de
lunch wordt gezorgd. Dinsdag 8, 15 april
en 6, 13 mei 2008, van 12.30 – 13.30 uur,
TINT, Hoofdgebouw -1.21.
Contact: Pim Lemmens Opgeven:
tint@tue.nl

Workshop Kundalini Yoga
Het hartcentrum staat synoniem voor
compassie, voor anderen en voor jezelf.
Een effectieve manier om je hart te ope-
nen is door middel van fysieke oefenin-
gen. Tijdens een workshop doen we oefe-
ningen en meditaties uit de kundalini
yoga die op het hartcentrum werken. Ze
helpen fysiek je borstkas te openen,
zodat er (letterlijk) meer ruimte is voor je
hart. Het leert je ook je angsten en zor-
gen los te laten, en je medemens met
een neutrale blik te benaderen. 
Zaterdag 12 april, van 13.30 – 17.00 uur
in de Studentenkapel, kosten: 15 euro,
begeleiding: Wieger Wesselink. Opgeven:
voor 4 april 2008.

Nationale DenkTank
TUE-ers gezocht
De Nationale DenkTank is een jaarlijks
geselecteerd team van twintig veelbelo-
vende masterstudenten, pas afgestudeer-
den en promovendi. Binnen twee maan-
den moet dit team creatieve, innovatieve,
maar ook praktische oplossingen vinden
voor een maatschappelijk probleem; dit
jaar is het thema ‘Naar een gezondere
levensstijl voor jongeren’. 
De werving van de DenkTank 2008 is
onlangs van start gegaan. Kandidaten
worden geselecteerd op basis van analy-
tisch vermogen, een brede maatschappe-
lijke interesse, creativiteit en hun vermo-
gen om buiten bestaande kaders te den-
ken. In tien weken doen de deelnemers
full-time onderzoek vanuit standplaats
Amsterdam. Teambuilding is hierbij van
belang.  
Deelnemers van de DenkTank 2008

zullen kennis maken met de meest
talentvolle en ondernemende jonge men-
sen van Nederland. Tijdens het project
hebben zij de gelegenheid om sleutel-
figuren uit bedrijfsleven, overheid en
kennisinstellingen te ontmoeten. 
Kandidaten kunnen zich tot 10 mei
2008 aanmelden via 
www.nationale-denktank.nl.

Vredescentrum
`Vredesoperaties’ 
Defensiespecialist drs. Dick Leurdijk van
instituut Clingendael geeft donderdag 10
april, van 13.30 tot 15.15 uur, in zaal 2 van
het Auditorium een gastcollege over
`Nederland en Vredesmissies’. Nu de
Koude Oorlog een poos voorbij is, lijken
vredesmissie de belangrijkste taak voor
het Nederlandse leger. Militairen gingen
naar Libanon, Bosnië, Irak en
Afghanistan. Meestal in VN- of Navo-ver-
band. De aanwezigheid in Afghanistan is
omstreden. Het blijkt er vrij gevaarlijk en
aan opbouw, zoals de bedoeling was, lijkt
men nauwelijks toe te komen. Hoe effec-
tief zijn dergelijke acties? Welke rol
speelt de techniek? Moeten deze acties
uitbreiden, inkrimpen, of op andere
plaatsen uitvoeren? Aansluitend is er een
discussie met de gastdocent. Het college
is een afsluiting van de serie `Techniek,
Vrede en Veiligheid’. 
Meer info: vredescentrum@tue.nl of
www.tue.nl/vredescentrum .

Projectbeurs 
Ontwikkelingslanden
De Rinny Huizinga Stichting bevordert
het technisch onderwijs van mensen in
ontwikkelingslanden. Dat doet zij onder
andere door financiële steun te bieden
aan onderzoeksprojecten voor of in ont-
wikkelingslanden zoals de toepassing
van drinkwatervoorziening, zonne- en
windenergie, speciale bouwtechnieken
en irrigatie.
De stichting verstrekt aan studenten
techniek, bijvoorbeeld in het kader van
een afstudeerproject, een projectbeurs
van maximaal 5.000 euro. Het geld is
bedoeld om onderzoek te starten, verder
te ontwikkelen of uit te voeren.
Kandidaten kunnen een schriftelijk voor-
stel indienen. Daarin moet staan wat het
doel van het project of het onderzoek is.
Om welke begroting het gaat en hoe lang
het project of onderzoek gaat duren.
Voorwaarde is dat een onderzoek binnen
één jaar kan worden afgerond. De voor-
stellen moeten vóór 1 oktober binnen
zijn. Op 1 november maakt de stichting
de toekenning bekend. Er kunnen onder-
zoeksvoorstellen van meerdere indieners
tegelijk gehonoreerd worden.
Meer info: secretaris@rhstichting.nl of
via www.rhstichting.nl. 

Navo
Stagiaires gezocht 
Geïnteresseerd in een stage (internship)
bij het hoofdkantoor van NAVO in
Brussel? Kom dan op donderdag 10 april
naar het STU voor een informatiebijeen-
komst door Mw. Katrin Hett, directeur
van het NAVO Internship Programma.
Tijd: 12.30 – 13.30 uur. Lokatie:
University Club, zaal B in het
Hoofdgebouw. Voor meer info:
www.nato.int/structur/interns/index.html

Nato
Internship
Have you (almost) graduated and interes-
ted in an internship at NATO
Headquarters in Brussels? Thursday 10
April a presentation will be given about
the possibilities for an internship at
NATO by Ms. Katrin Hett, director of
NATO Internship Programme. Time:
12.30 – 13.30 hours. Location: University
Club, room B in the Main Building
(Hoofdgebouw). More info:
www.nato.int/structur/interns/index.html

Secretaresse Faculteitsbureau (V32.018),
Bureau van de faculteit,  faculteit
Wiskunde en Informatica (1,0 fte). Vast
dienstverband, salaris maximaal schaal 7
CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1
(1945,00 t/m 2627,00 euro).

PhD Student “Optimisation of heat
transfer in micro-flows” (V35.395),
Energy Technology,  department of
Mechanical Engineering (1,0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 27 CAO Nederlandse universitei-
ten bijlage 1 promovendus (2000,00 t/m
2558,00 euro).

PhD Student “Laser fabrication proces-
ses for flexible micro-systems” (V35.396),
Micro- and Nano-scale 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).

Postdoc in ViewCorrect: Predictable co-
design for distributed embedded control
systems (V36.338), ES, department of
Electrical Engineering (1,0 fte). Tijdelijk
dienstverband, salaris in overleg.

Junior researcher position in Photonic
Crystals (V36.339), OED, department of
Electrical Engineering (1,0 fte). Tijdelijk
dienstverband, salaris in overleg.

PhD Student (1.0 fte) (V37.608), Dutch
Polymer Institute, department of
Chemical Engineering and Chemistry
(1,0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris
maximaal schaal 27 CAO Nederlandse
universiteiten bijlage 1 promovendus
(2000,00 t/m 2558,00 euro).

PhD Student Graphcom (1.0 FTE)
(V37.609), DPI, department of Chemical
Engineering and Chemistry (1,0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 27 CAO Nederlandse universitei-
ten bijlage 1 promovendus (2000,00 t/m
2558,00 euro).

PhD “Processing and Properties of
Piezoelectric Polymer-Ceramic

Composites” (V37.613), Materiaal- en
Grensvlaktechemie, department of
Chemical Engineering and Chemistry
(1,0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris
maximaal schaal 27 CAO Nederlandse
universiteiten bijlage 1 promovendus
(2000,00 t/m 2558,00 euro).

PhD “Nanoadhesion in stiff elastic con-
tacts” (V37.615), the Laboratory of
Materials and Interface Chemistry,
department of Chemical Engineering
and Chemistry (1,0 fte). Tijdelijk dienst-
verband, salaris maximaal schaal 27
CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1
promovendus (2000,00 t/m 2558,00
euro).

PhD Student Multi-scale simulation of
multi-material adherence (V37.633),
Materiaal- en Grensvlaktechemie, depart-
ment of Chemical Engineering and
Chemistry (1,0 fte). Tijdelijk dienstver-
band, salaris maximaal schaal 27 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1 pro-
movendus (2000,00 t/m 2558,00 euro).

Full Professor Business Process
Management (1) and Professor
Information Systems in Health Care (2)
(V39.445), Information Systems, depart-
ment of Technology Management (1,0
fte). Vast dienstverband, salaris maximaal
schaal 23 CAO Nederlandse universitei-
ten bijlage 1 hoogleraar 2 (4803,00 t/m
8445,00 euro).

Faculty Liasion Manager Technologie
Management (V86.016), Bibliotheek en
Informatievoorziening (0,5 fte). Tijdelijk
dienstverband, salaris maximaal schaal 11
CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1
(3129,00 t/m 4284,00 euro).

Coordinator Onderwijsinformatie
(V36.340), Onderwijsbureau, faculteit
Elektrotechniek (0,7 fte). Tijdelijk dienst-
verband, salaris maximaal schaal 8 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(2220,00 t/m 2966,00 euro).

PDEng “Process and Product Design”
(V37.634), Process and Product Design,
department of Chemical Engineering
and Chemistry (1,0 fte). Tijdelijk dienst-
verband, salaris 1646,00 euro.

Voor meer informatie ga naar:
www.tue.nl/vacatures
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Leuke Bijbaan?

www.contacture.nl

Auto – Motor – Taxi –E bij B
Speciale TU/E Studentenactie !

Op vertoon studentenpas: Intake gratis !!
NU! Auto 20 uur+theorieboek+TTT+examen: 1149,-
Motor 20 uur+de 2 examens+motorbroek: 1105,-

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

(Advertenties)

Algemeen

Mensen

Studentenleven

Diversen

Vacatures

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

vvoooorr  ppllaaaattssiinngg  bbiinnnneenn  zziijjnn..  ZZee
kkuunnnneenn  wwoorrddeenn  ggeemmaaiilldd  nnaaaarr  

uunniivveerrssiitteeiittssbbeerriicchhtteenn@@ttuuee..nnll..  
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/Mother of
stonerrock 
NNoogg  aallttiijjdd  ggeenniieett  ddee  jjaarreenn  ’’7700  bbaanndd
BBlluuee  CChheeeerr  eeeenn  ggrroottee  ppooppuullaarriitteeiitt,,
zzoowweell  oonnddeerr  jjoonngg  aallss  oouudd..  OOookk
hhuuiiddiiggee  ((rroocckk))bbaannddss  wwoorrddeenn  nnoogg
sstteeeeddss  bbeeïïnnvvllooeedd  ddoooorr  ddeezzee  ggrroonndd--
lleeggggeerrss  vvaann  wwaatt  llaatteerr  ssttoonneerrrroocckk
wweerrdd..  IInnmmiiddddeellss  oouuddee((rree))  hheerreenn,,
dduuss  ggooeedd  vvoooorr  eeeenn  ppoorrttiiee  nnoossttaallggiiee..
WWaaaarrsscchhiijjnnlliijjkk  ssppeelleenn  zzee  nniieett
zzaacchhtteerr  ddaann  vvrrooeeggeerr,,  ttooeenn  zzee  ttoott  ddee
hhaarrddssttee  bbaannddss  iinn  ddee  ppooppwweerreelldd
wweerrddeenn  ggeerreekkeenndd..  WWeerreellddffaaaamm
kkrreeggeenn  zzee  ddoooorr  ddee  EEddddiiee  CCoocchhrraann--
ccoovveerr  ‘‘SSuummmmeerrttiimmee  BBlluueess’’  ddiiee  iinn
11996688  wweerreellddwwiijjdd  nnuummmmeerr  éééénn  wweerrdd..
BBeeggoonnnneenn  iinn  ddee  bblluueess,,  mmaaaarr  ddoooorr
ddee  ppssyycchheeddeelliisscchhee  iinnssllaagg  ((eenn  hheett
vvoolluummee!!))  oonnddeerrsscchheeiiddddee  ddee  bbaanndd
zziicchh  vvaann  ddee  ccoonnccuurrrreennttiiee..  NNaa
jjaarreennllaannggee  ssttiillttee  vveerrsscchheeeenn  iinn  22000077
hheett  aallbbuumm  ‘‘WWhhaatt  ddooeessnn’’tt  KKiillll  YYoouu’’,,
rreeddeenn  vvoooorr  eeeenn  sseerriieeuuzzee  ccoommeebbaacckk..
ZZooaallss  oopp  hheett  RRooaaddbbuurrnn  ffeessttiivvaall,,
wwaaaarr  BBlluuee  CChheeeerr  eeeenn  vvaann  ddee
hhooooffddaaccttss  wwaass..  TTiijjddeennss  ddeezzee  ttoouurr
ggeeeefftt  ddee  bbaanndd  eeeenn  ssppeecciiaaaall  ccoonncceerrtt
vvoooorr  hheett  bbeeffaaaammddee  ttvv--pprrooggrraammmmaa
RRoocckkppaallaasstt..  MMaaaarr  eeeerrsstt  iinn  EEffffeennaaaarr,,
oopp  88  aapprriill..    

/De familie
Avenier
WWeerrdd  ddeeeell  éééénn  eenn  ttwweeee  mmiinnddeerr  oonntt--
vvaannggeenn  ddoooorr  ddee  ppeerrss,,  ddeeeell  ddrriiee  eenn
vviieerr  vvaann  ‘‘DDee  GGeesscchhiieeddeenniiss  vvaann  ddee
ffaammiilliiee  AAvveenniieerr’’  ggeenneerreeeerrddee  jjuuii--
cchheennddee  rreecceennssiieess..  SScchhrriijjffsstteerr  MMaarriiaa
GGooooss,,  oonnddeerr  mmeeeerr  bbeekkeenndd  vvaann  ddee
sseerriiee  ‘‘PPlleeiiddooooii’’  sscchhrreeeeff  ddee  ooeerr--
HHoollllaannddssee  ffaammiilliieekkrroonniieekk,,  ddiiee
vviijjffttiigg  jjaaaarr  oommssppaanntt  eenn  ddiiee  iiss  ggee--
bbaasseeeerrdd  oopp  hhaaaarr  eeiiggeenn  ffaammiilliieeggee--
sscchhiieeddeenniiss..  GGooooss  ttoooonntt  mmeennsseenn  vvaann
vvlleeeess  eenn  bbllooeedd,,  ggeessppeeeelldd  ddoooorr  eeeenn
ggeewweellddiiggee  ccaasstt,,  wwaaaarroonnddeerr  PPeetteerr
BBllookk,,  GGiijjss  SScchhoolltteenn  vvaann  AAsscchhaatt  eenn
CCaarriinnee  CCrruuttzzeenn..  HHeett  aaffggeellooppeenn
sseeiizzooeenn  eeiinnddiiggddee  ddeeeell  22  vvllaakk  vvoooorr
ddee  bbeeggrraaffeenniiss  vvaann  zzoooonn  JJaann  iinn  11997700..
DDeeeell  ddrriiee  ssppeeeelltt  zziicchh  aaff  iinn  11998855..  OOpp
ddee  ccaammppiinngg  vviieerrtt  ddee  ffaammiilliiee  ddee  ggee--
bboooorrttee  vvaann  hheett  kkiinndd  vvaann
MMoohhaammmmeedd  eenn  AAnnnneekkee..  HHeett  sslloott
vvaann  ddee  ffaammiilliieeggeesscchhiieeddeenniiss  ssppeeeelltt
iinn  22000000,,  iinn  hheett  vveerrpplleeeegghhuuiiss  wwaaaarr
ddee  ddeemmeenntteerreennddee  RRiittaa  iiss  oopp--
ggeennoommeenn..  PPaarrkktthheeaatteerr,,  33  aapprriill..  

/Fanfare
Ciocarlia
DDiitt  ttwwaaaallffkkooppppiiggee  RRooeemmeeeennssee
zziiggeeuunneerroorrkkeesstt  ssppeeeelltt  eeeenn  mmiixx  vvaann
rreeggiioonnaallee  BBaallkkaannmmeellooddiieeëënn,,
ffaannffaarree--  eenn  hhooeemmppaammuuzziieekk..  MMaaaarr
hheett  iiss  wwaaaarrsscchhiijjnnlliijjkk  ddaatt  zzee  bbee--
kkeennddeerr  zziijjnn  oomm  hheett  ffeeeessttggeeddrruuiiss  ddaatt
ddeezzee  mmuuzziikkaanntteenn  tteewweeeegg  bbrreennggeenn
oonnddeerr  hheett  ppuubblliieekk..  MMeeddee  ddeebbeett
ddaaaarraaaann  iiss  ddaatt  CCiiooccaarrlliiaa  ddee  ffaannffaarree
iiss  ddiiee  hheett  ssnneellssttee  vvaann  aallllee  zziiggeeuunneerr--
eenn  OOoosstt--EEuurrooppeessee  bbaannddss  ssppeeeelltt..
DDuuiizzeelliinnggwweekkkkeennddee  rriittmmeess  iinn  ddee
hhooooggssttee  vveerrssnneelllliinngg,,  aaffggeewwiisssseelldd
ddoooorr  eeeenn  hhaarrttvveerrsscchheeuurreennddee
bbaallllaaddee..  FFaannffaarree  CCiiooccaarrlliiaa  kkoommtt  uuiitt
ZZeeccee  PPrraajjiinnii,,  ddiieepp  iinn  hheett
KKaarrppaatteennggeebbeerrggttee..  EEeenn  bbooeerreennggaatt
vvaann  hhoooogguuiitt  440000  bbeewwoonneerrss,,  mmaaaarr
wweell  mmeett  ddee  hhooooggssttee  ffaannffaarree--
ddiicchhtthheeiidd  tteerr  wweerreelldd,,  ddiiee  ggeerreeggeelldd
bbiijj  eellkkaaaarr  kkoommeenn  oomm  eellkkaaaarr  ddee  llooeeff
aaff  ttee  sstteekkeenn..  ’’ss  AAvvoonnddss,,  aallss  ddee  wwiinndd
ggaaaatt  lliiggggeenn,,  sstteekkeenn  ddee  ddoorrppeelliinnggeenn
ddee  kkooppppeenn  bbiijj  eellkkaaaarr  eenn  mmaakkeenn
mmuuzziieekk..  NNuu  hhiieerr  iinn  hheett
MMuuzziieekkcceennttrruumm,,  44  aapprriill..

Kritische ‘Driestuiversopera’ in nieuw jasje op TU/e
Waarschijnlijk is dit het eerste
toneelstuk over de verbintenis
tussen criminaliteit uit de
boven– en de onderwereld: de
‘Driestuiversopera’ van
schrijver Bertold Brecht en
componist Kurt Weill uit 1928.
Een beroemd stuk, dat al
talloze keren verfilmd werd en
waarvan nummers als ‘Mackie
Messer’ en ‘Erst kommt das
Fressen, dan die Moral’ uit-
gevoerd werden door onder
andere Tom Waits, Sting en
Marianne Faithfull. Het
Academisch Genootschap
speelt het stuk nog op 3, 4, 5
en 6 april, op de TU/e.  

Het stuk speelt zich af in de
wereld van de straatbandieten,
dieven, hoeren en bedelaars, van
de Londense wijk Soho. Daar
heeft de keurig geklede kruimel-
dief en messensteker MacHeath,
bijnaam Mackie Messer,
‘omgang’ met Polly, de dochter
van bedelaarskoning Peachum.
Tegen zijn wens in trouwt ze
met hem, Peachum ziet
MacHeath liever aan de galg. Die
belandt ook wel enkele keren in
de gevangenis, maar ontsnapt
daar, dank zij zijn goede contac-
ten met de politie(commissaris),
ook weer uit. Als hij echt terecht-
gesteld dreigt te worden, krijgt
hij op het laatste moment
koninklijke(!) gratie.
De Driestuiversopera was zowel
in Duitsland, waar het door de
nazi’s verboden werd, als daar-
buiten zeer populair. Toch is het
geen opera in de letterlijke zin
van het woord, meer een
musical met toneel en zang.
Brecht schreef het stuk als
sociale kritiek, waarbij de
Londense onderwereld model
stond voor het kapitalisme. Het
doel, zelfverrijking en macht
streeft een ieder na; hoer, be-
delaar, dief, politie, dominee of
koning. Brecht verkettert - op
een spottende manier - de kloof

tussen arm en rijk, de
burgermansmoraal,
corruptie en de vruchte-
loze pogingen van
mensen om naar het
goede te streven. De
moraal van Brecht’s
verhaal moge duidelijk
zijn en gaat fel in tegen
dit idealistische streven
en tijdgeest: ‘Erst
kommt dat Fressen, dan
die Moral’. Ook in de
opzet van het stuk is het
een kritiek tegen de
gevestigde (toneel)-
wereld: geen vlot toneel-
stuk dat je alleen in een
andere wereld brengt,
maar met vervreemd-
ingseffecten, zoals
acteurs die uit hun rol vallen en
de zaal toespreken, die de toe-
schouwer bij de realiteit houden.
Het stuk kreeg ook door de
muziek van Weill, het karakter
van een parodie. In die zin wordt

het ook gespeeld door het
Academisch Genootschap, er is
meer vaart in gebracht en de
humor wordt meer benadrukt
dan in het origineel./.

Foto’s: Bart van Overbeeke

Kaarten zijn nog te koop via: 
www.academischgenootschap.nl
(via ‘activiteiten’ en ‘muziektheater’). 

‘Eastern Promises’; realistisch beeld van Russische maffia  
Geen cliché’s voor David
Cronenberg. Ook niet in zijn
nieuwste film ‘Eastern
Promises’. In een rauwe,
realistische stijl schildert hij
de Russische maffia in Londen.

“Ik vertelde tegen mijn stunt-
coördinatoren en cameraman
dat het geen gevecht moest
worden met razendsnelle
montages waardoor je niets ziet.
Geweld is fysiek. Het gaat over
lichamen. De vernietiging van li-
chamen. En ik wil àlles kunnen
zien.” Zo instrueerde regisseur
David Cronenberg zijn filmcrew
voor ‘Eastern Promises’. Het re-
sultaat: een gevecht zoals er niet
veel in de filmwereld te zien
zijn. Dicht op de huid gefilmd,
bijna zonder te monteren op het
doek gezet, zonder muziek. Net
zo rauw als een echt gevecht. 
Zoals vaker in Cronenbergs
laatste films gaat het over
geweld, zo ook zijn vorige ‘The
history of violence’. De regisseur
verfilmt en behandelt een on-
derwerp niet clichématig. Het
verhaal begint als een nau-
welijks veertienjarig meisje een
Londens ziekenhuis wordt bin-
nengebracht. Ze is hoog-
zwanger, maar bloedt hevig.

Vroedvrouw Anna (Naomi
Watts) kan het kind redden, de
moeder sterft. Ze vindt een in
het Russisch geschreven
dagboek en probeert daarmee de
familie van het meisje te vinden.
Ze belandt bij Semyon (Armin
Mueller-Stahl), de ogenschijnlijk
minzame patriarch van een
Russische familie. Daar komen
twee verhaallijnen bij elkaar,
want Seymon is meer dan
familiehoofd in de strikte zin
van het woord: hij is ook de baas
van de Russische maffia in
Londen, de Vory V Zakone, die

zich vooral toelegt op vrouwen-
handel. Nikolai Luzhin (Vigo
Mortensen) is een Russische
gangster die hogerop wil. Hij is
ook de vertrouwensman van
Kirill, Seymon’s zoon. Kirill
heeft homoseksuele gevoelens
voor Nikolai die hij nooit kan
uiten, zoiets wordt binnen de
maffia niet getolereerd. Het is
voor Nikolai een manier om
Kirill te manipuleren en
hogerop te komen. 
Behalve de sfeer en het realisme
worden vooral de acteurspres-
taties in de diverse media

geroemd. Mortensen doet met
zijn hese stem en acteerstijl
soms aan Marlon Brando uit
‘The Godfather’ denken. Hij
straalt ook dezelfde autoriteit
uit. Voeg daarbij de gortdroge
humor van scenarist Steven
Knight (Nikolai: “Ik ben geen
chauffeur, ik ben de begrafenis-
ondernemer!”) en er ontstaat
een merkwaardige, maar over-
tuigende mix die hard bij de
kijker binnenkomt.
De geloofwaardigheid wordt
mede vergroot doordat dat er in
de film veel en overtuigend
Russisch wordt gesproken, meer
zelfs dan Engels. Cassel
daarover: “Twee Russen zonder
Britten in de buurt, waarom
zouden die nog Engels praten?”
En Mortensen: “Het spreken van
een andere taal is meer dan
alleen het gebruiken van andere,
onbekende woorden. Het beïn-
vloedt ook je houding, de manier
waarop je loopt. Hoe meer we
met het Russisch werkten, hoe
meer ik begon te geloven dat ik
uit Rusland kwam. En als ik het
geloof, dan is er een goede kans
dat het publiek het ook
gelooft.”/.
‘Eastern promises’ draait op 3, 8 en 9
april in de Zwarte Doos. 
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En hoe is het in Göteborg?

Het begin van mijn
halfjaar Göteborg; het
gevoel van een zachte
landing op Zweedse
bodem rond half vijf ’s
middags, alweer twee
maanden geleden. Naast
me een lege stoel. Buiten

is het donker. Ondanks
mijn ‘eenzame’
aankomst, de korte win-
terdagen en de zoge-
naamde ‘geslotenheid’
van de Zweden, kostte het
me eigenlijk vrijwel geen
moeite om hier een prima
leventje op te bouwen.
Sterker nog, als enige
nieuweling bij een college
binnenlopen leverde
meteen gezellige con-
tacten op. Waar het idee
vandaan komt dat de
Scandinavische bevolking
gesloten is, weet ik niet.
Ik kan het in ieder geval
niet onderschrijven! 

In vergelijking met het
vertrouwde Paviljoen is
het Vasa-gebouw op de
campus van Chalmers
een wereld van verschil.
Modern, voorzien van al-

lerlei snufjes en facili-
teiten die 24/7 toegan-
kelijk zijn. In de vakken
die ik hier volg, zit ook
een aanzienlijk verschil
met de TU/e. De praktijk
staat voorop, literatuur is
een middel in plaats van
een doel en gastcolleges
zijn meer regel dan uit-
zondering. Het ver-
trouwde projectwerk
heeft echter ook hier de
overhand en loopt vaak
door in de avonduren en
het weekend. De lunch-
tijd wordt echter nooit
met werk gevuld. De bij-
behorende warme
maaltijd is bijna heilig. 

Zweedse bedrijven staan
open voor studenten en
zijn erg informeel. Dat
maakt het uitvoeren van
ons project rondom ‘idea

management’ een stuk
eenvoudiger. In het kort is
‘idea management’ een
bewuste manier van
omgaan met innovatieve
ideeën die binnen een
organisatie leven. Vreemd
genoeg is hierover nog
niet veel bekend, terwijl
ideeën wel zeer waardevol
zijn en een onontbeer-
lijke input voor innovatie
vormen. 

Naast de interessante
vakken en projecten is het
hier niet moeilijk om me
te vermaken. De leven-
dige studentenstad levert
dag en nacht ruim vol-
doende vertier. Daarnaast
zorgen een cursus
Zweeds, de klimwand en
de andere uitstekende
sportmogelijkheden voor
uitdagingen. Bovendien

is in de omtrek nog
genoeg te verkennen. Een
reisje naar Oslo en
Trondheim en de treinrit
naar het skioord Åre
maakten duidelijk dat ik
absoluut nog niet uit-
gekeken kan zijn in
Scandinavië. Al met al is

het in Göteborg uit-
stekend toeven. Geen
probleem om nog een
aantal maandjes uit
Eindhoven weg te blijven!

Sander van Wijk,
Student Technologie
Management

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.

Koude maar succesvolle Dommelloop

VVeerrkklleeuummdd  ddoooorr  ddee  kkoouu  eenn
eerrgg  bblliijj  mmeett  hheett  hhaalleenn  vvaann  ddee
ffiinniisshh..  DDiitt  ggoolldd  vvoooorr  ddee
mmeeeessttee  vvaann  ddee  5544  ddeeeell--
nneemmeerrss  aaaann  ddee  DDoommmmeelllloooopp
oopp  wwooeennssddaagg  2266  mmaaaarrtt..  AAaann
ddee  wweeddssttrriijjdd,,  ddiiee  aattlleettiieekkvveerr--
eenniiggiinngg  AAsstteerriixx  jjaaaarrlliijjkkss  oorr--
ggaanniisseeeerrtt,,  ddeeddeenn  vvoooorrnnaa--
mmeelliijjkk  TTUU//ee--mmeeddeewweerrkkeerrss  eenn
--ssttuuddeenntteenn  mmeeee..  OOookk  eennkkeellee
mmeennsseenn  vvaann  FFoonnttyyss  hhaaddddeenn

zziicchh  iinnggeesscchhrreevveenn..  
DDee  ddeeeellnneemmeerrss  lliieeppeenn  eeeenn
ppaarrccoouurrss  vvaann  33..110000  mmeetteerr
((ttwweeee  rroonnddeess))  ooff  vvaann  77..775500
mmeetteerr  ((vviijjff  rroonnddeess))..  OOpp  ddee
llaannggee  aaffssttaanndd  wwoonn  EErriikk
BBrroouuwweerr  iinn  eeeenn  ttiijjdd  vvaann  2288
mmiinnuutteenn  eenn  5533  sseeccoonnddeenn..  IIrriiss
WWiijjssmmaann  ((3388::2277))  ffiinniisshhttee  aallss
eeeerrssttee  bbiijj  ddee  vvrroouuwweenn  oopp  ddiiee
aaffssttaanndd..  JJaann  WWeerraa  ((99..5599))
zzeettttee  ddee  bbeessttee  ttiijjdd  nneeeerr  bbiijj  ddee

mmaannnneenn  kkoorrttee  aaffssttaanndd  eenn
MMaarrjjoonn  vvaann  GGiinnnneekkeenn  ((1133::1199))
lliieett  ddee  vvrroouuwweenn  aacchhtteerr  zziicchh
oopp  ddee  33..110000  mmeetteerr..  AAllllee
ggeennooeemmddee  wwiinnnnaaaarrss  zziijjnn
ssttuuddeenntteenn  vvaann  ddee  TTUU//ee..
VVoollggeennss  NNiicckk  JJeennnniisskkeennss  vvaann
ddee  oorrggaanniissaattiiee  wwaarreenn  hheett
ggeeeenn  rreeccoorrddttiijjddeenn,,  mmaaaarr
hheebbbbeenn  ddee  ddeeeellnneemmeerrss  wweell
ggooeedd  ggeellooppeenn..  
FFoottoo::BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee

(Advertentie)

Essay-schrijvers gezocht voor symposium
De VeerStichting houdt 30
en 31 oktober in Leiden
haar 29ste symposium. De
stichting heeft als doel een
brug te slaan tussen stu-
denten en ‘vormgevers van
de maatschappij’. Het is de
bedoeling dat studenten
hiervoor essays insturen.
De stichting maakt een
selectie en nodigt de beste
essay-schrijvers ver-
volgens uit om aan het
symposium deel te nemen.
In aanloop naar dit evene-
ment is er maandag 7 april

een preconference om
16.00 uur in de filmzaal
van de Zwarte Doos. Er
wordt dan uitleg gegeven
over de essays, er komt een
spreker en er wordt gede-
batteerd. 
Het thema van dit jaar is
‘Opladen!’. Dit refereert
aan het opladen van
nieuwe energie. Volgens
de organisatie moet pessi-
misme veranderen in posi-
tieve energie. Het is de
bedoeling dat studenten
hier hun essay aan wijden.

Het is gebruikelijk dat er
hooggeplaatste gasten op
het symposium verschij-
nen. Zo maakte koningin
Beatrix vorig jaar haar op-
wachting. Tien TU/e-
studenten waren in 2007
op het symposium. De
organisatie hoopt dit jaar
op meer deelnemers. De
deadline voor het insturen
van de essays is 6 juni./.
Meer informatie kun je krijgen
bij Joep Radermacher, j.rader-
macher@student.tue.nl. 

Slotconcert Studentproof uitwisselingsproject
Bigband Studentproof houdt dinsdag 8 april een slotconcert. Dit staat in het teken van
het uitwisselingsproject met de Finse studentenbigband Torvikopla uit Tampere. Het
concert begint om 20.30 uur in de Blauwe Zaal in het Auditorium. Bij de wederzijdse
bezoeken tussen 2006 en 2008 stonden muziekuitwisseling, workshops, gezamen-
lijke concerten en cultuur centraal. Tijdens het concert wordt ook verteld over het
project en de reis. De toegang is gratis. 

Finale scholierenquiz chemie
De finale van de squiz, de scholierenquiz chemie, was zaterdag 29 maart in
Amsterdam. Scheikundige studieverenigingen uit het hele land tekenden voor de or-
ganisatie. Ook studievereniging T.S.V. ‘Jan Pieter Minckelers’ van de TU/e droeg haar
steentje bij. Aan de regioronde in Eindhoven deden in februari circa 120 deelnemers
uit Noord-Brabant, Limburg en Zeeland mee. Daarvan gingen er dertien door naar de
finale. De wedstrijd was bedoeld voor bovenbouwers van havo en vwo. Een scholier uit
Zeeland wist de meeste vragen goed te beantwoorden in de finale. Hij won daarmee
een Nintendo WII, een rondvlucht en kaartjes voor een pretpark. 

Studentenvariant Red Bull Air Race
Een radiografisch bestuurbaar vliegtuigje zo snel mogelijk door tien opblaasbare
pionnen zien te manoeuvreren. Daar gaat het allemaal om bij de Red Bull Air Race
University Series. De aftrap van deze studentenwedstrijd is dinsdag 8 april om 12.00
uur in Avenance R4 bij Fontys Hogeschool in Eindhoven. Ook niet-Fontys studenten
kunnen deelnemen. Na Eindhoven zijn Utrecht, Amsterdam, Delft, Rotterdam,
Leiden, Tilburg, Nijmegen en Enschede aan de beurt. De wedstrijd eindigt in novem-
ber in Maastricht. Je kunt je ter plekke aanmelden voor deelname. Voor de vliegtuigjes
wordt gezorgd. Zie ook www.redbull.nl/universityseries. 
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DDee  kkaammeerr  zziieett  eerr  nniieett  eecchhtt
vvrroouuwweelliijjkk  uuiitt..  TToocchh  ttwwiijjffeelleenn
TTaaccoo  eenn  SSuuzzee  ddoooorr  ddee  ggeeoorr--
ddeennddhheeiidd  ooff  ddee  bbeewwoonneerr  nniieett
ssttiieekkeemm  eeeenn  vvrroouuww  iiss..  DDee
kklleeddiinngg  ddiiee  oovveerr  ddee  bbuurreeaauu--
ssttooeell  hhaannggtt,,  wwoorrddtt  ggeeaannaallyy--
sseeeerrdd  eenn  eerr  wwoorrddtt  ggeeccoonncclluu--
ddeeeerrdd  ddaatt  hheett  ttoocchh  eeeenn  mmaann
iiss..  DDee  ggeeoorrddeennddhheeiidd  zzoouu  eerr
oopp  kkuunnnneenn  wwiijjzzeenn  ddaatt  hhiijj  eerr
nnoogg  nniieett  zzoo  llaanngg  wwoooonntt,,  ooff
ddaatt  hhiijj  ggeewwoooonn  eeeenn  ggeeoorrddeenndd
ppeerrssoooonn  iiss..  TTuusssseenn  ddee
vveerrzzaammeelliinngg  mmaappppeenn  zziieenn  zzee
eerr  eeeenn  ssttaaaann  wwaaaarr  CCHHEEOOPPSS  oopp
ssttaaaatt..  HHiijj  ssttuuddeeeerrtt  dduuss
bboouuwwkkuunnddee,,  eenn  iiss  aaccttiieeff  bbiijj
CCHHEEOOPPSS..  ZZee  ddeennkkeenn  ddaatt  hhiijj
ooooiitt  iinn  hheett  bbeessttuuuurr  vvaann
CCHHEEOOPPSS  hheeeefftt  ggeezzeetteenn  eenn  ddaatt
hhiijj  nnuu  rreeiissccoommmmiissssiiee  ddooeett..
HHiijj  iiss  dduuss  mmiinnsstteennss  ddeerrddee--
jjaaaarrss  ssttuuddeenntt,,  mmaaaarr  wwaaaarr--
sscchhiijjnnlliijjkk  wweell  oouuddeerr..
UUiitteerraaaarrdd  hhoouuddtt  hhiijj  ooookk  vvaann
rreeiizzeenn,,  hhiijj  hheeeefftt  eerr  zzeellffss  eeeenn
aappaarrttee  mmaapp  vvoooorr..  OOookk  kkuunnsstt

iinntteerreesssseeeerrtt  hheemm,,  eenn  hhiijj  lleeeesstt
rreeggeellmmaattiigg..  TTuusssseenn  ddee  ffllyyeerrss
oopp  ddee  ddeeuurr  iiss  eerr  ggeeeenn  ttee  oonntt--
ddeekkkkeenn  ddiiee  oouuddeerr  iiss  ddaann
22000077,,  wwaatt  eerr  oopp  wwiijjsstt  ddaatt
ddeezzee  ppeerrssoooonn  eerrgg  aaccttiieeff  iiss  iinn
hheett  bbeezzooeekkeenn  vvaann  ffeeeessttjjeess  eenn
ddeerrggeelliijjkkee..  VVeerrddeerr  iiss  hhiijj
bbeeggaaaann  mmeett  eeeenn  hhoooopp
ddiinnggeenn,,  ddaatt  lleezzeenn  TTaaccoo  eenn
SSuuzzee  aaff  aaaann  ddee  tteerrmmeenn  ddiiee  oopp
ddee  mmaappppeenn  ssttaaaann  ((éééénn  eerrvvaann
iiss  bbiijjvvoooorrbbeeeelldd  ‘‘JJeeuuggddrraaaadd’’))..
SSuuzzee  vviinnddtt  hheett  ggrraappppiigg  ddaatt
hhiijj  ooookk  eeeenn  mmaapp  ‘‘DDiivveerrss’’
hheeeefftt  ggeettiitteelldd..  DDeezzee  ppeerrssoooonn
eeeett  nniieett  vvaaaakk  tthhuuiiss;;  oonnttbbiijjtteenn
eenn  lluunncchheenn,,  ddooeett  hhiijj  oopp  ddee
uunniivveerrssiitteeiitt..  HHiijj  hheeeefftt  dduuss
aalllleeeenn  wwaatt  ttee  ddrriinnkkeenn  iinn  hhuuiiss..
TTaaccoo  wweeeett  ooookk  zzeekkeerr  ddaatt  hhiijj
eeeenn  oouuddee  wwhhiisskkyy  iinn  hhuuiiss
hheeeefftt,,  vvoooorr  ddee  sshhooww..  

RRoobb  zziieett  aaaann  ddee  kklleeddiinngg  ddiiee
oovveerr  ddee  bbuurreeaauussttooeell  hhaannggtt
ddiirreecctt  ddaatt  ddee  kkaammeerr  ddoooorr  eeeenn
mmaann  bbeewwoooonndd  wwoorrddtt..  OOookk  hhiijj

oonnttddeekktt  ddee  mmaapp  wwaaaarr
‘‘CCHHEEOOPPSS’’  oopp  ssttaaaatt,,  mmaaaarr  hhiijj
ggeeeefftt  ttooee  ddaatt  hhiijj  uuiitt  ddee  rreesstt
vvaann  ddee  kkaammeerr  eeeerrddeerr
IInndduussttrriiaall  DDeessiiggnn  hhaadd  aaff--
ggeelleeiidd..  DDiitt  vvoooorraall  vvaannwweeggee
hheett  sscchhiillddeerriijj  oopp  ddee  cclloossee--uupp
ffoottoo  eenn  ddee  ssttrraakkkkee  iinnrriicchhttiinngg..
HHeett  lliijjkktt  aallssooff  hhiijj  eerr  aall
eevveennttjjeess  wwoooonntt;;  hhiijj  iiss  ddeerrddee--
ooff  vviieerrddeejjaaaarrss  ssttuuddeenntt..  HHiijj
hhoouuddtt  eerr  eeeenn  aaccttiieeff  ssttuuddeenn--
tteennlleevveenn  oopp  nnaa  eenn  ggaaaatt  ooookk
vvaaaakk  uuiitt..  HHiijj  iiss  aabbssoolluuuutt  ggeeeenn
hhuuiissmmuuss..  OOookk  ddeennkktt  RRoobb  ddaatt
hhiijj  rreeggeellmmaattiigg  nnaaaarr  ccoonn--
cceerrtteenn  ggaaaatt..  DDaaaarr  hheeeefftt  hhiijj  aall--
lleemmaaaall  ffllyyeerrss  vvaann  aaaann  ddee  ddeeuurr
hhaannggeenn..  IInn  zziijjnn  kkooeellkkaasstt  lliiggtt
nniieett  ssppeecciiaaaall  vveeeell  bbiieerr..  HHiijj
kkooookktt  rreeggeellmmaattiigg  eenn  hheeeefftt
ddaaaarr  ssppuulllleenn  vvoooorr  iinn  hhuuiiss..
OOookk  vviinnddeenn  wwee  oonnttbbiijjtt--
ssppuulllleenn  iinn  zziijjnn  kkooeellkkaasstt..  

RRuuddyy  vvaann  BBeeuurrddeenn  iiss  ttwweeee--
ddeejjaaaarrss  ssttuuddeenntt
BBoouuwwkkuunnddee..  HHiijj  zziitt  iinn  ddee
ssttuuddiieerreeiissccoommmmiissssiiee  vvaann
CCHHEEOOPPSS,,  iiss  vvrriijjwwiilllliiggeerr  bbiijj
ddee  NNaattiioonnaallee  JJeeuuggddrraaaadd,,
eeeenn  jjoonnggeerreennoorrggaanniissaattiiee  iinn
UUttrreecchhtt,,  eenn  zziitt  iinn  hheett
cceennttrraallee  vvoooorrlliicchhttiinnggsstteeaamm
vvaann  ddee  TTUU//ee..  HHiijj  hhoouuddtt  eerrgg
vvaann  rreeiizzeenn  eenn  bbeezzooeekktt  ooookk
rreeggeellmmaattiigg  aannddeerree
ssttuuddeenntteennsstteeddeenn..  VVeerrddeerr
lleeeesstt  hhiijj  vveeeell  eenn  hhoouuddtt  hhiijj
vvaann  mmuuzziieekk  lluuiisstteerreenn..  DDee
mmeeuubbeellss  iinn  zziijjnn  kkaammeerr
hheeeefftt  hhiijj  zzeellff  ggeemmaaaakktt  eenn
hheett  sscchhiillddeerriijj  iiss  hheett  rree--
ssuullttaaaatt  vvaann  zziijjnn  ffrruussttrraattiiee
ggeedduurreennddee  ddiitt  pprroocceess..  HHiijj
eeeett  mmeeeessttaall  ssaammeenn  mmeett
hhuuiissggeennootteenn  eenn  zziijjnn
kkooeellkkaasstt  iiss  ddaaaarroomm  rreeddeelliijjkk
lleeeegg;;  eerr  lliiggtt  wwaatt  kkoomm--
kkoommmmeerr,,  ttoommaaaatt,,  bbootteerr,,
ssmmeeeerrkkaaaass  eenn  vvlleeeessbbeelleegg
iinn..  

Het sleutelgat

SSoorrrryy  vvoooorr  ddeezzee  ccoolluummnn..  
HHeett  ssppiijjtt  mmiijj,,  lliieevvee
CCuurrssoorrlleezzeerrss,,  ddaatt  iikk  ddeezzee
ccoolluummnn  hheebb  mmooeetteenn
sscchhrriijjvveenn..  VVoooorrnnaammeelliijjkk
oommddaatt  iikk  nnuu  nnooggmmaaaallss  ddee
aaaannddaacchhtt  mmooeett  vveessttiiggeenn
oopp  eeeenn  nniieettsszzeeggggeenndd
ffiillmmppjjee  ((FFiittnnaa))  vvaann  eeeenn  nnoogg
vveeeell  mmiinnddeerr  zzeeggggeenndd
mmaannnneettjjee  ((WWiillddeerrss)),,  ddiiee
zzoonnddeerr  ddee  sstteeuunn  vvaann  hheett
NNeeddeerrllaannddssee  kkaabbiinneett  eenn  ddee
mmeeddiiaa  nnooooiitt  zziijjnn  ““1155
mmiinnuutteess  ooff  ffaammee””  hhaadd
kkuunnnneenn  bbeemmaacchhttiiggeenn..
DDaaaarroomm  ddeezzee  ssppiijjtt--
bbeettuuiiggiinngg,,  ddiiee  ooookk  ttee
vviinnddeenn  iiss  oopp  wwwwww..ssoorrrryy
vvoooorrssoorrrryyvvoooorrddeeffiillmm..ttkk..  

HHeett  ssppiijjtt  mmiijj,,  NNeeddeerrllaannddeerr,,
ddaatt  uuiitt  mmiijjnn  nnaaaamm  eeeenn
wweebbssiittee  iiss  ooppggeerriicchhtt..  
HHeett  ssppiijjtt  mmiijj  ddaatt  ddee  tteekksstt
oopp  ddeezzee  wweebbssiittee,,  iinn  nneeggeenn
ttaalleenn,,  mmiijjnn  mmeenniinngg  lliijjkktt  ttee
vveerrkkoonnddiiggeenn..  VVaann  ddeezzee
nneeggeenn  ttaalleenn  sspprreeeekk  iikk  eerr
zzeellff  sslleecchhttss  ddrriiee,,  mmaaaarr  iinn
ggeeeenn  vvaann  ddeezzee  ddrriiee  ttaalleenn
zzoouu  iikk  oovveerr  mmiijjnn  lliippppeenn
kkuunnnneenn  kkrriijjggeenn  wwaatt  oopp
ddeezzee  wweebbssiittee  vveerrkkoonnddiiggdd
wwoorrddtt..  IIkk  bbeenn  nniieett  ddeeggeennee
ddiiee  FFiittnnaa  zzoovveeeell  aaaannddaacchhtt
hheeeefftt  ggeeggeevveenn;;  iikk  bbeenn  eerr
ddoooorrhheeeenn  ggeessccrroolllltt,,  hheebb
mmiijjnn  bbiieerrttjjee  ooppggeeddrroonnkkeenn
eenn  bbeenn  nnaaaarr  eeeenn  ccaaffeettaarriiaa
ggeeggaaaann  oomm  ddaaaarr  ddee  ddrraammaa--
ttiisscchhee  ttooeessttaanndd  vvaann  hheett
mmiijj  vvoooorrggeesscchhootteellddee  bbaakkjjee
ffrriieett  tteerr  ddiissccuussssiiee  ttee
sstteelllleenn..  HHeett  ssppiijjtt  mmiijj  ddaatt  ddee
mmaakkeerrss  vvaann  ddeezzee  wweebbssiittee
mmiijjnn  nnaaaamm,,  eenn  ddiiee  vvaann  mmiijjnn
vvoollkk  hheebbbbeenn  mmiissbbrruuiikktt  oomm
eeeenn  oonneeeerrlliijjkkee,,  oopp  aannggsstt
eenn  hhaaaatt  ggeebbaasseeeerrddee
bbooooddsscchhaapp  ttee  vveerrsspprreeiiddeenn..
OOnneeeerrlliijjkk,,  oommddaatt  GGeeeerrtt
WWiillddeerrss  zziicchh  hheelleemmaaaall  nniieett
vvoooorrddooeett  aallss  rreeddddeerr  vvaann
hheett  WWeesstteenn..  HHiijj  iiss  sslleecchhttss
oonnss  nniieeuuwwee  zzwwaarrttee
sscchhaaaapp,,  ddaatt  mmeett  eeeenn
LLiimmbbuurrggssee  ttoonnggvvaall  bbllaaaatt..
GGeebbaasseeeerrdd  oopp  aannggsstt  vvoooorr
ddee  vvoooorroooorrddeelleenn  vvaann  eeeenn
aannddeerr  oovveerr  oonnss  vvoollkk..
GGeebbaasseeeerrdd  oopp  hhaaaatt  jjeeggeennss
ddee  kkuuddddee  ddiiee  hheett  zzwwaarrttee
sscchhaaaapp  vvoollggtt..  IIkk  vvooeell  mmiijj
aallss  NNeeddeerrllaannddeerr  nniieett
vveerraannttwwoooorrddeelliijjkk  vvoooorr  ddee
ddaaddeenn  vvaann  eellkkee  NNeeddeerr--
llaannddeerr  aaffzzoonnddeerrlliijjkk..  IIkk
sscchhaaaamm  mmiijj  nniieett,,  vvoooorr  eeeenn
ffiillmm  ddiiee  iikk  nniieett  ggeemmaaaakktt
hheebb..  IIkk  sscchhaaaamm  mmiijj  nniieett,,
vvoooorr  oopphheeff  ddiiee  iikk  nniieett
vveerroooorrzzaaaakktt  hheebb..  IIkk
sscchhaaaamm  mmiijj  vvoooorr  ddeezzee
wweebbssiittee..  VVeerroooorrddeeeell  mmiijj
nniieett..  
((OOvveerr  ddee  wweebbssiittee  wwwwww..ssoorr--
rryyvvoooorrddeeffiillmm..nnll))..

MMoonniiqquuee  HHeennddrriikkss,,
ssttuuddeennttee  TTeecchhnniisscchhee
IInnffoorrmmaattiiccaa

Tekst: Monique Hendriks
Foto’s: Bart van Overbeeke

Wie woont er in deze kamer? Deze vraag stelt Cursor wekelijks
aan een aantal willekeurige studenten op de campus. 
Deze week een analyse van Taco Vader en Suze Verbruggen
(respectievelijk vijfdejaars en derdejaars student Technische
Natuurkunde) en van Rob Kleijnen (tweedejaars student
Scheikundige Technologie). Zij bekeken twee foto’s van deze
Eindhovense studentenkamer en gaven commentaar. 

Thêta klaar voor
roeiwedstrijd Varsity
De roeiers van de
Eindhovense Studenten-
roeivereniging Thêta
hebben er weer zin in. De
125ste editie van de
studentenroeiwedstrijd
Varsity is zondag 6 april bij
het Amsterdam-Rijn-
kanaal tussen Houten en
Culemborg. Zo’n 25 roei-
ers van Thêta doen hun
uiterste best om prijzen in
de wacht te slepen op
verschillende onderdelen
waaronder de ‘acht’.
Hoogtepunt wordt echter
de competitie ‘oude vier’,
waarin de vier beste roeiers
van verenigingen tegen
elkaar uitkomen. 
In totaal strijden er zestien
studentenroeiverenigingen
om de titel. Voor Thêta
komen hiervoor TU/e-
studenten Dirk Balkenende,
Karel Sormani, Daan

Sparreboom en Youri Vaes
uit. Stuurman is Mark
Hummelink. De winnaar
van dit onderdeel moet die-
zelfde avond nog een feest
organiseren voor alle
roeiers in de stad van
herkomst. Thêta doet sinds
2001 aan de ‘oude vier’
mee, maar is nog niet als
eerste over de eindstreep
gegaan. Wel werden er
tweede en derde plaatsen
gehaald. 
Tijdens een zogenaamde
Varsityborrel werden
vorige week de ‘oude vier’
van Thêta bekend
gemaakt. Vanwege de
125ste editie heeft de orga-
nisatie een lustrumboek
gemaakt. Hierin wordt de
geschiedenis van de
(studenten) roeisport en
van Varsity beschreven./. 

Studiereis Elektrotechniek naar
Toulouse geslaagd

“Het was echt supervet.”
Joost Greunsven, voor-
zitter van studiever-
eniging Thor van
Elektrotechniek, is erg en-
thousiast over de stu-
diereis die hij, 25 mede-
studenten en een
begeleider vorige week
naar Toulouse maakten.
“Het was erg gezellig en
we hebben heel veel op
technisch gebied gezien.”
De studenten bezochten
bedrijven op het gebied
van ruimte- en luchtvaart.
Zo namen ze een kijkje in
de fabrieken van Airbus,
waar de A380 wordt

gemaakt. Dit is het
grootste passagiers-
vliegtuig ter wereld. “We
zijn in een gigantische hal
geweest waar aan vier
vliegtuigen tegelijkertijd
wordt gewerkt. Erg in-
drukwekkend.” Verder
gingen de studenten nog
naar de bedrijven Thales,
Onera en CNES. Bij het

laatstgenoemde bedrijf
maken ze satellieten en ra-
ketten. “De mooiste ex-
cursie van de hele reis.”
De organisatie van de reis
lag in handen van Thor en
de IEEE Student Branch
Eindhoven. /.
Lees meer over de reis op pagina
twee, bij De week van…

Meer klachten over IB-Groep
De Nationale Ombudsman heeft in 2007 meer klachten
over de IB-groep ontvangen dan in 2006. Kwamen er in
2006 nog 207 klachten binnen, in 2007 waren het er 275.
De IB-groep belooft beterschap. Uit het jaarverslag van de
ombudsman blijkt dat eenderde van de klagers het
oneens is met een beslissing van de IB-Groep. Andere be-
zwaren gingen over administratieve fouten, klant-
onvriendelijkheid, gebrekkige informatieverstrekking
en lange behandelingsduur. De IB-Groep is niet verrast
over deze uitkomsten, omdat er regelmatig overleg is met
de ombudsman. Een woordvoerder wijst op een verbe-
tering van de klachtenprocedure. Ook worden er nieuwe
werknemers aangesteld en opgeleid.
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Effe zeuren

/Fred Steutel
“Ongeschiktheid voor de wetenschap-
pelijke wereld moet volgens Klomps in
een zo vroeg mogelijk stadium worden
gesignaleerd” (Cursor 25). Het gaat
hier over pas aangestelde UD’s,
mensen dus met een doctorstitel, ooit
het entreebewijs bij uitstek voor de
wetenschappelijke wereld. Drs. Anja
Klomps is manager: hoofd van de
Dienst Personeel en Organisatie. 
Het goede nieuws: UHD-benoemingen
worden losgekoppeld van geoormerkte
posities; iedere UD kan op grond van
haar/zijn prestaties tot UHD bevorderd
worden. Het slechte nieuws: de TU/e
wil een tenure-tracksysteem invoeren,

terwijl genoegzaam bekend is dat zo’n
systeem niet past bij de Nederlandse
universitaire situatie. Het is bovendien
een uitgekleed systeem. Alle UD’s
worden tijdelijk benoemd voor een
periode van vier jaar. In die periode
moeten ze bewijzen dat ze de ‘potentie
hebben om door te groeien’ tot UHD.
Als dat bewijs uitblijft, worden ze ont-
slagen. Mocht eerder blijken dat ze niet
uit UHD-hout gesneden zijn, dan
moeten ze al eerder de TU/e verlaten. 
Waar moeten de ontslagenen naartoe?
Misschien kunnen ze hier of elders nog
even verder als postdoc, maar wie hier
met de aantekening “te licht bevonden
in Eindhoven” op zijn CV vertrekt, zal
niet welkom zijn in Leiden, Delft of

Utrecht. De enkeling die vast wordt
aangesteld, blijft voorlopig UD: zij/hij
heeft alleen laten zien dat zij/hij -
misschien, later - UHD zou kunnen
worden. Hoeveel van die zwaar-genoeg-
bevondenen ooit werkelijk UHD zullen
worden is onduidelijk. Ook al worden
de UHD-plaatsen niet meer geoor-
merkt, veel meer dan nu zullen het niet
zijn - alleen al om financiële redenen.
Het zijn er nu veel te weinig; tegen de
afspraak veel minder dan hoogleraars-
plaatsen, die doorgaans ‘van buiten’
worden gevuld. Immers, hoe is de
situatie nu? Het wetenschappelijk
personeel bestaat uit (ongeveer) 1700
personen, waarvan 240 (deels part-
time) hoogleraren, 630  promovendi,

200 postdocs, maar 110 UHD’s en 550
UD’s; de laatsten veelal nog vast aan-
gesteld.
In de VS wordt een soortgelijk systeem
toegepast op assistant professors, met
het belangrijke onderscheid dat
degenen die daar na vijf jaar mogen
blijven, niet alleen ‘tenure’ krijgen,
maar ook bevorderd worden tot
associate professor. Het voordelige
verschil voor de afvallers daar is de
ruime keuze aan alternatieve carrière-
mogelijkheden bij universiteiten van
een iets lager niveau.
Wie zal onder bovengeschetst
managersregime nog UD aan de TU/e
willen worden? 

WWiiee:: Vincent Joanknecht / 19 / eerstejaars 
Technology Management

WWaannnneeeerr:: sinds medio februari
WWaatt::  zelfgemaakte foto
WWaaaarroomm::  “Omdat het zonnetje al vaker schijnt. Ik
ben op wintersport geweest en de winter ligt nu achter
me. Dit is het stadhuis van Aken. Ik was daar met m’n
zus half januari. Dagje samen uit voor haar ver-
jaardag. Ik zie m’n zus niet zoveel: ze is al een paar
keer in India geweest voor een langere periode en ze
studeert in Maastricht. Met m’n broer heb ik meer een
vriendschapsband (zelfde vrienden, uitgaan) en ik
wilde m’n zus eens verrassen. We zaten in de trein en
kwamen bij station Landgraaf. Ze dacht meteen aan
Snowworld maar we reden door naar Aken. Best leuk,
maar de stad viel ons toch tegen, Duitse lelijkheid en
zo. We zijn maar eerder teruggegaan naar Maastricht
en daar gegeten. Ik
verander m’n desktop
veel. Pas geleden was ik in
Antwerpen en dan staat er
een paar weken een
Antwerpse foto op, maar
die was te kil en donker,
nu weer tijd voor zon in
het leven.”

Show me your desktop and I’ll show you your
soul. Je desktop als spiegel van je ziel? Op
de TU/e worden duizenden laptops gebruikt
en ieder met zijn eigen achtergrond. Cursor
spoort iedere week een desktop op en maakt
’n praatje met de gebruiker.

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


