
10 april 2008 / jaargang 50

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

Lopers gezocht
voor Batavieren-
race/14

Met gewapend
oog kijken
naar
Rembrandt/3

Finse muziek
in het
Auditorium
/14

English page included
see page 11

Geef je mening over het bindend studieadvies
Het universiteitsbestuur heeft een projectgroep aan
het werk gezet om te onderzoeken of de invoering
van een bindend studieadvies (bsa) op de TU/e
haalbaar is. De projectgroep vraagt nu aan studenten
om hun mening te geven, op het speciale mailadres
bsa@tue.nl. Alles wat je kwijt wil over de mogelijke
invoering van een bsa, kun je op dit mailadres kwijt.
Alles is welkom: bijvoorbeeld de randvoorwaarden

die jij noodzakelijk vindt, de normen voor al dan
niet mogen doorgaan met je studie, mogelijke pro-
blemen bij de invoering, en argumenten voor of
tegen. De projectgroep neemt de uitkomst mee in de
rapportage aan het bestuur. Daarin komt in ieder
geval een samenvatting van de reacties te staan.
De mailbox staat open tot en met vrijdag 18 april. 

‘Arbeidsconflicten TU/e
verharden zich’
De arbeidsconflicten op de TU/e
verharden zich. Dat zegt mr. Pim
Leclerq, voorzitter van de
Adviescommissie Beroep en
Bezwaar (AB&B) van deze uni-
versiteit. In een vraaggesprek
met Cursor vertelt hij deze week
dat ook de behandelingen in de
commissie steeds ‘zakelijker en
functioneler’ worden.
”Er wordt niet meer gekeken wat
iemands verdiensten in het
verleden waren, maar vooral ‘Wat

kan hij nu nog voor de univer-
siteit betekenen’. Mensen voelen
zich te kort gedaan en niet meer
gewaardeerd. Dat geeft hardere
tegenstellingen”, concludeert
Leclerq.
De commissie die in 1994 werd
ingesteld, behandelt jaarlijks
circa twintig gevallen waarin be-
sluiten van de TU/e door mede-
werkers of studenten worden
aangevochten./.
Zie ook pagina 8 en 9

Schuddende billen in Gaslab
SSeexxyy,,  sscchhaaaarrss  ggeekklleeddee  vvrroouuwweenn  ddiiee  mmeett  ssooeeppeellee
hheeuuppbbeewweeggiinnggeenn  oopp  ddee  ggeelluuiiddeenn  vvaann  ddee  ssaammbbaa
bbeewweeggeenn..  AAllllee  cclliicchhééss  oovveerr  BBrraazziilliiëë  zziijjnn  ddiinnss--
ddaaggaavvoonndd  wweeeerr  bbeevveessttiiggdd  oopp  ddee  llaannddeennaavvoonndd  ddiiee
SSttuuddiiuumm  GGeenneerraallee  iinn  ssaammeennwweerrkkiinngg  mmeett  ssttuuddiiee--
vveerreenniiggiinngg  TT..SS..VV..  JJaann  PPiieetteerr  MMiinncckkeelleerrss  hhiieelldd  iinn  hheett
GGaassllaabb..  DDee  ssttuuddiieevveerreenniiggiinngg  vvaann  SScchheeiikkuunnddiiggee
TTeecchhnnoollooggiiee  mmaaaakktt  iinn  ddee  zzoommeerr  eeeenn  ssttuuddiieerreeiiss  nnaaaarr
hheett  ZZuuiidd--AAmmeerriikkaaaannssee  llaanndd..  
AAllss  eeeerrssttee  ttrraadd  TTrriioo  BBaannhhoo  ddee  SSooll  oopp..  DDee  ddrriiee
BBrraazziilliiaanneenn  ddiiee  iinn  AAmmsstteerrddaamm  wwoonneenn,,  vveerrmmaaaakktteenn  ddee

cciirrccaa  ttaacchhttiigg  aaaannwweezziiggeenn  mmeett  aalllleess  vvaann  bboossssaannoovvaa  ttoott
ssaammbbaa  uuiitt  hhuunn  tthhuuiissllaanndd..  LLaatteerr  oopp  ddee  aavvoonndd  ddrraaaaiiddeenn
ttwweeee  ddjj’’ss  vvoooorraall  ‘‘bbaaiillee  ffuunnkk’’  --  eeeenn  ppooppuullaaiirree  mmuuzziieekk--
ssttrroommiinngg  iinn  BBrraazziilliiëë..  AAaann  hheett  mmuuzziieekkggeeddeeeellttee  ggiinnggeenn
lleezziinnggeenn  vvoooorraaff..  EEeenn  ssttuuddeennttee  ddiiee  iinn  hheett  ssaammbbaallaanndd
ssttaaggee  lliieepp  eenn  eeeenn  BBrraazziilliiaaaannssee  mmeeddeewweerrkksstteerr  ggaavveenn
ddee  vveerrsscchhiilllleenn  aaaann  ttuusssseenn  ddee  ggeewwoooonntteess  iinn  ddee  ttwweeee
llaannddeenn..  DDrr..  MMaarriiaannnnee  WWiieesseebbrroonn  vvaann  ddee  UUnniivveerrssiitteeiitt
LLeeiiddeenn  ggaaff  eeeenn  lleezziinngg  oovveerr  NNeeddeerrllaannddssee  iinnvvllooeeddeenn  oopp
ddee  BBrraazziilliiaaaannssee  ccuullttuuuurr..  
FFoottoo::IIrreennee  WWoouutteerrss

Portretten van grondleggers
TU/e opgeknapt
Zes gerestaureerde portretten
van de oprichters van de TU/e
worden vandaag, donderdag 10
april, gepresenteerd in het
Auditorium. Tussen 1957 en
1961 schilderde de Eindhovense
kunstenaar Peer van den
Molengraft de grondleggers van
de TU/e. De werken zijn de af-
gelopen weken door Van den
Molengraft zelf grondig schoon-
gemaakt en waar nodig geres-
taureerd. 

De doeken worden vanaf 16.15
uur tentoongesteld in de
Senaatszaal in het Auditorium. 
De TU/e-collectie omvat
portretten van prof.dr. G. Holst,
rector magnificus prof.dr. H.B.
Dorgelo, president-curator
prof.dr. J. de Quay en curatoren
mr. H.A.M.T. Kolfschoten, mr.
H.L. s’Jacob en mr.dr. Ch.J.M.A.
van Rooy.

Zie ook pagina 2

TU’s: ‘Pc-gebruik
moet bewuster’
De drie TU’s willen dat hun
studenten en medewerkers
bewuster omgaan met het
gebruik van laptop en pc. Men
wil dat bereiken via doel-
gerichte campagnes. Op 21
april vinden alle studenten en
medewerkers van de drie
instellingen een enquête in
hun mailbox, waarvan de uit-
komsten dienen als basis voor
de campagnes.

In het voorjaar van 2007 zijn de
drie TU’s van start gegaan met
het project Security Awareness.
Doel van dit project is dat stu-
denten en medewerkers zich
meer bewust worden van de vei-
ligheidsaspecten bij het omgaan
met laptop en pc. Erik te
Nijenhuis, werkzaam bij de
Dienst ICT aan de TU/e, is aan-
gesteld als coördinator en moet
zorgen voor een goede af-
stemming tussen de drie instel-
lingen.
Waar schort het op dit moment
aan als het gaat om veiligheid bij
gebruik van laptop en pc? Te
Nijenhuis: “Dat betreft allerlei
aspecten van computergebruik.
Bij studenten zien we bij-
voorbeeld dat er bij deze groep
geregeld belangrijke informatie

verloren gaat omdat men
vergeten is back-ups van de be-
standen te maken. Voor mede-
werkers geldt dat men vaak de
werkplek verlaat zonder uit te
loggen of de deur af te sluiten.
Eigenlijk hebben we het over drie
zaken: het maken van back-ups,
virusprotectie en het bewust
omgaan met je password. Ook
hopen we dat het doorwerkt op de
thuissituatie, vanwaar ook toe-
gang tot de TU/e-site mogelijk is.”
Op 21 april krijgen alle studenten
en medewerkers een digitale
enquête toegestuurd. De vra-
genlijst is ontwikkeld door het
Delftse adviesbureau LBVD en is
bedoeld als een nulmeting. “Aan
de hand van de uitkomsten gaan
we kijken waar precies de pijn-
punten zitten. Daaropvolgend
ontwikkelen we in samen-
werking met LBVD doelgerichte
campagnes”, zegt Te Nijenhuis.
Het is de bedoeling om jaarlijks
zo’n drie à vier campagnes uit te
voeren, waarbij volgens Te
Nijenhuis gedacht kan worden
aan flyers, screensavers en
backgrounds. Ook wil men
aanhaken aan de campagnes die
nu al worden ontwikkeld door
Surf./.
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De week van/Ruth
Amerikadeskundige Ruth Oldenziel is

hoogleraar aan de TU/e bij Technologie
Management voor Europese-

Amerikaanse techniekgeschiedenis en
tevens als UHD verbonden aan de

Universiteit van Amsterdam.

MMaaaannddaagg:: Moest in Amsterdam een lezing
houden voor een documentaire over de ver-
kiezingsfraude in Amerika. Tot grote ramp
van de organisatoren faalde de geluidsap-
paratuur. Een man op de eerste rij specu-
leerde luid hoe het toch komt dat de appa-
ratuur bij de Universiteit van Amsterdam
altijd lijkt te falen; wist me nog net in te
houden om TU Eindhoven niet te noemen
als voorbeeld hoe het anders kan. Na 15
minuten gaf de organisatie het op. Of ik
het gat kon vullen. Een zeer intens vraag-
en-antwoord seminar van twee uur. Bij de
uitgang kreeg ik het grootste compliment
van een student: “Nou, vond het interes-
santer om anderhalf uur naar u te luisteren
dan die film te zien.”

DDiinnssddaagg:: Gisteren de deadline van ons ma-
nuscript voor MIT-series Inside
Technology. De copyeditor wilde weten of
DDR Oost- of West-Duitsland is (die is dus
van na de val van de Muur). Interessanter:
kan ‘social’ worden vervangen door ‘public’
housing. In Amerika betekent dat eigenlijk
achterstandsbuurten. Het verlossende
woord mailde onze Britse collega die
korzelig schreef: “Social housing does not
necessarily mean public, or state sub-
sidized. The Kensal house flats I write
about were built by a private gas company
for rent to working class families.
Therefore neither public, nor state-sub-
sidized, would accurately describe this
hence normal usage of social housing. If
MIT need this resolved I’d prefer public,
inaccurate though it will be.” Meesterlijk.
Alleen Britten kunnen zo ironisch boos
zijn. Laatste auteur mailde om 15.39 aller-
laatste details. Zonder excuus. 

WWooeennssddaagg::  De organisatie van de interna-

tionale workshop
voor het Inventing
Europe pro-
gramma van de
European
Science
Foundation be-
sproken met
Alberts: hoe
eigenen
Europeanen zich
Amerikaanse technologieën toe? We willen
onze onderzoeksgroepen (uit meer dan 15
landen) over de grenzen van hun case
studies laten kijken. Mikken op de confe-
rentiezalen van KNAW en hopen op steun
van Robbert Dijkgraaf en Harry Lintsen.

DDoonnddeerrddaagg::  Bij de begrafenis van de
Amerikaanse ambassadeur van Arnall in
Haagse synagoge met een dienst geleid
door de rabbi, dominee en iman. Hij heeft
veel gedaan voor de multiculturele dialoog
in Nederland. Echt een verlies./.

“Hier woont de beste schilder
van Nederland.” Met een scha-
terende lach steekt de postbode
zijn post in de brievenbus.
Geadresseerde: Peer van den
Molengraft. “Ne schone mens”,
verzekert de brievenbesteller.
Dan fietst hij verder naar het
volgende adres, verzonken in het
groen aan de rand van de stad.
Even later draait de voordeur
voorzichtig open. Peerke, zoals
zijn vrienden hem liefkozend
noemen, staat in de deur-
opening. Klein van stuk, goed
gesoigneerd. Zondagse
schoenen, keurig in het pak,
pochet en op zijn revers de orde
van Oranje Nassau. Ruim 85

jaar, maar allerminst breekbaar.
Hij gaat voor naar zijn atelier.
Op de eerste etage. Met een
brede armzwaai toont hij zijn
domein. Een glazen wand op het
noorden, een plateau met stoel,
schildersezel, rijen doeken, een
tafel vol met penselen, tubes en
aangekoekte paletten. Het
snijdende aroma van terpentijn
en verf is verdampt. Een teken
dat hij gestopt is? “Nee hoor, ik
schilder nog steeds in opdracht.
Dat doe ik nou eenmaal graag.
Leeftijd heeft daar geen invloed
op. Mijn vrouw moppert wel
eens dat het een rommeltje is,
maar ik weet precies waar alles
staat.”
Onder een tafel vol notitievel-
letjes, stapels papier en zwart-
wit foto’s tovert hij een aktetas
tevoorschijn. Twee sloten
klappen open en het leven van
de portretschilder ontvouwt
zich. Vergeelde brieven van ko-
ningin Juliana, Frits Philips en
andere weledelgeboren figuren,
foto’s van Peerke, amicaal in

gesprek met presidenten,
sultans en sjeiks. En met Haile
Selassie, ooit keizer van
Ethiopië. “Die had zo veel onder-
scheidingen op zijn jas, dat ik
hem vroeg die uit te doen. Dan
kon ik de lintjes en medailles op
mijn gemak schilderen. Stond
daar even later de keizer in zijn
bretels.” Anekdotes zoals deze,
lepelt hij op met hetzelfde
tempo waarin hij mensen op
doek zet. “Volgens kennissen
zijn het meer dan zesduizend
portretten. De meeste geportret-
teerden zijn vrienden voor het
leven geworden.”
Veertig jaar heeft Peer de wereld
rondgereisd. Vaak als ambas-
sadeur van Philips. In opdracht
van de elektronicagigant zette de
Eindhovense schilder talloze
staatshoofden en directeuren op
het doek. Het strelen van ijdel-
heid was niet slecht voor de
zaken. In een brief wordt Van
den Molengraft door de raad van
bestuur van Philips uitvoerig
bedankt voor bewezen diensten.

Of hij eerder kon lopen dan
schilderen, weet Peer zich niet te
herinneren. Hij ging in de leer
bij de Oirschotse kunstschilder
Jan Kruysen, kreeg een kunstop-
leiding aangeboden bij de trap-
pisten in Westmalle en
Rochefort en reed daarna in een
woonwagen de wijde wereld in.
We schrijven 1937. In een
periode als flessenspoeler en
hulpvoerman bij Van Gend &
Loos in Amsterdam, haalde hij
zijn tekenakte. De Tweede
Wereldoorlog beleefde hij als
koerier en onderduiker. Bij het
tekenen van de vrede begonnen
nieuwe avonturen voor de
Eindhovenaar. Op een
platbodem naar Parijs, wonend
aan de oever van de Seine als
leerling van de École Nationale
Supérieure des Beaux Arts. Om
uiteindelijk te belanden in
Algiers als importeur van
Hollandse kaas. Maar er kwam
geen kilo over de grens. Uit tijd-
verdrijf en als bron van in-
komsten, portretteerde hij de

Nederlandse consul-generaal
Van Randshuyzen. Het bleek de
entree naar de hoogste kringen.
Van Molengrafts talent sprak
zich rond. Tot op de dag van
vandaag. Lachend: “Maar de
grote doorbraak moet nog
komen.”
Portretten kenmerken het
oeuvre van Van den Molengraft,
maar stillevens van zijn hand
mogen er ook zijn. Spaanse
kurkeiken, mangroves in Florida
en bloemen, veel bloemen. De
tuin in Eindhoven loopt rimpel-
loos door in de woonkamer. “Al
die bloemen staan in ver-
schillende standen. Er ontstaat
een dans. Een rapsodie van
bloemen. Verfmuziek noem ik
dat.” Een verdere toelichting
blijft uit. “Je moet niet alles in
woorden vastleggen. Je hoort
met gevoelens te werken.
Ontvankelijk zijn voor andere
mensen en nieuwe dingen. Als
schilder ontdek ik nog dagelijks
iets en dat wil ik vooral zo
houden.”/.

Frits van Otterdijk
Foto: Bart van Overbeeke

Kunstschilder Peer van de
Molengraft herstelde de zes

portretten die hij ooit maakte
van de oprichters van de TU/e.
Vandaag, donderdag 10 april,

worden de doeken in het
Auditorium gepresenteerd.

“Verfmuziek, zo noem ik dat”

Peer van den Molengraft



Wie twijfelt over de vraag of hij
wel of niet een echte
‘Rembrandt’ in het bezit heeft,
kan niet om het oordeel van
Ernst van de Wetering heen. De
emeritus hoogleraar van de
Universiteit van Amsterdam en
leider van het Rembrandt
Research Project verzorgde
maandag 7 april een gast-
college in het kader van het
programma Big Images. 

Vanzelfsprekend besteedde hij
een groot deel van het college aan
het zelfportret van de jonge
Rembrandt, afgebeeld als de
lachende filosoof Democritus,
dat vorig jaar 3,1 miljoen euro
opbracht op een Engelse veiling.

Omdat men aannam dat het bij
dit schilderij handelde om het
werk van een volgeling van
Rembrandt, zette het veilinghuis
in eerste instantie in op een
bedrag van achthonderd pond.
Van de Wetering vertelde hoe met
name de signatuur RHL
(Rembrandt Harmenszoon
Leidensis) op het werk al een
duidelijke indicatie is dat het
hierbij een origineel werk van de
Leidse meester betreft. “Het past
uitstekend in de reeks mono-
grammen die Rembrandt in zijn
jonge jaren gebruikte. Net als
gewone jongeren nu nog doen,
was hij zoekende naar een goede
handtekening.”
Ook allerlei onderzoekstech-

nieken (röntgen, infrarood en
strijklicht) die op het schilderij
waren losgelaten, kwamen aan
bod. Van de Wetering omschreef
dat als kijken met het ‘gewapende
oog’. “Van een vlekkenpartij die
bij behandeling met infrarood
licht zichtbaar werd, werd ik lich-
telijk opgewonden”, vertelde hij.
“Daarmee werden figuren en
stukken architectuur zichtbaar,
die kenmerkend zijn voor de stijl
van Rembrandt uit die tijd.” Bij
Van de Wetering bestaat er dan
ook geen twijfel over de echtheid
van het werk./.

Nieuws /3
Cursor 10 april 2008

Ach en Wee

Lichtelijk opgewonden van vlekkenpartijen

‘In bijna elk product
speelt wiskunde een rol’
‘Math Inside’ heet het boek dat
16 april op de TU/e gepre-
senteerd wordt. “Als je een wil-
lekeurig product bekijkt, blijkt
bijna altijd dat er wiskunde in
zit”, vertelt Bob Mattheij, di-
recteur van LIME. Het
kleurrijke boek bevat zo’n
dertig voorbeelden hiervan.

Al ruim twintig jaar helpen TU/e-
wiskundigen bij het oplossen van
problemen van het bedrijfsleven.
Sinds een jaar heeft de faculteit
Wiskunde en Informatica zelfs
een speciaal instituut hiervoor,
het Laboratory for Industrial
Mathematics Eindhoven (LIME).
Het boek ‘Math Inside’ is een
bloemlezing van kwesties die
TU/e-wiskundigen de afgelopen
jaren wisten te kraken. 
Microlekken detecteren in
vacuüm koffieverpakkingen.
Botsproeven simuleren. Of het
voorspellen van betonrot. Het
zijn maar enkele voorbeelden
van wiskundig aangepakte pro-
blemen die in eenvoudige taal in
‘Math Inside’ staan beschreven.
Het zijn onderwerpen die je in
eerste instantie misschien niet
associeert met wiskunde. Bob

Mattheij: “Het nut van wiskunde
wordt door de maatschappij vaak
onderschat. Praktische vragen
dienen zich zelden als een wis-
kundig probleem aan. Maar als je
je bedenkt dat een simula-
tiemodel ook ‘gewoon’ wiskunde
is, ligt het voor de hand een
beroep te doen op een wis-
kundige.”

‘Math Inside’ wordt gelanceerd
op een gelijknamig symposium,
met enkele sprekers van naam.
Hieronder dr. Jos Benschop (Vice
President Research van ASML),
ir. Gerard Beenker (Senior Vice
President Research van NXP) en
prof.dr. Bob Mattheij van LIME.
De presentatie is in De Zwarte
Doos vanaf 15.00 uur.
Aanmelden is gratis en kan tot 11
april op lime@tue.nl. Bezoekers
krijgen een gratis exemplaar van
het boek.

LIME is vorig jaar opgericht en
telt inmiddels twaalf consultants.
De bedoeling is om dit jaar door
te groeien naar twintig. Het in-
stituut voerde sinds de start op-
drachten uit voor circa veertig
grote en kleine bedrijven./.

Student wil naar buitenland, maar gaat niet
Studenten willen graag in het
buitenland stage lopen, maar
daar komt in de praktijk weinig
van terecht. Dit blijkt uit het
nationaal studentenonderzoek
2008 van Stageplaza.nl. Het
onderzoek is uitgevoerd onder
2.257 mbo-, hbo- en wo-
studenten. Daarvan liep twee
procent in 2007 stage in het
buitenland. Dr. Karen Ali, hoofd
van het Onderwijs en Studenten
Service Centrum, laat weten dat
299 studenten van de TU/e in het
kalenderjaar 2007 naar het
buitenland gingen voor hun
studie. Het exacte aantal dat

daarvan een stage heeft gedaan,
zou moeilijk te destilleren zijn.
Het is namelijk niet altijd dui-
delijk of het om een
project(stage) of studie aan een
buitenlandse universiteit gaat. 
Uit het onderzoek blijkt verder
dat 62 procent van de studenten
een buitenlandse leertijd am-
bieert. Als voornaamste reden
voor een internationale stage
noemen studenten de moge-
lijkheid om zich persoonlijke te
ontwikkelen. Volgens twaalf
procent staat een buitenlandse
stage goed op het cv. De redenen
om in Nederland te blijven, lopen

uiteen. Dertien procent van de
studenten is erg gehecht aan de
eigen omgeving. Anderen (vier
procent) vinden een buiten-
landse stage te duur of te veel
rompslomp (drie procent). De
grootste groep (achttien procent)
geeft aan niet te weten of een bui-
tenlandse stage iets voor hen is.
Het Interstedelijk Studenten
Overleg (ISO) maakt een notitie
voor de Tweede Kamer waarin ze
de problemen rondom interna-
tionale stages in kaart wil
brengen. Het ISO ontvangt ge-
regeld klachten van studenten
die tegen obstakels aanlopen. /.

Nieuwe redacteur Cursor
Cursor heeft een nieuwe redacteur die zich vooral met onderzoeks-
nieuws gaat bezighouden: dr. Tom Jeltes (29). Hij promoveerde in
maart aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, op zijn proefschrift
genaamd ‘Quantum Statistical Effects in Ultracold Gases of Metastable
Helium’. Daarvoor studeerde hij Natuurkunde, ook aan de
Amsterdamse VU.
Hoewel hij prima geschikt is voor de wetenschap - hij studeerde
bijvoorbeeld met een eervolle vermelding af - trekt de wetenschaps-
journalistiek hem nu meer. Hij volgde het afgelopen jaar een cursus
wetenschapsjournalistiek. De aanstelling bij Cursor is zijn eerste baan
in de journalistiek. Hij is aanwezig op de redactie van maandag tot en
met woensdag.

Ideeën Van Gijzel direct afgeschoten
Een Rijksmuseum voor tech-
nologie en een internationale
school. Die zaken wil Rob van
Gijzel, die deze week als burge-
meester van Eindhoven is geïn-
stalleerd, graag naar Eindhoven
halen. Kan niet, reageert
minister Plasterk op het eerste
idee. En een internationale
school is er al in Eindhoven.
Rob van Gijzel uitte zijn wensen
maandagochtend op BNR-radio.
Hij wil een ‘heel hoogwaardig’
technologiemuseum, zei hij
onder meer. Minister Plasterk
liet direct weten weinig te zien in
het plan: “Als je burgemeester
wordt, krijg je volgens mij een
ambtsketting uitgereikt en geen

rijksmusea.” De minister zegt
momenteel druk te zijn met het
opzetten van het Nationaal
Historisch Museum en geen tijd
en geld over te hebben voor het
oprichten van nog een rijks-
museum.
Verder pleitte Van Gijzel op BNR-
radio voor de komst van een in-
ternationale school: “Wat ik nog
belangrijker vindt (dan een rijks-
museum, red.), is dat we hier een
internationale school krijgen.
Kenniswerkers die hier willen
komen en geen internationale
school aantreffen, gaan snel naar
een andere plek.” De
International Secondary School
Eindhoven (ISSE), met ruim 260

middelbare schoolleerlingen, re-
ageert verbaasd op de uitspraken.
“Misschien doelde Van Gijzel op
de plannen voor een interna-
tionale campus”, vraagt een
woordvoerster zich hardop af. Op
termijn moeten de bestaande in-
ternationale basisschool van
Eindhoven en de ISSE sa-
menkomen op één campus.
Een woordvoerder van de ge-
meente laat in een reactie weten
dat de nieuwe burgemeester
doelde op een zelfstandige inter-
nationale school. Het ISSE heeft
weliswaar een eigen locatie, maar
valt onder het Stedelijk
College./.

Ernst van de Wetering. Foto: Bart van Overbeeke
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Ict-cursussen
De faculteit Wiskunde en Infor-
matica  coördineert  een groot
aantal  ICT cursussen voor stu-
denten, AIO’S/TOIO’S  en mede-
werkers. W & I verzorgt de cur-
sussen programmeertalen, tech-
nisch wetenschappelijke software
en Web design; Dienst Personeel
en Organisatie verzorgt Office
2007 cursussen. Op de website :
www.win.tue.nl/bcf/cursussen
vindt u het programma voor het
voorjaar en najaar 2008 , nadere
informatie over elk van deze cur-
susen en de mogelijkheid om u
via het web in te schrijven als
deelnemer. 
Bij de volgende cursussen zijn in
het voorjaar nog plaatsen
beschikbaar:
Latex Advanced (twee middagen,
29-05, 02-06), PHP and MySQL
(vijf ochtenden, 29-05, 02-06, 05-
06, 10-06, 12-06), JAVA (drie
dagen, 04-06, 11-06, 18-06),
Access 2007 (vier ochtenden, 14-
04, 17-04, 21-04, 24-04), MS
Project 2007 (vier ochtenden, 19-
05, 22-05, 26-05, 28-05).

Educational training/
DPO
Workshop ‘Assessments’.
On May 27th and June 10th 2008

DPO will carry out a course on
‘Assessments’. The workshop
consists of a general introduction
and two sessions. 
The general in-dept treatment of
assessments has been planned
on May 27th from 10.30am -
12.30pm and Module a:
Assessment using exams on June
10th from 9am - 12.30pm.
- drawing up assessments based
on operational targets
- formulating different types of
assessment
- checking and grading exams
and/or Module b: Other types of
assessment on June 10th from
1.30pm - 5pm.
- in-depth treatment of different
types of assessment
- the applicability of different
types of assessment
- discussion of the questions put
by participants
Participants can participate in
module a. or b. Or they may be
interested in following both
assessment modules.
Target audience: TU/e staff with
teaching tasks
More information can be obtai-
ned from Ruud van Vliet (phone
2459). You can enrol for the cour-
se by telephone (2520), by e-mail
(cursus.dpo@tue.nl) or by
Internet (www.tue.nl/course_infor-
mation).

Promoties
Ir. M.J. van den Donker verdedigt
op maandag 14 april zijn proef-
schrift 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
‘Modelling Microwave Plasmas
for Deposition Purposes;
Exploring the Freedom in Space
and Chemistry’. Van den Donker
promoveert aan de faculteit
Technische Natuurkunde. De
promotoren zijn prof.dr. J.J.A.M.
van der Mullen en prof.dr.ir.
G.M.W. Kroesen.

Ms. N. Yan MSc verdedigt op
maandag 14 april haar proef-
schrift 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
‘Towards All-Optical Label
Switching Nodes with Multicast’.
Yan promoveert aan de faculteit
Elektrotechniek. De promotor is
prof.ir. A.M. Koonen.

Ir. F. Verbakel verdedigt op
woensdag 16 april zijn proef-
schrift en stellingen tegen de
bedenkingen van een commissie.

Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in
het van Abbemuseum. De titel
van het proefschrift luidt
‘Resistive switching in polymer –
metal oxide diodes for electronic
memory applications’. Verbakel
promoveert aan de faculteit
Scheikundige Technologie. De
promotoren zijn prof.dr.ir. R.A.J.
Janssen en prof.dr. D.M. de
Leeuw.

Mrs. M.A. Albu MTD verdedigt
op woensdag 16 april haar proef-
schrift 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
‘Behavioral Analysis of Real-Time
Systems with Interdependent
Tasks’. Albu promoveert aan de
faculteit Wiskunde &
Informatica. De promotor is
prof.dr. E.H.L. Aarts.

Mrs. B. Serrano Ramon verdedigt
op donderdag 17 april haar proef-
schrift en stellingen tegen de
bedenkingen van een commissie.
Dit gebeurt vanaf 14.00 uur in
zaal 4 van het Auditorium. De
titel van het proefschrift luidt
‘Formation of 3D micro- and
nanostructures using liquid
crystals as a template’. Serrano
Ramon promoveert aan de facul-

teit Scheikundige Technologie.
De promotor is: prof.dr. D.J.
Broer.

Ir. W. Dijkstra verdedigt op don-
derdag 17 april zijn proefschrift
en stellingen tegen de bedenkin-
gen van een commissie. Dit
gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 4
van het Auditorium. De titel van
het proefschrift luidt ‘Condition
Numbers in the Boundary
Element Method: Shape and
Solvability’. Dijkstra promoveert
aan de faculteit Wiskunde &
Informatica. De promotor is
prof.dr. R.M.M. Mattheij.

Drs. P. Korteweg verdedigt op
donderdag 17 april zijn proef-
schrift 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
‘Online Gathering Algorithms for
Wireless Networks’. Korteweg
promoveert aan de faculteit
Wiskunde & Informatica. De pro-
motoren zijn: prof.dr. J.K. Lenstra
en prof. A. Marchetti
Spaccamela.

MATUE de Marketeer
Nieuwe bestuursleden
Voor het collegejaar 2008-2009
is MATUE de Marketeer, de
Marketing Associatie van de
Technische Universiteit
Eindhoven, op zoek naar nieuwe
bestuursleden. Dus wil jij: een
vereniging van ruim 250 leden
besturen, veel contacten opdoen
met het bedrijfsleven, je commu-
nicatieve vaardigheden vergroten,
organisatietalent opdoen en een
mooi jaar tegemoet gaan? Kom
dan naar de informatiebijeen-
komst op woensdag 16 april tus-
sen 11.30 uur en 13.30 uur in
Matrix 1.41. Als je hier niet bij
aanwezig kunt zijn, kom dan
langs in Paviljoen U4. Meer
informatie kun je ook vinden op
www.matue.nl

Jeugdraad
Nieuwe bestuursleden

De Nationale Jeugdraad zoekt per
1 juli nieuwe bestuursleden. Ben
jij jong, initiatiefrijk, besluitvaar-
dig en een echte teamspeler? Kijk
dan voor de uitgebreide vacature
op www.jeugdraad.nl/vacature.
Solliciteren kan tot en met 1 mei.

Productie medewerker/assistent
Hardware ontwikkeling
(V34.310), de Bedrijfsgroep
Laboratorium-automatisering van
de, faculteit Technische
Natuurkunde (0,8 fte). Tijdelijk
dienstverband, salaris maximaal
schaal 7 CAO Nederlandse uni-
versiteiten bijlage 1 (1945,00 t/m
2627,00 euro).

2 positions for researchers in
training in computational physics
(V34.311), at the group
Elementary Processes in Gas
Discharges, department of
Applied Physics (1,0 fte). Tijdelijk
dienstverband, salaris maximaal
schaal 27 CAO Nederlandse uni-
versiteiten bijlage 1 promovendus
(2000,00 t/m 2558,00 euro).

PDEng User System Interaction
(V51.057), User System
Interaction Program, department
of Industrial Design (1,0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris
1646,00 euro.

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

Algemeen Mensen

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..  

(Advertentie)

Prof.dr.ir. Ronald van Zolingen, hoogleraar duurzame energie bij de faculteit Werktuigbouwkunde

Subsidieregeling zonnepanelen ‘typisch Nederlands’
De subsidie op zonnepanelen van het ministerie van
Economische Zaken maakt het voor Nederlandse huis-
houdens aantrekkelijk te investeren in duurzame
zonne-energie. Wat levert deze maatregel op aan
energiebesparing en loont dat de moeite?

“Een systeem met een gemiddelde grootte van 2 kWp
levert per huishouden ongeveer zestien, zeventien-
honderd kilowatturen per jaar op. Dat is iets meer dan de
helft van wat een gemiddeld huishouden jaarlijks nodig
heeft”, rekent prof.dr.ir. Ronald van Zolingen snel voor.
Hij doet al meer dan dertig jaar onderzoek op het gebied
van zonnecellen. “Rekening houdend met de productie-,
de bedrijfs- en onderhoudskosten kost zonne-energie op
dit moment ongeveer vijftig eurocent per kWh. Het
stroomtarief voor kleingebruikers is ongeveer twintig
cent. De subsidieregeling heft die dertig eurocent
verschil op. Dat verschil, die ‘onrendabele top’, is bij
zonne-energie veel hoger dan, bijvoorbeeld, bij wind-
energie. 
Dat komt doordat de ontwikkeling van zonne-energie
veel later is gestart. De eerste zonnecel werd geprodu-
ceerd in 1954. De kosten van zonne-energie waren in de
jaren zeventig een veelvoud van die huidige vijftig
eurocent, dus er is al veel gebeurd. Technologische
ontwikkelingen hebben het rendement vergroot, maar
ook de grootschaliger productie van de zonnecellen. We
verwachten dat de kosten van zonne-energie rond 2020
dicht bij het kleingebruikertarief van twintig eurocent
zullen liggen. In de periode tussen 2030 en 2050
moeten de kosten de bulkopwekkingskosten van
elektriciteit benaderen. Die liggen tussen de vier en de
zes eurocent per kWh. 
Zonnecellen hadden in 1956 een rendement van zes
procent. Dat rendement is nu gestegen tot zestien
procent en waarschijnlijk is het rendement over tien jaar
ruim twintig procent. Dan heb ik het over klassieke
kristallijnsilicium zonnecelpanelen. Daarnaast zijn er
tegenwoordig de dunne filmzonnepanelen. De dure half-
geleidermaterialen hierop vormen een laagje van slechts
enkele duizendste millimeters. De rendementen hiervan
zijn wezenlijk lager, maar de productiekosten ook. Het
marktaandeel van deze panelen zal de komende tijd

langzaam groeien en het rendement neemt waarschijn-
lijk ook toe.
Tot 2020 is het zaak om de markt te stimuleren. Dit
subsidiesysteem is één van de manieren om dat te doen.
Omdat zonne-energie een belangrijke optie is om ener-
gieneutraal te bouwen, moet er de komende jaren veel
ervaring mee worden opgedaan. Dat moet grootschalig
gebeuren, omdat marktpartijen de ontwikkeling moeten
doorzetten. De installateurs moeten bijvoorbeeld op vol-
doende grote schaal systemen kunnen afzetten. Het idee
is dat rond 2030 zowel in Europa als mondiaal zo’n drie
procent van alle elektriciteit wordt opgewekt met zonne-
energie. Dat betekent dat je vanaf nu groeipercentages
van dertig tot veertig procent per jaar moet krijgen. In
landen als Duitsland, Spanje en Italië zie je groeiper-
centages van veertig, vijftig procent. In Nederland be-
ginnen we bij nul. Alle kennis die installateurs tot 2003
hadden opgebouwd, moeten ze weer uit de kast halen. In
2003 werd de toenmalige subsidieregeling stopgezet en
sindsdien is er niets gebeurd.”
Nederland ligt dus achter op andere landen? 
“In 2003 zaten we bij de koplopers op het gebied van
zonne-energie, nu hangen we onderaan. In Duitsland
gaat het sneller, omdat ze het slimmer aanpakken.
Gebruikers krijgen bijvoorbeeld één vergoeding voor
elke kWh die ze teruggeven aan het centrale net. Hier zit
de subsidieregeling uitermate complex in elkaar. Maar
ook hier blijft zonne-energie een zeer belangrijke optie
voor duurzame energievoorziening in de toekomst.”

Foto: Bart van Overbeeke
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Strijdende studenten bij Auditorium
Disputen en besturen van studenten-, studie-, cultuur- en sportver-
enigingen gaan donderdag 17 april van 16.00 tot 18.00 uur met
elkaar de strijd aan op het grasveld voor het Auditorium. De teams
worden getest op snelheid, kracht en samenwerkingsvermogen. Het
is één van de activiteiten die studentenvereniging E.S.V. Demos
organiseert wegens het negende lustrum. De hoofdprijs is een fust
bier van vijftig liter, een diepvries gevuld met bitterballen en
bijbehorende frituur. Teams kunnen zich inschrijven op 
www.studentenslag.demos.nl. De deelname is gratis. 

Twee laptops gestolen
Uit een kamer op de zesde verdieping van het Hoofdgebouw zijn
vorige week vrijdagmiddag 4 april twee laptops gestolen, meldt de
Bedrijfshulpverlening (bhv). De kamer was alleen bereikbaar via het
aangrenzende secretariaat, dat die dag van ongeveer 15.15 uur tot
16.00 uur ombemand was. De tussenliggende deur was niet afge-
sloten. Het betreft laptops van medewerkers van de TU/e. Een ervan
zat vast aan een slot, dat de dief forceerde, de andere laptop zat in
een tas. Er zijn geen verdachte personen gezien.

Beschilderde kommetjes afhalen 
De beschilderde kommetjes die mensen hadden ingezonden voor de
zogeheten Artbowlwedstrijd, kunnen tot 15 april worden opgehaald
bij de receptie van het Hoofdgebouw.
De maagdelijk witte kommetjes zaten in het kerstpakket van af-
gelopen december. Vergezeld van verfattributen. Deelnemers
konden hun aardewerk van kleuren en patronen voorzien en in-
sturen. Holland Art Gallery bakte de beschilderde kommen af en
koos de prijswinnaars. Jurgen Bulsink eindigde als eerste. 

Tronen van wilgentakken
Zo’n 250 eerstejaars bouwkundestudenten starten dinsdag 15 april
met het bouwen van tronen. Als materiaal gebruiken ze wilgen-
takken. Donderdagmiddag 17 april moeten de koningszetels klaar
zijn. De drie beste tronen worden die dag aan de Dommel geplant,
vlakbij het Vertigo-gebouw van Bouwkunde. Het is de bedoeling dat
de tronen van wilgentakken echt gaan groeien. 

Hoogvliegers bij vliegwedstrijd 

““BBiijj  ddee  eennee  ppeerrssoooonn  ggiinngg  hheett  pprriimmaa,,  mmaaaarr  bbiijj
ssoommmmiiggeenn  wwaass  hheett  kklluunnggeelleenn..””  DDiitt  vveerrtteelltt  mmeeddiiaavvoooorr--
lliicchhtteerr  LLuucc  WWoonngg  oovveerr  ddee  RReedd  BBuullll  AAiirr  RRaaccee  UUnniivveerrssiittyy
SSeerriieess..  DDeezzee  ssttuuddeenntteennvvaarriiaanntt  vvaann  ddee  AAiirr  RRaaccee  wwaass
ddiinnssddaagg  88  aapprriill  bbiijj  FFoonnttyyss  HHooggeesscchhooooll  iinn  EEiinnddhhoovveenn..
DDeeeellnneemmeerrss  mmooeesstteenn  eeeenn  rraaddiiooggrraaffiisscchh  bbeessttuuuurrbbaaaarr
vvlliieeggttuuiiggjjee  zzoo  ssnneell  mmooggeelliijjkk  ddoooorr  ttiieenn  ooppbbllaaaassbbaarree
ppiioonnnneenn  zziieenn  ttee  mmaannooeeuuvvrreerreenn..  ZZee  wweerrddeenn  ddaaaarrbbiijj  ggee--

hhoollppeenn  ddoooorr  ‘‘sstteewwaarrddeesssseenn’’  eenn  ‘‘ppiillootteenn’’..  DDee  wweeddssttrriijjdd
wwoorrddtt  ooookk  nnoogg  iinn  aannddeerree  ssttuuddeenntteennsstteeddeenn  ggeehhoouuddeenn..
DDee  aaffttrraapp  wwaass  iinn  EEiinnddhhoovveenn..  VVoollggeennss  ddee  oorrggaanniissaattiiee
hheebbbbeenn  eeeenn  kklleeiinnee  hhoonnddeerrdd  ddeeeellnneemmeerrss  eeeenn  ppooggiinngg
ggeewwaaaaggdd  eeeenn  ggooeeddee  ttiijjdd  nneeeerr  ttee  zzeetttteenn..  MMeehhmmeett,,
ssttuuddeenntt  CCoommmmuunniiccaattiiee  bbiijj  FFoonnttyyss,,  wwaass  ddee  ssnneellssttee  mmeett
1133,,3333  sseeccoonnddeenn..
FFoottoo::BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee

Onderzoek kabelnetwerk
Van Leeuwaarden bekroond
De Doctoral Dissertation award
for Operations Rescearch in
Telecommunications is dit jaar
toegekend aan dr. Johan van
Leeuwaarden van de TU/e. Dit
gebeurde tijdens de tweejaar-
lijkse INFORM Telecommuni-
cations conferentie in
Washington op 27 tot 29 maart.

Van Leeuwaarden ontving de
prijs van duizend dollar voor zijn
proefschrift “Queueing models
for cable networks” waarop hij in
2005 promoveerde aan de TU/e,
bij faculteit Wiskunde &
Informatica. Hij maakte model-
len voor kabelnetwerken om het
toenemende transport van infor-
matie over de kabel ook in de
toekomst goed af te handelen.
Het werk is uitgevoerd bij het
onderzoeksinstituut

EURANDOM, in nauwe samen-
werking met de TU/e en Philips
Research. Onderzoek mede
voortkomend uit de dissertatie
leverde een patent op en het
proefschrift won in 2006 al de
BETA dissertatieprijs.
Na zijn promotie is Van
Leeuwaarden op TU/e als UD
aangesteld bij de vakgroep
Stochastische Besliskunde. In
2006 kreeg hij een Veni-beurs
voor het onderzoek ‘Kans op
extreme drukte’. Extreme drukte
op internet leidt tot lange wacht-
tijden en verbroken verbin-
dingen. Met de wiskunde die ont-
wikkeld wordt in dit onderzoek
kan de kans op extreme drukte
worden berekend. Tot september
werkt Van Leeuwaarden hieraan
in New York./.

Nieuw lab vermogens-
techniek geopend
Het nieuwe EMVT-lab (Elektro
Magnetische Vermogens Tech-
niek) van het KEMA, in Arnhem,
wordt vandaag, donderdag 10
april, officieel geopend.
Deskundigen van de TU/e
werkten mee aan het ontwerp en
de bouw van het lab, waar
gewerkt wordt met vermogens
tot duizend kVA. Ter verge-
lijking: het pas geopende Power
Quality Lab aan de TU/e gaat tot
vijftig kVA, aldus prof.dr.ir. Jan
Blom die in de stuurgroep zat.
Hij verwacht dat jaarlijks zo’n vijf
aio’s van de TU/e gebruik zullen
maken van het nieuwe lab. Naast
de universiteiten zal de industrie
er componenten testen. Het
nieuwe lab is speciaal bedoeld

voor de beproeving van ver-
mogens-elektronische conver-
ters; de schakelaars voor hoge
vermogens van de toekomst.
Deze schakelaars, die mede aan
de TU/e ontwikkeld worden,
kunnen meer en minder regelen,
terwijl de huidige schakelaars
alleen aan of uit kunnen. Volgens
Blom is het nieuwe lab een
wereldwijd unieke onderzoeks-
faciliteit.
Het lab is een initiatief van de
TU/e, de TU Delft, het ECN en
het KEMA. Deze laatste stopte er
twee miljoen euro in, de andere
benodigde twee miljoen kwam
van de rijksoverheid./.

TU/e-onderzoek haalt cover Lab on a Chip
Onderzoekers van de TU/e
hebben de omslag gehaald van
het aprilnummer van Lab on a
Chip, een toonaangevend tijd-
schrift voor wetenschappers die
zich bezighouden met micro-
fluidics - vloeistofstroming op
microschaal. Het onderzoek is
het resultaat van samenwerking
tussen Biomedische Techno-
logie, Werktuigbouwkunde en
Philips Research.

De eerste auteur, prof. Jaap den
Toonder, is als deeltijdhoogleraar
verbonden aan de faculteit
Werktuigbouwkunde. Daarnaast
werkt hij bij Philips Research.
Volgens hem is de afbeelding op
de omslag een ‘artist’s im-
pression’ van de vloeistof-
stromen die de onderzoekers
opwekken met behulp van een
soort flapjes. De flapjes, slechts
een haardikte lang, zijn op-

gebouwd uit een polymeer- en
een metaallaagje en zitten vast op
een glasplaatje. Ze worden met
een variërende elektrische
spanning in beweging gebracht.
Zo kunnen de flapjes vloeistoffen
door microbuisjes stuwen, of ver-
schillende vloeistoffen doen
mengen - een belangrijke uit-
daging binnen het vakgebied,
volgens de auteurs./.

Scholier kiest liefst universiteit om de hoek
Scholieren kiezen het liefste
voor een universiteit om de
hoek. De ervaringen van stu-
denten die hen voorgingen,
wegen nauwelijks mee. Dat
blijkt uit een analyse van de
studentenoordelen zoals die
ieder jaar in Elsevier ver-
schijnt.

De zogeheten studenten-
oordelen van de laatste zes jaar
zijn vergeleken met de jaarlijkse
instroom aan de universiteiten.
Daaruit blijkt dat amper  verband

bestaat  tussen deze twee ge-
gevens. Alleen als een nabije con-
current  hoger scoort, houden
scholieren daar rekening mee. In
dat opzicht profiteren TU/e, TU
Delft en Universiteit Utrecht  van
een gunstige beoordeling.
“Werktuigbouwkunde eindigt in
de lijst van Elsevier al een aantal
jaren op de eerste plaats”, zegt
Corinne Talen, die TU/e-oplei-
dingsdirecteur De Kraker tijde-
lijk vervangt. “Maar de scholieren
vinden de reisafstand en de sfeer
tijdens voorlichtingsdagen

belangrijker dan het studenten-
oordeel.”
Opleidingsdirecteur Alex van
Herk van de faculteit
Scheikundige Technologie: “Op
basis van studentenoordelen
behoren we meestal tot de top
drie”, zegt Van Herk. “Met circa
65 aanmeldingen per jaar scoren
we vaak het hoogste voor
scheikunde of scheikundige
technologie opleidingen in
Nederland. Toch vinden wij het te
weinig. We streven naar honderd
eerstejaars.” /.

Lifetec spelers in regio bundelen krachten
Op Eindhoven Airport is
dinsdag 8 april een netwerk
gepresenteerd waarmee de
lifetec-sector van Zuidoost
Nederland haar aantrekke-
lijkheid voor buitenlandse
investeerders en topweten-
schappers wil vergroten. De
TU/e is een van de founders
van stichting Life Tec Network. 

De lifetec sector, de branche van
medische technologie, biomate-
rialen, farmaceutische produc-
ten en bioinformatica, heeft zich
in Zuidoost Nederland de af-
gelopen jaren sterk ontwikkeld.
Maar om op wereldschaal te

kunnen concurreren moeten
multinationals en kennisinstel-
lingen hun handen ineenslaan.
Dat is de gedachte van de nieuwe
stichting die is opgericht door
mensen van Philips Electronics,
Organon, DSM, Medtronic,
Universitair Medisch Centrum
Maastricht en de TU/e. “Om
werfkracht voor menselijk talent
te vergroten en de bedrijvigheid
te stimuleren moeten we on-
derzoek en economische activi-
teiten in deze regio bundelen”,
zegt Klaas Nicolay, hoogleraar
van de faculteit BMT. “Dat is
vaker gebeurd maar het bij-
zondere van deze samenwerking

is dat het initiatief nu bij de grote
spelers zelf ligt en niet vanuit de
overheid wordt opgelegd. Recent
is zelfs gesproken om op den
duur ieders apparatuur en in-
frastructuur beschikbaar te
stellen voor netwerkleden.”
Een ander idee is een master of
postdocorale opleiding te ont-
wikkelen op de TU/e. “We praten
over een bedrijfsmatige op-
leiding met een mix van vakken
van Biomedische Technologie en
Technologie Management”, geeft
Nicolay als voorbeeld. /.
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Poedercoating op lage temperaturen
“Poedercoating is hot”, zegt de Italiaanse
promovenda Daniela Senatore. Er zijn
veel voordelen.  De beschermlaag is
dikker en harder dan bij gewone lakken.
Er ontstaan geen vegen of strepen en wat
naast het voorwerp gespoten wordt, kan
worden opgevangen en hergebruikt.
Grootste actuele voordeel is de milieu-
vriendelijkheid. 
Vanwege al die pluspunten wordt het in
de industrie toegepast bij het coaten van
witgoed, kantoorkasten en andere
metalen onderdelen die een oven van
meer dan 180 graden Celsius kunnen
doorstaan. En daar zit de kern van
Senatores onderzoek. “Ik wilde weten of
er een poeder is te maken dat bij lagere
temperaturen reageert tot de gewenste
coating maar dat tijdens de opslag en
tijdens het produceren niet klontert.
Naast de energiebesparing levert dit een
ander groot voordeel; zo wordt het toe-
pasbaar op hout, MDF, plastics en zelfs
op papier.”
Een coatingpoeder bestaat uit een mix
van polymeer, harder en additieven
waaronder de pigmenten. “Die mix
ontstaat in een extruder,  een soort pasta-
machine waarin ingrediënten worden
vermengd en als slierten naar buiten
komen”, legt Senatore uit. “Daarna wordt
de mix in een molen tot poeder vermalen.
Dit poeder wordt op elektrostatische
wijze met een spraygun op de producten
aangebracht, waarna de verharding in
een oven gebeurt.”

Crosslinker
“Wij gebruiken in het poeder thermoset
polymeer omdat dat niet hersmelt bij
hoge temperaturen. Een netwerk tussen
die polymeren wordt gecreëerd door een
zogenoemde crosslinker. Voor de
coatingindustrie was de keuze in
crosslinkers beperkt tot bepaalde milieu-
onvriendelijke chemicaliën. Het was on-
mogelijk of zeer moeilijk om -voor het
milieu minder schadelijke- vloeibare
crosslinkers te gebruiken.” 
Senatore heeft een procedure gevonden

Poedercoating/Norbine Schalij
Foto/Bart van Overbeeke

Veel koelkasten, wasmachines en gordijnrails zijn voorzien van een coating die er in droge
vorm op is gespoten en vervolgens in een oven werd vastgebakken. Prachtig procedé zo’n

poedercoating, maar er kleeft wel een nadeel aan; er zijn hoge temperaturen en
schadelijke stoffen nodig. Daniela Senatore (34) bewees met haar onderzoek binnen de
capaciteitsgroep Materiaal en grensvlakchemie van de faculteit Technische Scheikunde
dat poedercoating op lage temperaturen, met gebruik van milieuvriendelijke vloeibare

stof, wel degelijk mogelijk is. 

Afstandsbediening wordt mediahype
We noemden het in de vorige editie van
Cursor een kleine mediahype, de
aandacht voor de magische afstands-
bediening van Industrial Design-
student Joris van Gelder. Nu hij echter
het het NOS-journaal en De Telegraaf
heeft gehaald met zijn afstudeerproject
lijkt de term ‘klein’ niet langer toepas-
selijk. 

Van Gelder is er nog een beetje beduusd
van. Op de vraag wat de afgelopen weken
nu de meeste indruk heeft gemaakt, heeft
hij nog geen antwoord. “Ik besef het nog
niet helemaal. Afstuderen is al iets
heftigs, dat je de titel van ingenieur krijgt,
en dan kom je ook nog op het Journaal.
Het is allemaal veel te snel gegaan om
echt te bevatten.”
De gekte sloeg pas echt goed toe, denkt
hij, toen er een ANP-bericht uitging naar
aanleiding van een stukje op de website
van de TU/e. Afgelopen donderdag, de
dag dat hij zijn afstudeerproject moest
presenteren, belde een hele reeks kranten
en actualiteitenprogramma’s. “Ik voelde
me wel een beetje ongemakkelijk toen ik
alle vrienden die waren gekomen om
mijn afstuderen mee te vieren in de steek
moest laten om opnames te maken voor
het NOS-journaal, maar ik kon natuurlijk
ook niet weigeren”, lacht Van Gelder. 
Hij vindt het wel jammer dat zijn
afstandsbediening in de media werd

gepresenteerd als ‘gadget’: “Gadgets zijn
wonderlijke apparaatjes die geen
noemenswaardige functie hebben.
Wonderlijk heb ik de afstandsbediening
zeker willen maken maar tegelijk is het
apparaat ontwikkeld aan de hand van
gebruikersonderzoek.” Hij werkte hierbij
samen met de Deense hifiproducent
Bang & Olufsen. Van Gelder: “Als je
behoeftes van mensen die TV kijken in de
keuken analyseert, blijkt dat die zich
zorgen maken dat de afstandsbediening
vies wordt. Ook vinden ze het vervelend
om een afstandsbediening te moeten
oppakken om de tv te kunnen bedienen.”

Magie
Vervolgens liet hij zijn fantasie op het
project los. “Het is gebruikelijk om appa-
raten zo te ontwerpen dat je makkelijk
kunt zien waar ze voor zijn en hoe ze
werken. Dat kan nuttig zijn, maar het
maakt apparaten ook een stuk minder
leuk en spannend. En dat is wel een waar-
devolle kwaliteit voor de producten die je
in je huis hebt.” De kersverse ingenieur
benadrukt in het ontwerp liever de magie
van de natuurkunde. “Ik ben zelf
gefascineerd door natuurkundige
fenomenen, die ik probeer te gebruiken
om een soort magische objecten te
maken. Objecten die je verbazen en
verwonderen, die ruimte laten voor
fantasie. Zo geef je mensen ook de kans

om een gevoelsmatige band te scheppen
met de technologie waarmee ze zich om-
ringen. Volgens mij is dat belangrijk;
onze technologische leefomgeving wordt
steeds complexer en minder overzich-
telijk, daarom is een uitsluitend rationele
verhouding met de technologie waarmee
we ons omringen op de lange duur niet
houdbaar.”

Werking
Van Gelder doet niettemin een poging om
de werking van de afstandsbediening te
verduidelijken: “In de voet zit een contra-
gewicht dat met een servomotortje zo ge-
positioneerd wordt dat het apparaat onder
een bepaalde hoek blijft staan.” Als het
volume maximaal is, staat hij bijna
rechtop, staat het geluid uit, dan ligt hij
plat op tafel. “Hij bevat een capacitatieve
sensor: door je hand tegen de afstands-
bediening aan te houden, verander je de
elektrische eigenschappen van het
apparaat. Op die manier kun je het
volume aanpassen.” De afstands-
bediening reageert vervolgens door
zichzelf op te richten of juist platter te
gaan liggen. Helaas kan de ontwerper dat
niet laten zien: het servomotortje is
gesneuveld tijdens de opnamen voor het
NOS-journaal.
Om de tv aan of uit te schakelen, en te
zappen, hoef je Van Gelders ontwerp niet
aan te raken. Je beweegt je vingers

gewoon op de juiste manier door een
grote uitsparing, waarvan de randen zijn
voorzien van leds. Zeven van deze
lampjes zenden infrarood licht uit, dat
aan de andere kant van het gat wordt
opgevangen door fotodiodes. Het lijkt op
de sensoren die je in de deuropeningen
van liften aantreft: als je vingers in de weg
zitten, wordt dat door de fotodiodes
opgemerkt. De andere leds zijn wit en
laten de gebruiker zien of zijn vinger-
bewegingen worden begrepen.
Bovendien dragen ze bij aan de magische
uitstraling.

Toekomst
Van Gelder is vastbesloten zijn ontwerp
verder te ontwikkelen. Ook als Bang &
Olufsen geen interesse mocht hebben.
“Ik heb bewust geen ‘non-disclosure’-
contract getekend, wat wel gebruikelijk is
bij afstudeerprojecten bij grote bedrijven.
Als B&O er niet mee door wil, kan ik in
principe met een andere partij gaan
praten.” Hij wil binnenkort bij een
ontwerpbureau aan de slag. “Ik zoek een
plek waar je op dezelfde manier kunt
samenwerken met je collega’s als hier bij
Industrial Design. Ik heb bij dit project
veel profijt gehad van de communicatie
over en weer met mijn medestudenten.”
Hij wil vooral ook vernieuwend bezig
blijven. Liefst in het buitenland. San
Francisco lijkt hem wel wat./.
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om vloeibare crosslinkers te omkapselen
en gecontroleerd vrij te geven. “Onze
crosslinker is ELO. Dat is een stof die ver-
kregen is uit lijnzaadolie. Omdat ELO
vloeibaar is kon ze niet eerder gebruikt
worden bij poedercoating. De truc was nu
een omkapsel te vinden dat bij tempe-
raturen onder de 140 graden Celsius deze
crosslinker vrijlaat zodat die haar werk
kan doen en de coating kan laten harden.
En die de crosslinker tot 120 graden
vasthoudt, zodat het poeder goed
houdbaar blijft en niet klontert tijdens
opslag en productie. We gebruikten PVP
(polyvinylpyrrolidonen)om de ELO
deeltjes te omkapselen. Door experi-
menteel onderzoek kwamen we op een
mengsel van PVP en ELO dat stabiel is en
gecontroleerd reactie kan geven.”
Testen leerden dat de verhouding
ELO/PVP cruciaal is. Onder een elektro-
nenmicroscoop is te zien dat deeltjes hol
en incompleet worden bij een te groot
percentage crosslinker en te weinig PVP. 
Bij de juiste verhouding krijg je mooie
gladde deeltjes van ongeveer 15 microns
die druppeltjes crosslinker van minder
dan 1 µm diameter omkapselen.

COSI Award
Voor bedrijven is poedercoating met een
ingekapselde vloeibare crosslinker aan-
trekkelijk omdat het ze de mogelijkheid
biedt zonder schadelijke stoffen, snel,
gemakkelijk en goedkoop hun producten
van een harde en mooie beschermlaag te
voorzien. Het idee leverde in februari
2007 een patent op. In hetzelfde jaar
werd de creativiteit beloond met een
COSI Award op de internationale confe-
rentie over coatingwetenschap in
Noordwijk. COSI is een bond die focust
op wetenschappelijke achtergronden van
de nieuwste technologische ontwikke-
lingen die relevant zijn voor de coating-
industrie. TU/e is deelnemer, net als
onder meer KNAW, AKZO NOBEL, en
Dutch Polymer Institute.
Senatores promotieonderzoek was een
modelstudie. De resultaten zijn techno-
logisch interessant maar ze worden nog
niet commercieel toegepast. “Ik denk dat
de coatingindustrie niet graag met onze
crosslinker ELO werkt, ook al is ze niet-
toxisch en goedkoop. De uiteindelijke

coating die ontstaat met gebruik van ELO
is namelijk niet perfect en daardoor
minder geschikt voor de behoefte van de
consument.” Senatore maakt zich er niet
druk om: “In ieder geval, aangetoond is
dat het idee van omkapselen werkt. Het
kreeg niet voor niets een patent. Dat geeft
aan dat industriële toepassing aan ons
voorbehouden is en er geen anderen mee
mogen werken.”
Zelf zal ze zich hier niet meer mee bezig
houden. Sterker, sinds maart werkt ze bij
DSM NeoResins+ in Waalwijk aan een
nieuw onderzoek naar poedercoating met
een totaal ander uitgangspunt; coatings
op waterbasis. NeoResins+ is een snel
groeiende tak van DSM waar water-
gedragen emulsies worden ontwikkeld.
“Waterborne coating vormt een alter-
natief voor minder milieuvriendelijke
harsen op basis van vluchtige organische
stoffen”, noemt Senatore als het grootste
voordeel. 

Passie
Voor ze op de TU/e bij de capaciteitsgroep
Materiaal en grensvlakchemie aan haar
promotie begon, werkte ze vier jaar bij de
researchafdeling van bandenfabrikant
Pirelli in Milaan. Daarvoor studeerde ze
polymeerchemie in Salerno. In 1999
studeerde ze daar af op het maken van
bepaalde polymeren, namelijk styreen-
ethyleen, via een bepaald proces, te weten
de Ziegler-Natta katalyse.
Eind 2003 kwam ze naar de TU/e . Ze
ervoer de overgang van het Italiaanse
naar het Nederlandse werk- en studie-
klimaat als een grote verandering. “Ik
moest wennen aan de enorme mate van
onafhankelijkheid. Eigenlijk miste ik in
de eerste twee jaar van mijn onderzoek
krachtige support en vooral passie tijdens
de dagelijkse coaching, zoals dat gebrui-
kelijk is in Italië.” Maar uiteindelijk is het
allemaal goed gekomen; ze vond haar
weg en ontdekte hoe leuk het is om te
werken in een multiculturele onder-
zoeksgroep./.
Op 21 april verdedigt Daniela Senatore haar proef-
schrift ‘Microencapsulation for controlled release
of liquid crosslinker; towards low temperature
curing powder coatings’.

SSttuuddeenntt  EElleekkttrrootteecchhnniieekk  SStteevveenn  KKaarrddiinnaaaall
wwiisstt  ddaatt  hhiijj  bbiijj  eeeenn  bbeeddrriijjff  wwiillddee  aaffssttuuddeerreenn::
‘‘’’IIkk  hheebb  hhiieerrvvoooorr  HHTTSS  ggeeddaaaann,,  eenn  mmiijjnn  ssttaaggeess
iinn  hheett  bbeeddrriijjffsslleevveenn  bbeevviieelleenn  ggooeedd..  IIkk  hhoouudd
wweell  vvaann  ddee  mmeennttaalliitteeiitt::  eerr  mmooeett  ggeelldd  vveerrddiieenndd
wwoorrddeenn,,  dduuss  aallss  iieettss  wweerrkktt  iiss  hheett  ggooeedd..  OOpp  ddee
uunniivveerrssiitteeiitt  ggaaaann  zzee  ddaann  nnoogg  ddoooorr,,  ddiitt  ooppttiimmaa--
lliisseerreenn,,  nnoogg  eeeennss  kkiijjkkeenn  wwaaaarr  ddaatt  kklleeiinnee
ppiieekkjjee  vvaannddaaaann  kkoommtt  --  ddaatt  kkoosstt  zzoo  vveeeell  ttiijjdd..’’’’
HHeett  wweerrdd  PPhhiilliippss  LLiigghhttiinngg..  ‘‘’’IIkk  wwiillddee  ggrraaaagg
eeeenn  ggrroooott  bbeeddrriijjff,,  ddaaaarr  zziijjnn  zzee  vvaaaakk  bbeetteerr  oopp
aaffssttuuddeeeerrddeerrss  iinnggeesstteelldd..’’’’  KKaarrddiinnaaaall  ddeeeedd  oonn--
ddeerrzzooeekk  nnaaaarr  hheett  ddiimmmmeenn  vvaann  ttll--vveerrlliicchhttiinngg..
‘‘’’HHeett  llaassttiiggee  vvaann  hheett  ddiimmmmeenn  vvaann  ttll  iiss  ddaatt  hheett
hheett  ssttrroooommnneett  vveerrssttoooorrtt::  ddee  ssttrroooomm  rraaaakktt
eerrvvaann  uuiitt  ffaassee  eenn  vveerrvvoorrmmdd..  DDaatt  iiss  nniieett  eerrgg  aallss
jjee  éééénn  bbaallkkjjee  ddiimmtt,,  mmaaaarr  wwaannnneeeerr  jjee  eeeenn  hheeeell
kkaannttoooorr  ddiimmtt  vviinnddtt  NNuuoonn  hheett  mmiinnddeerr  pprreettttiigg..
EErr  mmooeett  dduuss  eexxttrraa  eelleekkttrroonniiccaa  iinn  ddee  ttll--bbaallkk
wwoorrddeenn  iinnggeebboouuwwdd  oomm  ddaatt  wweeeerr  rreecchhtt  ttee
bbrreeiieenn..’’’’
EErr  mmooeesstt  eeeenn  nniieeuuww  ccoonncceepptt  kkoommeenn  ddaatt  ooookk
vvoollddooeett  oopp  mmaarrkktteenn  aallss  ddee  VVSS  eenn  AAzziiëë,,  wwaaaarr  zzee
aannddeerree  ssppaannnniinnggeenn  hhaanntteerreenn..  ‘‘’’IIkk  kkrreeeegg  eeeenn
llaannggee  lliijjsstt  mmeett  kkwwaalliitteeiittsseeiisseenn  wwaaaarraaaann  mmiijjnn
oonnttwweerrpp  mmooeesstt  vvoollddooeenn..’’’’
NNaa  eeeenn  uuiittggeebbrreeiidd  lliitteerraattuuuurroonnddeerrzzooeekk  ggiinngg

KKaarrddiinnaaaall  aaaann  ddee  ssllaagg  mmeett  eeeenn  ssiimmuullaattiiee--
ppaakkkkeett..  ‘‘’’VVeerrvvoollggeennss  hheebb  iikk  hheett  pprroottoottyyppee
ggeebboouuwwdd..  EEnn  ddaann  bblliijjkktt  hheett  iinn  pprraakkttiijjkk  ttoocchh
nniieett  aalllleemmaaaall  zzoo  ttee  wweerrkkeenn  aallss  iinn  ddee  ssii--
mmuullaattiiee..’’’’  EEeenn  eelleekkttrroonniisscchhee  sscchhaakkeellaaaarr
zzoorrggddee  vvoooorr  eelllleennddee::  ‘‘’’EErr  wwaass  dduuiiddeelliijjkk  iieettss
mmiiss,,  mmaaaarr  hheett  dduuuurrddee  eevveenn  vvoooorr  iikk  ddoooorrhhaadd
ddaatt  ddaatt  ddee  rroottttee  aappppeell  wwaass..  HHiijj  ggeeddrrooeegg  zziicchh
nniieett  aallss  iinn  ddee  ssiimmuullaattiieess..  TToocchh  wwiillddee  PPhhiilliippss
ddaatt  iikk  ddiiee  sscchhaakkeellaaaarr  ggeebbrruuiikkttee,,  vvaannwweeggee  hheett
kkoosstteennppllaaaattjjee..  DDuuss  hheebb  iikk  eeeerrsstt  ddee  eeiiggeenn--
sscchhaappppeenn  vvaann  ddee  sscchhaakkeellaaaarr  iinn  kkaaaarrtt  ggee--
bbrraacchhtt..  MMeett  ddiiee  ggeeggeevveennss  hheebb  iikk  eeeenn  aall--
ggoorriittmmee  bbeeddaacchhtt  oomm  ddee  sscchhaakkeellaaaarr  aaaann  ttee
ssttuurreenn,,  ttooeenn  wweerrkkttee  hheett  aaaannzziieennlliijjkk  bbeetteerr..’’’’
ZZiijjnn  wweerrkk  iiss  ddee  eeeerrssttee  ssttaapp  iinn  hheett  oonnttwwiikkkkee--
lliinnggsspprroocceess::  ‘‘’’DDaatt  nnooeemmeenn  zzee  ddee  vvoooorroonnttwwiikk--
kkeelliinngg..  MMiijjnn  pprroottoottyyppee  wweerrkktt,,  mmaaaarr  lliiggtt  nnoogg
aaaann  hheett  iinnffuuuuss::  oovveerraall  llooppeenn  ddrraaaaddjjeess,,  hheett  iiss
nnoogg  vveeeell  ttee  ggrroooott..  DDee  vvoollggeennddee  ssttaapp  iiss  oomm  eerr
eeeenn  hhaannddzzaaaamm  ppaakkkkeettjjee  vvaann  ttee  mmaakkeenn..  MMaaaarr
ddaatt  ddooeenn  aannddeerreenn,,  iikk  wweerrkk  nnuu  aaaann  hheett
vveerrssllaagg..’’’’

TTeekksstt::  AAnnoouucckk  VVrroouuwwee
FFoottoommoonnttaaggee::  RRiieenn  MMeeuullmmaann
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Onderzoek in het kort
Rubicon voor Lars Röglin
DDee  DDuuiittssee  cchheemmiiccuuss  ddrr..  LLaarrss  RRöögglliinn  hheeeefftt  eeeenn  RRuubbiiccoonn  ggeekkrreeggeenn  oomm  eeeenn  jjaaaarr  llaanngg  oonn--
ddeerrzzooeekk  ttee  ddooeenn  oopp  ddee  TTUU//ee..  HHiijj  ggaaaatt  eeeenn  nniieeuuwwee  mmaanniieerr  oonnttwwiikkkkeelleenn  oomm  bbiioollooggiisscchh  aaccttiieevvee
ssttooffffeenn  ttee  aannaallyysseerreenn,,  wwaaaarrbbiijj  hhiijj  kkuunnssttmmaattiiggee  ssyysstteemmeenn  zzaall  ggeebbrruuiikkeenn  iinn  ppllaaaattss  vvaann  ddee
ggaannggbbaarree  bbiioollooggiisscchhee  ssyysstteemmeenn..  RRöögglliinn  kkoommtt  ttee  wweerrkkeenn  iinn  ddee  vvaakkggrrooeepp  MMaaccrroommoolleeccuullaaiirree
eenn  OOrrggaanniisscchhee  CChheemmiiee  vvaann  pprrooff..  BBeerrtt  MMeeiijjeerr..  RRuubbiiccoonn  iiss  eeeenn  bbeeuurrss  vvaann  ddee  NNeeddeerrllaannddssee
OOrrggaanniissaattiiee  vvoooorr  WWeetteennsscchhaappppeelliijjkk  OOnnddeerrzzooeekk  vvoooorr  ppaassggeepprroommoovveeeerrddee  oonnddeerrzzooeekkeerrss..

Drie Nobelprijswinnaars op FYSICA 2008
OOpp  FFYYSSIICCAA  22000088  zziijjnn  ddiitt  jjaaaarr  ddrriiee  NNoobbeellpprriijjsswwiinnnnaaaarrss  aaaannwweezziigg..  BBeehhaallvvee  GGeerraarrdd  ’’tt  HHoooofftt,,
zzuulllleenn  bbeeiiddee  wwiinnnnaaaarrss  vvaann  ddee  NNoobbeellpprriijjss  vvoooorr  ddee  NNaattuuuurrkkuunnddee  22000077,,  AAllbbeerrtt  FFeerrtt  eenn  PPeetteerr
GGrrüünnbbeerrgg,,  vvrriijjddaagg  1188  aapprriill  eeeenn  lleezziinngg  ggeevveenn  iinn  DDee  VVeerreeeenniiggiinngg  ttee  NNiijjmmeeggeenn..  FFYYSSIICCAA  iiss  hheett
jjaaaarrlliijjkkssee  ssyymmppoossiiuumm  vvaann  ddee  NNeeddeerrllaannddssee  NNaattuuuurrkkuunnddiiggee  VVeerreenniiggiinngg..  AAllllee  lleezziinnggeenn  zziijjnn
ggeerriicchhtt  oopp  eeeenn  aallggeemmeeeenn  nnaattuuuurrkkuunnddiigg  ppuubblliieekk::  ssttuuddeenntteenn,,  ddoocceenntteenn  eenn  ffyyssiiccii  wweerrkkzzaaaamm  iinn
oonnddeerrzzooeekk  eenn  bbeeddrriijjffsslleevveenn..  MMeeeerr  iinnffoorrmmaattiiee  oovveerr  hheett  pprrooggrraammmmaa  ooff  aaaannmmeellddeenn  vviiaa::
wwwwww..ffyyssiiccaa..nnll

Wiskundig model moet digitale storingen voorkomen 
AAlliinnaa  WWeeffffeerrss--AAllbbuu  vvaann  WWiisskkuunnddee  eenn  IInnffoorrmmaattiiccaa  oonnttwwiikkkkeellddee  eeeenn  mmeetthhooddee  ddiiee  ddee  ssttoo--
rriinnggeenn  vvaann  ddiiggiittaallee  ddaattaa  mmooeett  rreedduucceerreenn..  ZZee  pprroommoovveeeerrtt  1166  aapprriill  oopp  ddiitt  oonnddeerrwweerrpp..  DDee
sstteeeeddss  ggrrootteerree  hhooeevveeeellhheeddeenn  ddiiggiittaallee  ddaattaa  ddiiee  ttvv’’ss,,  ddvvdd--ssppeelleerrss,,  mmoobbiieellttjjeess  eenn  PPDDAA’’ss  ggee--
bbrruuiikkeenn,,  zzoorrggeenn  ssoommss  vvoooorr  ssttoorriinnggeenn..  DDaatt  kkoommtt  ddoooorrddaatt  ddee  iinnggeebbaakkkkeenn  ccoommppuutteerrcchhiippss  eenn
ssooffttwwaarree  iinn  ddee  aappppaarraatteenn  ddee  ppiieekkeenn  iinn  ddee  ddaattaassttrroooomm  nniieett  aallttiijjdd  aaaannkkuunnnneenn..  WWeeffffeerrss--AAllbbuu
oonnttwwiikkkkeellddee  eeeenn  mmeetthhooddee  ddiiee  ddee  ooppttiimmaallee  ccoonnffiigguurraattiiee  vvaann  ssooffttwwaarree  ccoommppoonneenntteenn  eenn  ddee
ooppttiimmaallee  hhooeevveeeellhheeiidd  bbeennooddiiggddee  pprroocceessssoorr--  eenn  ggeehheeuuggeennccaappaacciitteeiitt  iinn  ddiitt  ssoooorrtt  aappppaarraatteenn
bbeerreekkeenntt..  GGrrootteerree  cchhiippss  iinnbboouuwweenn  kkaann,,  mmaaaarr  iiss  dduuuurr..  DDee  oonnddeerrzzooeekksstteerr  bbeekkeeeekk  hhooee  jjee  aall  bbiijj
hheett  oonnttwweerrppeenn  vvaann  ddee  ssooffttwwaarree  kkuunntt    bbeerreekkeenneenn  hhooee  eeeenn  aappppaarraaaatt  mmaaxxiimmaaaall  ffuunnccttiioonneeeerrtt
mmeett  eeeenn  mmiinniimmuumm  aaaann  pprroocceessssoorr--  eenn  ggeehheeuuggeennccaappaacciitteeiitt..  HHeett  mmooddeell  kkaann  ddee  ddaattaassttrroooomm
ppllaannnneenn  eenn  rreeggeelltt  ddee  ttiijjddeelliijjkkee  ooppssllaagg  vvaann  ddaattaa  iinn  eeeenn  bbuuffffeerr  bbiijj  oovveerrbbeellaassttiinngg..  



10 april 2008 Cursor
8/ Achtergrond

‘Bezwaar maken mag dan grat
De mogelijkheid om bezwaar aan te
tekenen is ingesteld om de rechtbanken te
ontlasten maar ook om escalatie te
voorkomen. Jaarlijks behandelt de TU/e-
adviescommissie voor beroep en bezwaar
(AB&B) 20 tot 25 zaken. De onderwerpen
variëren van een ontslagaanzegging, reis-
kosten- of studiekostenvergoeding,
vakantiedagen, bestuursbeurzen, student-
assistentschap, tot een (niet verkregen)
diploma of een regeling bij de overgang
naar een ander studiestelsel. Het bevoegd
gezag, meestal het College van Bestuur, is
formeel altijd verantwoordelijk, maar
mandateert veel zaken aan faculteits-
besturen, diensthoofden, decanen of
docenten. 
Ing. Martin van Gessel, een van de ver-
tegenwoordigers van de werknemers: “De
TU/e is een openbare universiteit en daar
geldt de Algemene Wet Bestuursrecht voor
bezwaren tegen besluiten van een bevoegd
orgaan of persoon. Die wet bepaalt dat
bezwaarmakers eerst bij het bevoegd
gezag aan de bel moeten trekken. Dat is op
de TU/e het College van Bestuur, dat de
AB&B inschakelt.”
Vanaf de start is geprobeerd om de
commissie zo onafhankelijk mogelijk te
laten functioneren. Er zitten vertegen-
woordigers van werkgevers èn werk-
nemers in en er de voorzitter (een rechter)
en secretaris zijn onafhankelijk. (zie
kader,red.) De rechter is de juridische
specialist, leidt de hoorzitting en zit het
interne commissieberaad voor. Zijn stem
telt ook bij het advies dat de commissie
uitbrengt. Bovendien zijn commissieleden
geen ‘rechter in eigen zaak’. Drs. Suzanne
Udo, een van de vertegenwoordigers aan
werkgeverzijde: “Stel dat iemand van mijn
faculteit bezwaar aantekent, dan neemt
iemand anders mijn taak over.” 

Compromis
Belangrijk is het verschil tussen niet-ont-
vankelijk en ongegrond verklaren. Is een
bezwaar niet-ontvankelijk, dan gaat de
Adviescommissie er namelijk niet over,
bijvoorbeeld omdat de termijn verstreken
is of omdat er geen besluit is genomen,
maar een voornemen tot een besluit.
Ongegrond is als het bezwaar niet wordt
erkend, dus als de bezwaarmaker ongelijk
heeft: de commissie adviseert aan het
College van Bestuur om het besluit te
handhaven.
Als de AB&B het bezwaar in behandeling

neemt, volgt er een hoorzitting. 
Van Gessel: “Soms gaat het erom recht te
doen, soms om te achterhalen waarom een
bepaalde beslissing is genomen. Veelal
wordt eerst geprobeerd een compromis te
bereiken tussen de partijen. Lukt dat, dan
kan een advies achterwege blijven. Als het
mislukt volgt er, na onderling beraad, een
advies aan het College van Bestuur,
waarvan onzeker is of het College dat
overneemt.”

Adviezen
Ir. Paul Goemans, een van de werk-
nemersvertegenwoordigers: “Het gebeurt
zelden dat er grote verschillen zijn, ik heb
nog niet meegemaakt dat we met meerder-
heid van stemmen een advies moesten
uitbrengen. Dat is mede de verdienste van
de voorzitter; die heeft de juridische
autoriteit.” 
Het afgelopen jaar nam het CvB alle
adviezen over. In de jaren daarvoor gaf de
commissie de bezwaarden negen keer
gelijk, maar nam het CvB die adviezen niet
altijd over. Of er sprake is van een trend
kunnen geïnterviewden niet inschatten.
Daarvoor verschillen de behandelde zaken
te veel.
Udo is vijf jaar lid van de commissie als
onderdeel van haar functie (directeur
bedrijfsvoering bij de faculteit Elektro-

techniek), maar niet alleen daarom: “Je
wilt ook weten wat er leeft en speelt op de
universiteit. Je hebt je eigen rechtsgevoel
en je wilt ook kijken of dat overeenkomt
met dat van anderen.” 
Goemans is vanaf het begin lid van de
commissie, evenals Van Gessel, beiden als
werknemersvertegenwoordiger. Goemans
is inmiddels gepensioneerd, maar nog
altijd lid van het OPTU/e. Zijn motivatie:
“We hebben binnen het OPTU/e gekeken
wie hierin geïnteresseerd is, op basis
daarvan is er een keuze gemaakt.” Voor
Van Gessel geldt hetzelfde, maar: “Het
is ook onderdeel van mijn
werk als kaderlid van de
vakbond CNV Publieke Zaak.
Maar je doet het omdat je het
zelf graag wil.” 
Zien de vakbonden dit dan ook
als een soort belangen-
behartiging?
Goemans: “Vakbonden werken
in het lokale overleg aan col-
lectieve belangen, waarbij de
bonden zich gelijkelijk inspannen
voor zowel leden en als niet-leden.
Individuele belangenbehartiging
verstrekken bonden alleen aan
leden. Het lidmaatschap van deze
commissie is voor leden van het
OPTU/e een onderdeel van de col-

lectieve belangenbehartiging. Overigens,
bezwaar maken mag dan gratis zijn, het
kost je veel kruim.’ 
Overigens behandelt de commissie geen
bezwaren over functie-indelingen, zoals
na de UFO-operatie. Dat is met de CAO
geregeld, dus een landelijke regeling die
wel uniform moet blijven. Dit is
specialistenwerk, waar een aparte com-

Adviescommissie Beroep en
Foto’s/Bart va
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‘Conflicten worden harder, de beha
“De verhoudingen tussen de partijen die

een conflict uitvechten bij de
Adviescommissie Beroep en Bezwaar

behandelt, zie je de laatste jaren
verharden. Het wordt zakelijker,

functioneler. Er wordt niet meer gekeken
wat iemands verdiensten in het verleden

waren, maar vooral ‘Wat kan hij nu nog
voor de universiteit betekenen?’ Mensen
voelen zich te kort gedaan en niet meer
gewaardeerd, dat geeft harde(re) tegen-

stellingen”, constateert mr. Pim
Leclercq. Hij was dertien jaar voorzitter
van de Adviescommissie op de TU/e en
vervult deze rol nog tot het eind van het
jaar, afwisselend met zijn opvolger mr.

Walter van Alphen. 

De Adviescommissie ‘Beroep en Bezwaar’
wordt voorgezeten door een onafhanke-
lijke rechter, om de objectiviteit en onaf-
hankelijkheid van de interne commissie
zoveel mogelijk te waarborgen. Maar na
dertien jaar vindt Leclercq het wel mooi
geweest. Leclercq, in het dagelijkse leven
kantonrechter in Eindhoven, begon vanuit
een gevoel van dienstverlening: “Je wordt

gevraagd en ik heb ingestemd. Het leuke
is dat ik mijn kennis van het bestuursrecht
op kon halen. Het is altijd nuttig om je
neus buiten de deur te steken. Het was
zeker niet voor het geldelijke gewin, het is
gewoon heel prettig om dit te doen.” 
Van Alphen, bestuursrechter in
Middelburg, werd op voorspraak van de ju-
ridische afdeling van de Universiteit
Utrecht, door de TU/e benaderd:
“Inmiddels ben ik twaalf jaar voorzitter
van een dergelijke Adviescommissie op de
Universiteit in Utrecht. Alleen, daar doen
ze geen studentenzaken en op de TU/e wel
en daarom ben ik hier begonnen.”
Hij ziet het niet als een specifiek voordeel
dat hij de academische wereld kent,
daarvoor is het verschil per zaak en per
universiteit te groot wat betreft sfeer en
regelingen. Van Alphen: “Dat de TU/e een
Bèta-universiteit is, trekt me wel. Dat is
toch een andere wereld, mensen hebben
toch een andere manier van denken. Ik
vroeg voor een bepaald onderzoek bij de
TU/e eens aan een docent/onderzoeker
hoeveel mensen er ongeveer op zijn
afdeling werken. Zijn antwoord:

‘Ongeveer bestaat niet.’ Dat geeft een
beetje weer hoe Bèta’s een probleem
benaderen. Dat maakt het ook tot een
uitdaging.”
Over een zitting die middag kan Leclercq
niet veel zeggen, behalve enige algemeen-
heden: “Die was best lastig. De studenten
hadden geen juridische bijstand mee-
genomen en zoiets kan handig zijn, al was
het maar om -vooraf- een klankbord te
hebben. Dan verklein je ook het risico dat
je iets verkeerd zegt of verkeerde accenten
legt. Wellicht speelt geld een rol. Zonder
rechtsbijstandverzekering wordt het al
gauw duur. In deze zaak is overigens het
niet het juridische aspect moeilijk, maar
de feiten.” 
Beide voorzitters vinden dat ook hun
belangrijkste taak, de feiten achterhalen.
Leclercq: “Zaken gaan vaak voor 95
procent over feiten en feitjes. Hoe iets
precies is gelopen, is vaak de sleutel tot de
oplossing. Maar feitjes kunnen verkeerd
in iemands geheugen blijven hangen,
daarom is een dossier ook zo belangrijk.” 
Van Alphen: “Ik heb de zitting van mr.
Leclercq bijgewoond en het is duidelijk datMr. Pim Leclercq

Suzanne Udo Martin van Gessel
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tis zijn, het kost je veel kruim’ 

missie voor is. Klachten neemt de com-
missie evenmin in behandeling, het moet

gaan om een besluit van of namens het
College van Bestuur. 
Het interne beraad kan ook meer dan juri-
dische aspecten betreffen. Goemans geeft
een voorbeeld: “Iemand had een computer
aangeschaft en wilde die met zijn salaris
verrekenen via het pc-privé project.
Volgens de regeling (belasting wetgeving)
kan dat eens in de drie jaar, dus niet in
2001 als je al een pc gekocht hebt in 1999.
Daar ontstond het probleem: de salaris-
administratie had de eerste pc een jaar
later verrekend dan het personeelslid had
verwacht, maar wel met de schriftelijke
instemming van betrokkene. Het pc-privé
project was inmiddels afgelopen, zodat er
geen reparatiemogelijkheid meer was. De
bezwaarmaker vond het formulier dat hij
destijds ondertekende verwarrend. De
AB&B gaf hem gelijk en het advies luidde:

al staat de TU/e formeel in zijn recht, de
commissie stelt toch voor om de schade
van de betrokkene te vergoeden.
Bovendien zijn de formulieren aangepast,
omdat een gelijksoortige regeling nog wel
bestaat voor het fietsenplan. Hier gold dus
genade voor recht; het CvB heeft de
schadevergoeding ook betaald.” 
Komen er ook vormfouten voor?
Goemans: “Dat gebeurt, maar we mogen
de zaak behandelen alsof ze niet gemaakt
zijn, bijvoorbeeld het gebruik van verkeer-
de voorletters in een naam. Het gaat hier
om geschillen, niet over strafzaken. Het
verschilt echter per geval. Als bijvoorbeeld
een verkeerde datum in een ontslagaan-
zegging staat, heeft dat te grote 
consequenties. 
Er staat normaliter drie maanden voor een
opzegtermijn. Als er dan twee maanden

staan vermeld, is de opzegging ongeldig.” 
Door hun lange ervaring in deze commis-
sie zien Goemans en Van Gessel de laatste
jaren wel veranderingen in de onderwerpen. 
Van Gessel: “Vroeger behandelden we
vaker relatief kleine dingen; ontslagen
kwamen nauwelijks voor. Nu wel. Dat zegt
veel over de huidige maatschappij en ook
over de TU/e. Het is zakelijker en harder
geworden. Veelal zijn het zaken met een
grote(re) impact. De omvang van de
dossiers neemt daarbij navenant toe, ook
door het gebruik van e-mail, waarvan veel
correspondentie aan het dossier toe wordt
gevoegd. 
Goemans: “Ik heb mijn opslag voor e-mail
laten vergroten, maar soms zijn de
dossiers dan - letterlijk - nog te groot.”/.

n Bezwaar/Gerard Verhoogt
an Overbeeke
ul Weehuizen

p en Bezwaar streeft in eerste
tussen de strijdende partijen.
t gerespecteerd voelt, komt dat
niet. Bij het oplossen van een
benadrukt ir. Paul Goemans van

nd 1994 kunnen Tu/e-besluiten
f hun vertegenwoordigers - 
arlijks maken zo’n twintig 

ebruik van deze mogelijkheid. 

andeling zakelijker en functioneler’
deze voorzitter en ik niet veel hoeven te
bespreken. Hij houdt het redelijk formeel
en dat doe ik ook. Het moeilijkste daarbij
is om de (in)formele feiten te achterhalen:
wie heeft wat wanneer gezegd? Dat heb je
nodig om het juridische probleem in te
kaderen. Als voorzitter moet je er tevens
voor zorgen dat mensen hun zegje
kunnen doen en niet door elkaar praten. Je
moet het tot de zaak beperken, maar
tegelijk een bepaalde mate van emoties
toelaten. Daar een goede balans in
houden, kan lastig zijn maar je krijgt er
ook ervaring in. En soms laat het zich niet
sturen, dan stuurt de zaak zichzelf.”
Beide voorzitters streven naar unanimiteit
bij het advies aan het CvB, wat niet altijd
even gemakkelijk blijkt. De
Adviescommissie is samengesteld uit een
vertegenwoordiger namens de vakorgani-
saties en een namens de werkgevers.
Beiden kunnen heel anders tegen een
kwestie aankijken. Maar de commissie
doet meer dan alleen adviseren aan het
CvB.
Van Alphen: “Je probeert eerst de zaak in
der minne te schikken, als die zich daar

tenminste voor leent. Daar moet soms
lang voor gepraat worden, maar dat is
altijd beter dan welk advies ook. Dat kan
overigens ook betekenen dat iemand
inziet dat hij met een kansloze zaak bezig
is.”
Leclercq: “De commissie wil ook echt met
één mond te spreken. Dat is het moei-
lijkste als mensen zich helemaal ingraven.
Ik probeer, en de commissieleden ook,
altijd de mensen bij elkaar te brengen. Het
is beter dat ze zelf hun probleem oplossen
dan dat een derde, in dit geval de com-
missie, dat moet doen.”
Dat is anders dan een zitting op het
kantongerecht? 
Leclercq: “Als je naar de wereld van het
kantongerecht kijkt, zou je kunnen
denken dat de maatschappij alleen uit
gekken of ruziemakers bestaat. Dat is
natuurlijk niet zo. Maar ook daar gaat het
om feiten. Het goede van een zitting is,
merk ik regelmatig, dat mensen de zaak
van verschillende kanten horen. Dat alleen
al kan helpen om iets te accepteren. In het
kantongerecht speelt het decorum (toga,
bef) daar een extra rol bij. Dat is hier

minder. Mensen werken en ‘leven’ meer
samen dan in de maatschappij buiten de
TU/e, dat maakt het ook anders dan in het
kantongerecht.”
Het blijkt dat die neutraliteit Van Alphen
erg aan het hart gaat, aangezien hij er
meerdere keren op terugkomt: “Ik doe dit
werk ook voor mijn plezier, het is een soort
vrijetijdsbesteding, want ik krijg er geen
vrij voor en moet de tijd gewoon ’s avonds
inhalen. Dus na de zitting ga ik meteen
naar huis, maar ook om de relatie met de
TU/e zo zakelijk mogelijk te houden en
onafhankelijk te blijven. Want als de TU/e
druk gaat uitoefenen en me wil sturen
neem ik daar geen genoegen mee. Dat zou
als consequentie kunnen hebben dat ik
mijn functie beschikbaar stel, want dan
kan ik de onafhankelijkheid niet waar-
borgen. In Utrecht heb ik een dergelijke
druk nimmer ervaren en ik neem aan dat
dit in Eindhoven niet anders zal zijn. En
omdat er geen juristen in de commissie
zitten moet je kunnen vertrouwen op de
kennis, onafhankelijkheid en neutraliteit
van de voorzitter.” /. Mr. Walter van Alphen

DDee  ccoommmmiissssiiee  AABB&&BB  oovveerrlleeggtt  ggeemmiiddddeelldd  eeeenn
kkeeeerr  ppeerr  mmaaaanndd  eenn  bbeessttaaaatt  uuiitt  eeeenn  vvoooorrzziitttteerr
((eeeenn  oonnaaffhhaannkkeelliijjkkee  rreecchhtteerr)),,  eeeenn  oonnaaffhhaann--
kkeelliijjkkee  sseeccrreettaarriiss,,  eeeenn  vveerrtteeggeennwwoooorrddiiggeerr
vvaann  ddee  eerrkkeennddee  wweerrkknneemmeerrssoorrggaanniissaattiieess  oopp
ddee  TTUU//ee  eenn  eeeenn  nnaammeennss  ddee  wweerrkkggeevveerr..  EErr  zziijjnn
vveerrsscchhiilllleennddee  ppoooollss,,  zzooddaatt  ddee  lleeddeenn  eellkkaaaarr  aaff
kkuunnnneenn  wwiisssseelleenn..  DDee  ppooooll  vvaann  wweerrkkggeevveerr--
vveerrtteeggeennwwoooorrddiiggeerrss  bbeessttaaaatt  uuiitt  ddrr..  KKaarreenn  AAllii,,
ddrrss..  SSuuzzaannnnee  UUddoo;;  ddrrss..  MMaarrttiinn  BBooeerrss  eenn  ddrr..  iirr..
RRoonnaalldd  WWaatteerrhhaamm..  DDee  vveerrtteeggeennwwoooorrddiiggeerrss
vvaann  wweerrkknneemmeerrssoorrggaanniissaattiieess  zziijjnn  iinngg..  JJaann
DDiijjkkssttrraa;;  iirr..  PPaauull  GGooeemmaannss;;  iinngg..  MMaarrttiinn  vvaann
GGeesssseell  eenn  MMaarrjjoo  vvaann  ddeerr  VVaallkk--KKuuiippeerrss..  EErr  zziijjnn
ttwweeee  rreecchhtteerrss  ddiiee  eellkkaaaarr  aaffwwiisssseelleenn  aallss  vvoooorr--
zziitttteerr  ((zziiee  eellddeerrss  ddeezzee  ppaaggiinnaa)),,  mmrr..  WWaalltteerr  vvaann
AAllpphheenn  eenn  mmrr..  PPiimm  LLeecclleerrccqq..  HHeett  sseeccrreettaarriiaaaatt

iiss  oonnddeerrggeebbrraacchhtt  bbiijj  hheett  CCeennttrruumm  vvoooorr
AArrbbeeiiddssvveerrhhoouuddiinnggeenn  OOvveerrhheeiiddssPPeerrssoonneeeell  iinn
DDeenn  HHaaaagg  eenn  wwoorrddtt  uuiittggeeooeeffeenndd  ddoooorr  mmrr..
MMaarrttiijjnn  HHooffkkeess..  
DDee  CCoommmmiissssiiee  vvaalltt  oonnddeerr  hheett  aammbbtteennaarreenn--
rreecchhtt,,  dduuss  hheett  bbeessttuuuurrssrreecchhtt,,  eenn  bbeehhaannddeelltt
ddaaaarroomm  ggeeeenn  ssttrraaffzzaakkeenn..  EEeenn  bbeerrooeeppsspprrooccee--
dduurree  bbiijj  ddee  aaffddeelliinngg  bbeessttuuuurrssrreecchhtt  vvaann  ddee
aarrrroonnddiisssseemmeennttssrreecchhttbbaannkk  kkaann  ppaass  aaaannggee--
ssppaannnneenn  wwoorrddeenn  aallss  ddee  AAddvviieessccoommmmiissssiiee  eeeenn
nneeggaattiieevvee  uuiittsspprraaaakk  hheeeefftt  ggeeddaaaann  ddiiee  ddoooorr
hheett  CCoolllleeggee  vvaann  BBeessttuuuurr  iiss  oovveerrggeennoommeenn,,  ooff
aallss  hheett  CCoolllleeggee  vvaann  BBeessttuuuurr  eeeenn  ppoossiittiieeff
aaddvviieess  vvaann  ddee  ccoommmmiissssiiee  hheeeefftt  vveerrwwoorrppeenn..
EEeenn  bbeerrooeeppsspprroocceedduurree  bbiijj  ddee  rreecchhttbbaannkk  kkoosstt
227700  eeuurroo..  DDiiee  wwoorrddeenn  vveerrggooeedd  aallss  iieemmaanndd  ddiiee
iinn  bbeerrooeepp  iiss  ggeeggaaaann,,  ggeelliijjkk  kkrriijjggtt..  EEeenn  aaddvvoo--

ccaaaatt  iiss  vvoooorr  eeiiggeenn
kkoosstteenn..  DDee  rreecchhtteerr
kkaann,,  aallss  ddee
wweerrkknneemmeerr  hheett
bbeerrooeepp  wwiinntt,,  ddee
TTUU//ee  ooppddrraaggeenn  oomm
eeeenn  nnoorrmmbbeeddrraagg
aaaann  aaddvvooccaaaatt--
kkoosstteenn  ttee  vveerr--
ggooeeddeenn..  IInn  eeeenn
eennkkeell  ggeevvaall
bbeettaaaalltt  ddee  TTUU//ee  
--vvrriijjwwiilliigg--  zzeellffss
mmeeeerr,,  oommddaatt  ddee
nnoorrmmkkoosstteenn  ddee
eecchhttee  kkoosstteenn  mmaaaarr
tteenn  ddeellee  ddeekkkkeenn..

Van links naar recht: Karen Ali, Pim Leclercq, Paul Goemans en Martijn Hofkes
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Ben je bereid te investeren in onze toekomst 
én die van jou? Een ondernemende professional 
met ambitie en doorzettingsvermogen kan 
bij DELTA rekenen op een stevige loopbaan. 
Je gaat aan de slag in een veelzijdige onderneming 
waar je kunt profiteren van een volledig trainings- en 
opleidingspakket. DELTA biedt je volop kansen om 
te groeien in je werk en als persoon.

Het nuttigste bedrijf van 
Nederland zoekt …

Management trainees 
en fi nanciële trainees
Management trainees volgen een tweejarige opleiding tot all-round 
manager. Je doet daarbij ervaring op in verschillende bedrijfsonderdelen. 
Financieel trainees volgen een specialistisch programma, waarbij het 
in de eerste plaats gaat om het opdoen van kennis en ervaring op het 
gebied van fi nanciën. 

Voor beide functies geldt dat DELTA zoekt naar kandidaten met een universi-
taire of HBO-achtergrond, maximaal één jaar ervaring. 
Financieel specialisten hebben één van de volgende opleidingen gevolgd: 
bedrijfeconomie (wo) of bedrijfskunde (wo)

Als trainee of financieel specialist in opleiding ontvang je een prima salaris.
Bij een goede afronding van het opleidingsprogramma wordt de aanstelling 
omgezet in een contract voor onbepaalde tijd.

Wonen en werken in Zeeland
Gunstige woningprijzen, afwezigheid van files, veel ruimte en mooie stranden:
Zeeland is een aantrekkelijke provincie om te wonen en werken. Zeker in
combinatie met levendige steden die op een steenworp afstand liggen, zoals
Antwerpen en Rotterdam.

Meer informatie?
Kijk op www.delta.nl/traineeship voor meer informatie.

DELTA N.V. levert energie, infra- en milieudiensten én digitale services, zoals internet, telefonie en radio en tv-signalen. Door deze diensten in één uniek 
pakket aan te bieden, kunnen we met recht zeggen dat we een nuttig bedrijf zijn. In Zeeland, onze thuisbasis, is een groot deel van de Zeeuwen onze 
klant. Op de zakelijke markt zijn we actief in binnen- en buitenland in afvalmanagement, milieu, energieopwekking en –verkoop. Bij DELTA werken in 
Zeeland en daarbuiten zo’n 3.000 professionals.

DELTA N.V.    Postbus 5048    4330 KA Middelburg    T (0118) 88 20 00   www.delta.nl/traineeship

www.diversityworks.nl

Voor hoogopgeleide vrouwen en hoogopgeleid multicultureel talent.

Where innovation starts

SLA JE SLAG!
VIER MAANDEN SPORTEN VOOR MAAR 25 EURO

WWW.STUDENTENSPORTCENTRUMEINDHOVEN.NL

geldig van 14 april tot 1 september 2008

voor studenten en medewerkers

sportkaart verkrijgbaar bij het
studentensportcentrum

op de TU/e-campus

adopteereenpup.nl
Help hem blindengeleidehond worden. Ga naar

SAM MOET NOG
VEEL LEREN.
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In short
Sicko
Michael Moore, the
Canadian documentary
maker, known from
Bowling for Columbine
and Fahrenheit 9/11
against Bush, criticizes
the American public
health system in Sicko.
Moore concentrates on the
250 million Americans
who have taken out
medical expenses
insurance policies. Moore
argues that the commer-
cialization of the
insurance system has
reduced them to an
outline of costs. He shows
how an insurance
company denies treatment
to a  22-year-old cancer
patient because, statis-
tically, she is too young to
suffer from cancer. A
mother tells how her
toddler died because the
child had to be taken to a
cheap hospital. After an
accident involving a saw, a
man is compelled to
choose which finger he
wants to be stitched on:
his middle finger (60
thousand dollars) or his
ring finger (12 thousand
dollars).
Prior to the film Ronald
Rovers, film reviewer and
editor of De Filmkrant,
will shed some light on
the working method used
by Michael Moore.
Monday 14 April - 19.30 -
22.30 hours - Filmhuis De
Zwarte Doos - Admission:
2.50 Euros with student
card, otherwise 7 Euros.

Multiculturalism
The immigration of
people from different non-
Western countries has
made the Netherlands into
a so-called multicultural
country. The immigration
of people with a Muslim
background has led some
people to question the
ideal of multiculturalism.
They feel that Islam and
democracy cannot coexist.
Instead of multicultu-
ralism, they stress the
need for a strong Dutch
culture. In this lecture dr.
Markha Valenta (Vrije
Universiteit Amsterdam)
will explain the vehement
reactions that are cur-
rently seen in the integ-
ration debate. Why is the
issue often avoided by tra-
ditional Dutch political
parties? Does the current
situation constitute a
Dutch identity crisis?
From her position as both
an in- and outsider
Markha Valenta takes and
uncovers many interesting
connections and peculia-
rities. Markha Valenta is
an American historian
whose current research is
on the relationship
between Muslims and the
Western world.
Wednesday 7th May, by
Dr. Markha Valenta, 11.45 -
13.00 hours, Blauwe Zaal,
Auditorium

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

English test for TU/e teachers
All teachers and profes-
sors at the TU/e will be
tested in English within
the next three years. If
they fail the oral and
written test, they will be
advised to improve their
English first.

Jaime Hernandez
Mendiata, a Master student
of Innovation Manage-
ment, thinks it is a good
measure. Jaime: “Some
teachers and professors at
my department have a very
good command of English.
For example, prof. Brom-
bacher will certainly pass
the test. And others are
rather bad.” Jaime, who is
from Colombia -his
mother tongue is Spanish-
will not name the relatively
bad ones as he thinks his
own knowledge of English
is not great either. “I won’t
criticize them, but I think
the test for both teachers
and students is a good
measure. Many Dutch
students have a very good
level of English. I could say
they speak better English
than their teachers, but
most students master it at
the same level. The only
thing that will improve the
English is practice, a lot of
practice,” says Jaime.

Embedded systems
Master student of
Embedded systems Will
Hayes thinks the profes-
sors at Embedded Systems
are quite proficient in
English. “Their command
of English is not an issue at

my department.” Never-
theless Will Hayes, who is a
native speaker of American
English, thinks it will not
hurt to test the command
of English at the TU/e.
“Just to make sure.” In
general he thinks the
Dutch students speak good
English, some even better
than their teachers, but
some students, also Inter-
national students, need an
English test as well.

Tsvetomira Tsoneva, who
received her Master’s
degree in Computer

Science and Engineering a
few months ago, and has
recently started working at
Philips Research in
Eindhoven, thinks the
measure is unnecessary.
“The professors at my
department spoke good
English. They would all
pass the test. So it won’t be
very useful.” Tsvetomira,
who is Bulgarian and
thinks her own command
of English is not perfect but
sufficient to pass exams
and follow lectures, thinks
it better to have English
courses which people can

attend voluntarily than
such a compulsory test.

Recording lectures
The linguistic test that is
set by the TU/e
Communication, Lin-
guistics and Technology
Center (CTT) comprises a
reading test and a written
test, as well as an assess-
ment of a lecture given by
the lecturer, which is recor-
ded with a video camera.
After completion an as-
sessment will be made of
fluency, pronunciation, vo-
cabulary and variation. If

one or more items are un-
satisfactory, the lecturer
will be given recommen-
dations for improvement,
explains drs. Monique
Bouman, head of CCT. In
extreme cases the CTT can
advise lecturers not to
present any more lectures
for the time being.
However, this is merely a
recommendation. It is up
to the department and the
lecturer to decide on the
consequences. The recom-
mendations will be confi-
dential./.

Student ratings have little effect on TU/e
Student evaluations have
little effect on the
number of applications to
the TU/e. This is shown
by an analysis of
students’ ratings as
published each year in
‘Elsevier’ weekly maga-
zine. Prospective
students only take
quality differences into
account when a nearby
competitor scores signi-
ficantly higher. But in
most cases students
choose the nearest
university.

“Mechanical Engineering
has been at the top of the
‘Elsevier’ list for a number
of years”, says Corinne
Talen, who is deputizing
for TU/e education director
De Kraker. “We see a
slightly increasing trend in
applications, but that
doesn’t really have any-
thing to do with this high
rating. Students mainly
base their choice on geo-
graphical location. The dif-
ferences in the ‘Elsevier’
survey are usually not so
great, and students regard
the traveling distance, as

well as the atmosphere on
open days, as more im-
portant in making their
choice.”
The analysis compared the
student ratings in
‘Elsevier’ magazine for the
past six years with the
numbers of new students
entering the universities
each year. For most univer-
sities there was no link
between the ratings and
new student numbers.
Only TU/e, TU Delft and
the University of Utrecht
appeared to benefit slightly
from higher ratings.

If only that was the case,
says education director
Alex van Herk of the
Chemical Engineering and
Chemistry department. In
his view, a high rating in
student evaluations
doesn’t make such a big
difference. “In 2006 the
higher education selection
guide rated our Chemical
Engineering and Chemi-
stry department as offering
the best technology
program in the Nether-
lands. And based on stu-
dent ratings we’re usually
in the top three”, says Van

Herk. “With around 65 ap-
plications a year we often
have the highest score of all
chemistry or chemical eng-
ineering departments in
the Netherlands. But we
still think that number is
too low. We’re aiming for
100 first-year students.” 
The researchers who
carried out the analysis
speculate that varying the
tuition fees could change
the number of applica-
tions. But according to Van
Herk, reducing tuition fees
is only an option if all
programs do the same. /.

HHuunnddrreeddss  ooff  ssttuuddeennttss  hhaavvee  aallrreeaaddyy  rreeggiisstteerreedd  ffoorr  tthhee  BBaattaavviieerreennrraaccee  ((‘‘tthhee
wwoorrlldd’’ss  llaarrggeesstt  rreellaayy  rraaccee’’))  oonn  2266  AApprriill,,  iinncclluuddiinngg  2288  tteeaammss  ffrroomm  EEiinnddhhoovveenn..
EEaacchh  tteeaamm  mmuusstt  ccoonnssiisstt  ooff  2255  ssttuuddeennttss,,  bbuutt  ssoommee  ssttuuddeennttss  iinntteenndd  ttoo  rruunn
sseevveerraall  ssttaaggeess  ooff  tthhee  rraaccee..  AA  nnuummbbeerr  ooff  tteeaammss  iinn  EEiinnddhhoovveenn  aarree  ssttiillll  llooookkiinngg
ffoorr  rruunnnneerrss..  IInn  llaasstt  yyeeaarr’’ss  rraaccee  EEiinnddhhoovveenn  ttooookk  ppaarrtt  wwiitthh  3333  tteeaammss..  MMeellvviinn
NNoolleett,,  vviiccee--cchhaaiirrmmaann  ooff  tthhee  EEiinnddhhoovveenn  SSttuuddeennttss  SSppoorrtt  FFeeddeerraattiioonn  ((EESSSSFF)),,
tthhiinnkkss  ffeewweerr  ssttuuddeennttss  hhaavvee  eenntteerreedd  tthhee  rraaccee  tthhiiss  yyeeaarr  bbeeccaauussee  ooff  tthhee  eexxaamm
wweeeekk  ttaakkiinngg  ppllaaccee  aatt  tthhee  ssaammee  ttiimmee..  TThhee  rreellaayy  rraaccee,,  wwhhiicchh  uussuuaallllyy  aattttrraaccttss
aarroouunndd  77,,550000  ccoommppeettiittoorrss,,  ssttaarrttss  aatt  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  SSppoorrttss  CCeenntteerr  iinn  NNiijjmmeeggeenn..
TThhee  rroouuttee  iiss  vviiaa  GGeerrmmaannyy,,  tthhee  AAcchhtteerrhhooeekk  rreeggiioonn  iinn  tthhee  eeaasstt  ooff  tthhee
NNeetthheerrllaannddss  aanndd  tthhee  OOuuddee  MMaarrkktt  iinn  EEnnsscchheeddee  ttoo  tthhee  ccaammppuuss  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy
ooff  TTwweennttee..  TThhee  ttoottaall  ddiissttaannccee  iiss  mmoorree  tthhaann  118855  kkiilloommeetteerrss,,  ddiivviiddeedd  iinnttoo  2255
ssttaaggeess  ((1177  ffoorr  mmeenn  aanndd  88  ffoorr  wwoommeenn))..  UUpp  ttoo  333300  tteeaammss  ffrroomm  aallll  oovveerr  tthhee
ccoouunnttrryy  aarree  aalllloowweedd  ttoo  ttaakkee  ppaarrtt,,  aanndd  tthhaatt  nnuummbbeerr  hhaass  aallrreeaaddyy  bbeeeenn  rreeaacchheedd..
IIff  yyoouu’’dd  lliikkee  ttoo  jjooiinn  iinn,,  pplleeaassee  aappppllyy  ttoo  EESSSSFF..

Runners wanted for
Batavierenrace
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De raadselachtige wegen van NWO
Biowetenschapper Ronald Plasterk was
nog maar net minister of hij haalde
honderd miljoen euro weg bij de universi-
teiten en gaf het aan NWO. De beste
wetenschappers en de grootste talenten
moeten het geld krijgen, vindt hij, en daar
kan NWO voor zorgen. 
Die verdeelt de zogeheten
‘tweede geldstroom’ en dat
gaat om miljoenen euro’s.
Een paar keer per jaar
merkt de buitenwacht daar
iets van, want dan stuurt
de ‘Nederlandse
Organisatie voor
Wetenschappelijk
Onderzoek’, zoals NWO
voluit heet, naar alle
kranten een lijst met
wetenschappers die in de
prijzen zijn gevallen.
Vooral de Veni-subsidies
van de zogeheten
‘Vernieuwingsimpuls’ zijn
interessant. Daar kunnen
pas gepromoveerde weten-
schappers een aanvraag voor indienen.
De uitverkiezing is enorm belangrijk voor
hun carrière. Niet alleen kunnen de uit-
verkoren wetenschappers drie jaar lang
hun eigen onderzoeksdroom najagen, ze
zullen ook eerder voor de volgende sub-
sidies in aanmerking komen. Volgens
NWO zelf zijn de Veni-beurzen ‘bepalend
voor het carrièreperspectief’.
Onderzoekers die zijn afgewezen, krijgen
het ‘doorgaans moeilijker’. 
De aanvragers zijn dus allemaal pas
gepromoveerde jongeren die staan te
trappelen om de wetenschap in te gaan.
Maar er is geen geld genoeg om iedereen
zijn gang te laten gaan. Het is de kunst
om de besten te kiezen. Hoe doet NWO
dat?

Vakgenoten
Het werkt kortweg als volgt: een com-
missie van wetenschappers (‘peers’, vak-
genoten) beoordeelt de voorstellen van
andere wetenschappers. De indieners die
het best uit de bus komen, krijgen het
geld. Er gaan allerlei rondes overheen -
met kritiek van anonieme collega’s buiten
de selectiecommissie, het weerwoord van
de indieners en indringende gesprekken
met potentiële kandidaten - maar uitein-
delijk komt het hier op neer: wetenschap-
pers beoordelen wetenschappers.
Hoe dat gebeurt, valt niet na te gaan.
NWO wil alleen de procedures toelichten,
maar weigert inhoudelijke informatie te
verstrekken. Zelfs de uitverkoren onder-
zoeksvoorstellen worden niet openbaar
gemaakt, afgezien van een vierregelige

samenvatting en
de naam van de
onderzoeker. De
afgewezen voor-
stellen blijven
achter slot en
grendel. Ook het
commentaar van de
gevestigde weten-
schappers (de
peers) en de
motivering van
de selectiecom-
missie blijven geheim. 
Telkens opnieuw klinkt het
argument dat wetenschappers hun onder-
zoeksvoorstellen niet meer zouden in-
sturen als anderen ze kunnen lezen. De
concurrentie zou met hun idee aan de
haal kunnen gaan. Zelfs na een periode
van vijf jaar blijft NWO bang voor zulk
jatwerk, dus ook oude voorstellen worden
geheim gehouden.
Ook wetenschappers die van NWO een
beurs uit de Vernieuwingsimpuls hebben
gekregen, tasten vaak in het duister over
de beweegredenen. Een kwart van de
‘gehonoreerde’ wetenschappers durft de
selectieprocedure niet ‘transparant’ te
noemen. Onder afgewezen wetenschap-
pers is de scepsis logischerwijs nog
groter: slechts 29 procent noemt de pro-
cedure transparant, tegen een overgrote
meerderheid van 71 procent die dat niet
doet. Dat valt te lezen in de evaluatie van
de Vernieuwingsimpuls die NWO dit jaar

heeft laten uitvoeren; een evaluatie van
het hele instituut volgt spoedig.
Nu zou dit allemaal geen probleem zijn,
als het peer-reviewsysteem vlekkeloos
zou werken. Maar het blijft mensenwerk
en een objectief oordeel vellen is niet een-
voudig. Dat erkent NWO ook ruiterlijk.” 

En dan is er nog het eeuwige probleem
dat de ‘peers’ niet altijd zin hebben om
mee te werken. “Soms moeten we er
twintig bellen voordat we er eentje bereid
vinden”, meldt Koppen. Ook dat geringe
animo van de peers brengt hij in stelling
tegen openbaarheid: als hun teksten
gelezen kunnen worden door buiten-
staanders, zouden ze nog minder vaak
zin hebben.

Formaliteit
Waarom zou dat zo werken? Zitten er
soms oordelen tussen die het daglicht
niet kunnen verdragen? Pas na enig
juridisch getouwtrek was NWO bereid
enige extra informatie vrij te geven.
Dankzij een vrijgegeven brief van het
NWO-gebiedsbestuur van geestesweten-
schappen aan het algemeen bestuur
vangen we een glimp op van de realiteit
achter de verdeling van twaalf Veni-
beurzen. De goedkeuring van de hoogste
bestuurders blijkt daarbij een formaliteit.
Eigenlijk weet zelfs het NWO-bestuur

niet hoe de selectie werkelijk tot stand
komt.
In de brief staat een lijst met beoorde-
lingen van de 22 beste aanvragers in
volgorde van kwaliteit. Die lijst blijkt
weinig informatief. Zo staat er bij
nummer vier in de lijst: “Zowel de aan-

vrager als het voorstel wordt hoog
gekwalificeerd door de adviseurs.

Tijdens het gesprek slaagt de kan-
didaat erin de kleine kanttekeningen

van vooral adviseur 2 naar tevre-
denheid van de commissie te weer-
leggen.” 

Zou je iets anders mogen ver-
wachten van de nummer vier

op de lijst? Er had net zo
goed kunnen staan wat over
nummer zeven wordt

gezegd: “De Commissie is
van mening dat het hier om

een competente en talentvolle
onderzoeker gaat.” Nummer

zeven staat iets lager in de lijst,
omdat die in het gesprek ‘minder

overtuigend overkwam’ dan de
onderzoekers die boven hem zijn

geëindigd. Nadere uitleg niet vereist.
Vreemder wordt het als de com-

missie wél iets inhou-
delijks zegt. De we-
tenschapper met
het voorstel
‘Towards post-
modern meta-
physics’ moest een
toelichting geven op
de term metafysica.
Die toelichting was
‘niet helemaal over-
tuigend’. “De com-
missie heeft dit mee
laten wegen in haar

eindoordeel, en kwam daarom uit op de
kwalificatie excellent/very good.” Een on-
derzoek naar postmoderne metafysica,
maar de wetenschapper kan niet uit-
leggen wat hij bedoelt met postmoderne
metafysica. Geef hem toch maar een
beurs.
Natuurlijk doet de organisatie haar best.
Zij probeert zo goed en zo kwaad als het
gaat de onafhankelijkheid te bewaken. Zo
wisselt de samenstelling van de selectie-
commissie iedere ronde. Ook moeten
beoordelaars mogelijke belangen-
verstrengeling melden. Als bijvoorbeeld
iemands promovendus op gesprek komt,
zal de betreffende hoogleraar de kamer
verlaten.
Koppen: “Wetenschappers die kritiek
leveren, vragen we vaak om in een com-
missie te komen zitten. Dan kunnen ze
met eigen ogen zien hoe zorgvuldig er
geoordeeld wordt.”
NWO doet het vast niet slecht. Anders
zou er in de academische wereld allang
een opstand zijn uitgebroken. Misschien
dat er wel eens iemand onterecht een
beurs misloopt, maar het omgekeerde zal
zelden voorkomen: dat een volslagen
dwaas er met het geld ervandoor gaat./.
(Op verzoek van NWO is de titel ‘Towards postmodern

metaphysics’ gefingeerd, om de privacy van de aanvrager

te garanderen.)

NWO-geld/Bas Belleman (HOP)
Illustraties/David Ernst

Er gaat steeds meer geld naar NWO, maar niemand kan
nagaan of de wetenschapsfinancier dat geld goed besteedt.

Welke onderzoekers zijn afgewezen, en waarom? NWO houdt
de luiken gesloten. 

Wat kost dat nou, zo’n NWO?

IInn  ttoottaaaall  hheeeefftt  NNWWOO  mmeeeerr  ddaann  vviijjffhhoonnddeerrdd
mmiilljjooeenn  eeuurroo  oopp  ddee  bbeeggrroottiinngg  ssttaaaann,,
wwaaaarrvvaann  rruuiimm  447700  mmiilljjooeenn  vvaann  ddee  oovveerrhheeiidd
kkoommtt..  VVeerrrreewweegg  ddee  ggrroooottssttee  hhaapp  ddaaaarruuiitt
nneemmeenn  ddee  aacchhtt  ‘‘wweetteennsscchhaappssggeebbiieeddeenn’’  wwaaaarr
NNWWOO  iinn  vveerrddeeeelldd  iiss,,  pplluuss  ddee  ssttiicchhttiinnggeenn
NNaattiioonnaallee  CCoommppuutteerrffaacciilliitteeiitteenn  eenn  WWOOTTRROO

SScciieennccee  ffoorr  GGlloobbaall  DDeevveellooppmmeenntt::  ddiiee  ssttaaaann
ssaammeenn  vvoooorr  ddrriieehhoonnddeerrdd  mmiilljjooeenn  eeuurroo  oopp  ddee
bbeeggrroottiinngg..  DDee  VVeerrnniieeuuwwiinnggssiimmppuullss  ((ddee  VVeennii--
,,  VViiddii--  eenn  VViiccii--bbeeuurrzzeenn))  kkoosstt  ddiitt  jjaaaarr  7799,,55
mmiilljjooeenn  eeuurroo..  DDee  bbeehheeeerrkkoosstteenn  vvaann  NNWWOO  bbee--
ssllooeeggeenn  vvoorriigg  jjaaaarr  66,,  22  pprroocceenntt  vvaann  ddee  bbee--
ggrroottiinngg;;  vvoooorr  22000088  mmiikktt  mmeenn  oopp  55,,66  pprroocceenntt..

WWeetteennsscchhaappppeerrss  hheebbbbeenn  nniieett
aallttiijjdd  eevveennvveeeell  vveerrttrroouuwweenn  iinn  ddee
ddeesskkuunnddiigghheeiidd  vvaann  ddee  sseelleeccttiiee--
ccoommmmiissssiiee  vvaann  NNWWOO..  BBiijj  ddee
ddoommeeiinneenn  ggeeeesstteesswweetteenn--
sscchhaappppeenn  eenn  mmaaaattsscchhaappppiijj--  &&
ggeeddrraaggsswweetteennsscchhaappppeenn  vviinnddtt
sslleecchhttss  eeeenn  ddeerrddee  vvaann  aallllee
iinnddiieenneerrss  ddaatt  ddee  sseelleeccttiieeccoomm--
mmiissssiiee  vvaann  ddee  VVeerrnniieeuuwwiinnggss--
iimmppuullss  ggeennooeegg  eexxppeerrttiissee  hhaadd
oomm  hhuunn  vvoooorrsstteell  ttee  bbeeoooorrddeelleenn..
DDee  rreesstt  dduurrfftt  ddaaaarr  nniieett  ddee  hhaanndd  vvoooorr  iinn  hheett
vvuuuurr  ttee  sstteekkeenn..  DDiitt  bblliijjkktt  uuiitt  eeeenn  rreecceennttee
eevvaalluuaattiiee  vvaann  ddee  vveennii--,,  vviiddii--  eenn  vviiccii--ssuubbssiiddiieess..

OOookk  hheett  oooorrddeeeell  oovveerr  ddee  eexxtteerrnnee  ppeeeerr--
rreevviieewweerrss  iiss  vveerrnniieettiiggeenndd..  DDaatt  zziijjnn  ddeess--
kkuunnddiiggeenn  ddiiee  oovveerr  eeeenn  bbeeppaaaalldd  vvoooorrsstteell
aannoonniieemm  hhuunn  mmeenniinngg  mmooeetteenn  ggeevveenn,,  zzooddaatt

ddee  ccoommmmiissssiiee  eeeenn  ggooeeddee  aaffwweeggiinngg
kkaann  mmaakkeenn..  DDee  iinnddiieenneerrss  lleezzeenn  ddee
kkrriittiieekk  eenn  mmooggeenn  wweeeerrwwoooorrdd
ggeevveenn..  BBiijj  ggeeeesstteesswweetteennsscchhaappppeenn
aannttwwoooorrddtt  sslleecchhttss  ddee  hheellfftt  vvaann  ddee
iinnddiieenneerrss  ddaatt  ddee  rreeffeerreenntteenn  vvooll--
ddooeennddee  eexxppeerrttiissee  hhaaddddeenn  oomm  hheett
iinnggeeddiieennddee  vvoooorrsstteell  ttee  bbee--
oooorrddeelleenn..  BBiijj  mmaaaattsscchhaappppiijj  &&  ggee--
ddrraaggsswweetteennsscchhaappppeenn  iiss  ddaatt
aaaannddeeeell  nnoogg  llaaggeerr::  4444  pprroocceenntt..

HHeett  vveerrttrroouuwweenn  iiss  eeeenn  ssttuukk  hhooggeerr  bbiijj  ddee  ggee--
bbiieeddeenn  cchheemmiiee,,  eexxaaccttee  wweetteennsscchhaappppeenn  eenn
nnaattuuuurrkkuunnddee..  RReessppeeccttiieevveelliijjkk  6622,,  5511  eenn  4433
pprroocceenntt  hhaadd  vveerrttrroouuwweenn  iinn  ddee  ddeesskkuunnddiigghheeiidd
vvaann  ddee  sseelleeccttiieeccoommmmiissssiiee..  DDee  eexxtteerrnnee  bbeeoooorr--
ddeellaaaarrss  kkrreeggeenn  nnoogg  mmeeeerr  aappppllaauuss::  6666,,  8800  eenn
7733  pprroocceenntt  vvaann  ddee  iinnddiieenneerrss  ddaacchhtt  ddaatt  hheett
mmeett  hhuunn  kkeennnniiss  wweell  ggooeedd  zzaatt..  

Steekt u voor NWO uw hand in het vuur?
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/Pittoreske
‘Mondo Leone’
LLeeoonn  GGiieesseenn,,  vvoooorrmmaalliigg  bbaassssiisstt  vvaann
TToooonnttjjee  LLaaggeerr  eenn  iinnttuusssseenn  eeeenn  vveeeell--
bbeekkrroooonnddee  ddooccuummeennttaaiirreemmaakkeerr,,
ccoommppoonneeeerrtt  wweeeerr  mmuuzziieekk..  HHeett
mmaaaakktt  oonnggeettwwiijjffeelldd  ddeeeell  uuiitt  vvaann
zziijjnn  vvoooorrsstteelllliinngg  ‘‘MMoonnddoo  LLeeoonnee’’..  DDee
wweerreelldd  vvaann  LLeeoonn  lliijjkktt  hheeeell  ggeewwoooonn,,
mmaaaarr  bbiijjzzoonnddeerr  iiss  ddee  mmaanniieerr
wwaaaarroopp  GGiieesseenn  ddaaaarr  nnaaaarr  kkiijjkktt::  mmeett
kklleeiinnee  oobbsseerrvvaattiieess  eenn  ggeeddaacchhttee--
ssppiinnsseellss  nneeeemmtt  ddeezzee  mmuuzziikkaanntt,,
ffiillmmmmaakkeerr  eenn  vveerrhhaalleennvveerrtteelllleerr  jjee
mmeeee  zziijjnn  wweerreelldd  iinn,,  wwaaaarr  vveerrwwoonn--
ddeerriinngg  eenn  ssuubbttiilliitteeiitt  hhooooggttiijj  vviieerreenn..
1100  aapprriill  iinn  hheett  GGaassllaabb,,  ggrraattiiss
eennttrreeee..  RReesseerrvveerreenn  bbiijj  SSttuuddiiuumm
GGeenneerraallee  iiss  nnooooddzzaakkeelliijjkk::  tteell..  224477
44990000..  AAaannvvaanngg  2200..3300  uuuurr..  VVoooorr  eeeenn
vvoooorrpprrooeeffjjee  zziiee
wwwwww..mmoonnddoolleeoonnee..nnll//

/Zwarte humor,
absurde scènes 
DDee  oouuddee  mmeeeesstteerr  iiss  tteerruugg,,  eenn  hhooee!!
DDee  TTssjjeecchhiisscchhee  rreeggiisssseeuurr  JJiirríí
MMeennzzeell  wwaass  hhaallvveerrwweeggee  ddee  jjaarreenn
zzeessttiigg  ttoooonnaaaannggeevveenndd  iinn  ddee
TTssjjeecchhiisscchhee  NNoouuvveellllee  VVaagguuee..  IInn
11996688  wwoonn  hhiijj  eeeenn  OOssccaarr  mmeett
‘‘CClloosseellyy  WWaattcchheedd  TTrraaiinnss’’..  ZZiijjnn
ccoommeebbaacckk,,  ‘‘II  SSeerrvveedd  tthhee  KKiinngg  ooff
EEnnggllaanndd’’,,  iiss  eeeenn  lliicchhttvvooeettiiggee  ffiillmm..
WWeeddeerroomm  iiss  eeeenn  rroommaann  vvaann
BBoohhuummiill  HHrraabbaall,,  wwiieennss  wweerrkk  zziicchh
eevveenneeeennss  kkeennmmeerrkktt  ddoooorr  zzwwaarrttee
hhuummoorr  eenn  aabbssuurrddee  ssccèènneess,,  hheett  vveerr--
ttrreekkppuunntt..  JJaann  DDiittee  vveerrllaaaatt  nnaa  vviijjffttiieenn
jjaaaarr  ddee  ggeevvaannggeenniiss..  IInn  ffllaasshhbbaacckkss
bblliijjkktt  ddee  jjoonnggee  JJaann  eevveenn  ooppppoorrttuu--
nniissttiisscchh  aallss  wweerreellddvvrreeeemmdd..  TTeerrwwiijjll
ddee  TTwweeeeddee  WWeerreellddoooorrlloogg  lloossbbaarrsstt,,
zziieett  hhiijj  eennkkeell  hheett  vvrroouuwweelliijjkk
sscchhoooonn..  EEeenn  pprroossttiittuueeee  sslleeuurrtt  hheemm
uuiitt  hheett  ddoorrppssccaafféé  wwaaaarr  hhiijj  wweerrkktt;;
zziijjnn  bbaaaann  aallss  hhooooffddkkeellnneerr  iinn  eeeenn
cchhiiqquuee  PPrraaaaggss  hhootteell  ggeeeefftt  hhiijj  oopp  oomm
mmeett  eeeenn  SSuuddeetteenndduuiittssee  ddee
vvoollggeennddee  FFüühhrreerr  ttee  vveerrwweekkkkeenn..
CCoommmmeennttaaaarr  vvaann  ddee  FFiillmmkkrraanntt::  ““WWee
zziijjnn  wweell  eeeennss  iinn  eeeenn  ssaaaaiieerr  vveerrlleeddeenn
bbeellaanndd””..  ZZwwaarrttee  DDooooss,,  1100,,  1155  eenn  1166
aapprriill,,  aaaannvvaanngg  2200..0000  uuuurr..

/Gouden
Kabouter
CCaabbaarreetteeSSKKEE,,  hheett  eenniiggee  ggrroottee
CCaabbaarreettffeessttiivvaall  iinn  ZZuuiidd--NNeeddeerrllaanndd,,
oonnddeerrsscchheeiiddtt  zziicchh  ddoooorr  zziijjnn  llaaaagg--
ddrreemmppeelliigghheeiidd..  EErr  iiss  eeeenn  bbeeppeerrkkttee
vvoooorrsseelleeccttiiee  eenn  ddee  kkeeuuzzee  vvaann  hheett
ppuubblliieekk  iiss  zzeeeerr  bbeeppaalleenndd..  DDaatt  lleevveerrtt
vvaaaakk  vveerrrraasssseennddee  ffiinnaalleess  oopp,,
wwaaaarriinn  wwoorrddtt  ggeessttrreeddeenn  oomm  ddee
GGoouuddeenn,,  ZZiillvveerreenn  eenn  BBrroonnzzeenn
KKaabboouutteerr..  EEeerrddeerree  ddeeeellnneemmeerrss::
LLeeoonn  vvaann  ddeerr  ZZaannddeenn,,  GGuuiiddoo
WWeeiijjeerrss,,  eenn  oonnllaannggss  nnoogg  ‘‘TTeerr
BBeesscchheerrmmiinngg  vvaann  ddee  JJeeuuggdd’’,,
wwiinnnnaaaarrss  vvaann  hheett  LLeeiiddss  ccaabbaarreett--
ffeessttiivvaall..  OOpp  1133  aapprriill  ssttrriijjddeenn  vvaannaaff
2200..1155  uuuurr  iinn  CCaafféé  BBeerrllaaggee  vviijjff
nniieeuuwwee  ttaalleenntteenn  oomm  ddee  gguunnsstt  vvaann
hheett  ppuubblliieekk  eenn  ddee  vvaakkjjuurryy..  DDee  ddrriiee
ffiinnaalliisstteenn  ssppeelleenn  oopp  hheett  ggrroottee
ppooddiiuumm  vvaann  hheett  PPaarrkktthheeaatteerr..  ZZiiee
ooookk  wwwwww..sskkkkee..nnll  vvoooorr  rreesseerrvvee--
rriinnggeenn  eenn  kkaaaarrttvveerrkkoooopp  ((éééénn  uuuurr
vvoooorr  aaaannvvaanngg))..  

‘Hoe slecht ook, de nieuwe president
wordt een legendarische figuur’
“Wie vijf jaar geleden had
voorspeld dat òf een vrouw, òf
een bejaarde òf een half
zwarte, half blanke de nieuwe
president van Amerika wordt,
zou voor gek zijn verklaard. Zo
zie je maar, deskundigen
kunnen het ook bij het ver-
keerde eind hebben”, stelt een
altijd relativerende Maarten
van Rossem. De bijzonder
hoogleraar aan de Universiteit
Utrecht houdt dinsdag 15 april
een lezing over de
Amerikaanse verkiezingen op
de TU/e, op uitnodiging van het
Vredescentrum en Studium
Generale. 

Zijn fascinatie voor Amerika
begon als eenentwintigjarige,
toen hij een boekje kocht over de
presidentsverkiezingen. “Dat
vond ik wel interessant en het
ging echt over grote politiek. In
Nederland was destijds nauwe-
lijks aandacht voor Amerika,
niet te vergelijken met tegen-
woordig.” Van Rossem breidde
zijn interesse uit naar de
Amerikaanse geschiedenis en
cultuur en werd uiteindelijk
buitengewoon hoogleraar en
columnist. Deze verkiezingen
noemt hij ‘zeer interessant met
zonderlinge kandidaten’. 
Van Rossem: “Het is toevallig
dat dit zo uitpakt. De nominatie
van Clinton was te verwachten,
maar zonder Bill zou je van haar
nooit hebben gehoord. Dat vind
ik ook het bezwaar aan haar
kandidatuur, hoewel ik toejuich
dat een vrouw zich nomineert.
Obama is gewoon een fenomeen
zoals je die één keer in de zoveel
jaar tegenkomt. Maar hij moet
eerst Hillary verslaan en die zal
alles uit de kast halen om zijn
poten te breken. McCain is
eigenlijk een zwakke kandidaat,
ook programmatisch, die vorig

jaar helemaal verloren stond en
zijn halve staf al had ontslagen.
Maar hij is een stuk fatsoenlijker
dan het schorremorrie dat er nu
zit.”
Doorslaggevend in het
stemhokje voor Amerikanen is
doorgaans de economie. Die is
volgens Van Rossem in het
nadeel voor McCain: “Bovendien
wil tweederde van de kiezers af
van de oorlog in Irak, ook al
slecht voor McCain, die door wil
vechten. Overigens, dat de
Amerikanen Irak snel verlaten
lijkt me niet waarschijnlijk. Ze
zullen eerst proberen om het
minder erg te maken; net als
deeltijds in Vietnam. Waar ze
ook nog vier jaar zaten.”

Oval Office
De grote media-aandacht in
Nederland voor deze verkie-

zingen en Amerika in het al-
gemeen verbaast Van Rossem
niet echt. Wèl de desinteresse
voor Duitsland (toch onze
grootste handelspartner) of de
Europese Unie die Nederland
veel meer beïnvloedt dan
Amerika. 
Van Rossem: “Die verkiezingen
zijn natuurlijk ook heel
spannend, al gaat het meer over
personen dan over de pro-
gramma’s. En het is een mooi
mediacircus. De televisiepro-
gramma’s geven misschien een
oppervlakkig, maar geen slecht
of misleidend beeld. Voor zover
media niet per definitie een ver-
tekend beeld geven van de wer-
kelijkheid” voegt hij er meteen
aan toe. 
Is er voor de volgende president
eigenlijk wel veel eer te behalen?
Zo goed staat Amerika er niet

voor, met de hypotheekcrisis en
de geldsverslindende oorlog in
Irak? 
Van Rossem meteen: “Toch
willen ze het allemaal graag
worden. Ze willen graag de baas
spelen of denken Amerika of
zelfs de wereld te kunnen ver-
anderen, zoals Obama. Een
makkelijke baan zal het niet zijn
en ze zullen niet ècht veel
kunnen veranderen. Maar zo
gauw je als nieuwe president het
Oval Office binnenstapt, werkt
dat op je gevoel, want je wordt
toch, hoe slecht of goed je het
ook doet, een legendarische
figuur waar nog veel over ge-
schreven zal worden. Kijk maar
naar de huidige president.” 
De lezing begint om 20.00 uur;
Blauwe Zaal, auditorium./.

‘Sicko’: geld verdienen
door over lijken te gaan
DDooccuummeennttaaiirreemmaakkeerr  MMiicchhaaeell  MMoooorree  wweerrdd  bbeerrooeemmdd  mmeett  ffiillmmss  aallss
‘‘BBoowwlliinngg  ffoorr  CCoolluummbbiinnee’’  eenn  ‘‘FFaahhrreennhheeiitt  991111’’..  NNuu  ddeennddeerrtt  hhiijj  mmeett
‘‘SSiicckkoo’’  aallss  eeeenn  mmaammmmooeett  ddoooorr  ddee  ppoorrsseelleeiinnkkaasstt  ddiiee  ddee
AAmmeerriikkaaaannssee  ggeezzoonnddhheeiiddsszzoorrgg  bblliijjkkbbaaaarr  iiss..  SScchhrriijjnneenndd  zziijjnn  ddee
ppeerrssoooonnlliijjkkee  vveerrhhaalleenn  zzeekkeerr..  NNiieett  zzoozzeeeerr  oovveerr  ddee  vviijjffttiigg  mmiilljjooeenn
AAmmeerriikkaanneenn  ddiiee  nniieett  vveerrzzeekkeerrdd  zziijjnn,,  mmaaaarr  oovveerr  ddee  225500  mmiilljjooeenn  ddiiee
ddaatt  wwèèll  zziijjnn..  WWiinnsstt  bbeehhaalleenn  zzoorrggvveerrzzeekkeerraaaarrss  ddoooorr  zzoo  wweeiinniigg  mmoo--
ggeelliijjkk  mmeeddiisscchhee  zzoorrgg  ttee  ggeevveenn,,  zzoo  lliijjkktt  hheett  wweell..  EEllkkee  kkoommmmaa  ddiiee
hheenn  oonnttssllaaaatt  vvaann  hhuunn  pplliicchhtt  ggrriijjppeenn  zzee  aaaann..  EEeenn  jjoonnggee  vvrroouuww
kkrriijjggtt  eeeenn  bbeehhaannddeelliinngg  nniieett  vveerrggooeedd::  ddeezzee  vvoorrmm  vvaann  kkaannkkeerr  kkoommtt
vvoollggeennss  ddee  vveerrzzeekkeerraaaarr  nniieett  vvoooorr  oopp  hhaaaarr  lleeeeffttiijjdd..  EEeenn  vvrroouuww  ddiiee
nnaa  eeeenn  aauuttoo--oonnggeelluukk  iinn  bbeewwuusstteelloozzee  ttooeessttaanndd  nnaaaarr  hheett  zziiee--
kkeennhhuuiiss  wweerrdd  vveerrvvooeerrdd,,  kkrreeeegg  ddee  aammbbuullaannccee  nniieett  vveerrggooeedd::  ddiiee
hhaadd  zzee  nnaattuuuurrlliijjkk  eeeerrsstt  aaaann  mmooeetteenn  aaaannvvrraaggeenn..  KKaaffkkaa  iiss  eerr  nniieettss
bbiijj..  DDee  AAmmeerriikkaaaannssee  rreeggeerriinngg  ggaaaatt  eerr  iinnttuusssseenn  pprraatt  oopp  ddaatt  vveerr--
mmeeeennddee  tteerrrroorriisstteenn  iinn  GGuuaannttaannaammoo  BBaayy  wwèèll  ggooeeddee  vveerrzzoorrggiinngg
kkrriijjggeenn..  DDuuss  bbeezzooeekktt  MMoooorree  ooookk  ddeezzee  bbaassiiss..
MMoooorree’’ss  ffiillmmiisscchhee  ttaaccttiieekkeenn  zziijjnn  zzeekkeerr  ddeemmaaggooggiisscchh,,  ssoommss
ggrraappppiigg  eenn  ssttaaaann  eennkkeell  iinn  hheett  tteekkeenn  vvaann  zziijjnn  ddooeell::  aaaannttoonneenn  ddaatt
ddeezzee  ggeezzoonnddhheeiiddsszzoorrgg  nniieett  ddeeuuggtt..  MMaaaarr  ddaatt  kkaann  ooookk  iirrrriittaanntt
wwoorrddeenn,,  zzooaallss  ddee  vviioolleenn  ddiiee  lloossbbaarrsstteenn  bbiijj  eellkk  sstteerrffggeevvaall..
BBlliijjkkbbaaaarr  iirrrriitteeeerrtt  hhiijj  ooookk  ccoolllleeggaa’’ss,,  ggeettuuiiggee  ‘‘MMaannuuffaaccttuurriinngg
DDiisssseenntt’’,,  eeeenn  eevveenn  tteennddeennttiieeuuzzee  ddooccuummeennttaaiirree  aallss  MMoooorree  zzeellff
mmaaaakktt,,  mmaaaarr  mmeett  hheemm  zzeellff  aallss  hheett  oonnddeerrwweerrpp..  ZZoonnddeerr  ddaatt  ddiitt  hheemm
oovveerriiggeennss  zzaall  ssttooppeenn  iinn  zziijjnn  kkrruuiissttoocchhtt  tteeggeenn  mmiissssttaannddeenn..
‘‘SSiicckkoo’’,,  ZZwwaarrttee  DDooooss,,  1144  aapprriill,,  1199..3300  uuuurr..  MMeett  eeeenn  iinnlleeiiddiinngg  vvaann
RRoonnaalldd  RRoovveerrss,,  ffiillmmrreecceennsseenntt  vvaann  ddee  VVoollkksskkrraanntt..
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En hoe is het in Vancouver?

Sinds begin januari zit ik
voor mijn stage in het
prachtige Canada, in
Vancouver. Dit is echt een
geweldige stad. Het ligt

min of meer aan zee, er
ligt nog wel een eiland ter
grootte van Nederland
voor de kust, maar dat
mag de pret niet drukken.
Aan de andere kant liggen
verre uitlopers van de
Rocky Mountains. En al
zijn het niet de echte
Rockies, skiën kun je er
wel! Dit betekent dat je
binnen een halfuur van
een van de stranden op de
piste staat. Mocht je uit-
gekeken zijn op zon, zee
strand of sneeuw, kun je
nog altijd gaan wandelen
in de vele bossen die de
omgeving van Vancouver
rijk is. Wat een afwis-
seling!
Natuurlijk kwam ik er in
de eerste plaats voor mijn
stage, die alweer bijna is

afgelopen. De tijd vliegt
hier gewoon voorbij. Ik
doe onderzoek op het
gebied van stabiliteit
tijdens draai- en frees-
processen. Bij een
bepaalde hoge
bewerkingssnelheid en 
-diepte kunnen er name-
lijk vibraties ontstaan, die
natuurlijk ongewenst
zijn. Ik zit hiervoor in het
Manufacturing
Automation Lab, aan de
University of British
Columbia. Het is de
bedoeling dat ik een code
schrijf, waarmee zoge-
noemde stability lobes
geplot kunnen worden,
aan de hand van inge-
geven parameters. Uit
deze stability lobes kan
informatie worden

gehaald over de snij-
snelheden en -dieptes
waarbij het proces nog
stabiel is. 
Zoals gezegd kun je
prima skiën in de buurt
van Vancouver, waar ik
dan ook gretig gebruik
van heb gemaakt. Verder
ligt de Amerikaanse
grens maar 50 kilometer
verderop, dus een
weekendje shoppen in
Seattle kon natuurlijk niet
ontbreken. Met Pasen ben
ik een paar dagen naar
Vancouver Island
geweest: werkelijk
prachtige natuur. De
hoofdstad van de
provincie British
Columbia, Victoria, is er
ook gevestigd. Deze stad
heeft veel invloed gehad

van de Britse cultuur, wat
na 150 jaar nog steeds
duidelijk zichtbaar is. Na
mijn stage ga ik eerst
twee weken een studie-
vriend in de buurt van
Toronto opzoeken,
waarna ik nog drie weken

kan genieten van de
natuur in British
Columbia tijdens mijn
rondreis. 

Marloes van Ballegooijen,
studente
Werktuigbouwkunde

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.

Lopers gezocht voor Batavierenrace
Honderden studenten
hebben zich inmiddels
aangemeld voor de Bata-
vierenrace van 26 april. In
Eindhoven hebben zich 28
teams ingeschreven. Ieder
team moet uit 25 studenten
bestaan, maar er zijn ook
studenten die meerdere
etappes lopen. Verschil-
lende Eindhovense teams
zoeken nog lopers. Vorig
jaar liep Eindhoven nog
mee met 33 teams. Melvin

Nolet, vice-voorzitter van
de Eindhovense Studenten
Sport Federatie (ESSF),
denkt dat zich minder
studenten hebben inge-
schreven vanwege de tenta-
menweek die dan ook is.
De estafetteloop met
doorgaans zo’n 7.500 deel-
nemers gaat van het
Universitair Sportcentrum
Nijmegen, via Duitsland,
de Achterhoek en de Oude
Markt in Enschede naar de

campus van de Univer-
siteit Twente. De totale
loopafstand is ruim 185
kilometer en is onder-
verdeeld in 25 etappes
(zeventien heren- en acht
damesetappes). In totaal
mogen er 330 teams uit
heel het land meedoen en
dat aantal is inmiddels
gehaald. Wil je meelopen,
meld je dan bij ESSF./.

Finse muziek in het Auditorium

FFiinnssee  bbiiggbbaannddmmuuzziieekk  wwaass
ddiinnssddaaggaavvoonndd  88  aapprriill  iinn  ddee
BBllaauuwwee  ZZaaaall  iinn  hheett
AAuuddiittoorriiuumm  ttee  hhoorreenn..
BBiiggbbaanndd  SSttuuddeennttpprrooooff  hhiieelldd
eeeenn  sslloottccoonncceerrtt  aallss  aaff--
sslluuiittiinngg  vvaann  hheett  uuiittwwiissssee--
lliinnggsspprroojjeecctt  mmeett  ddee  FFiinnssee

ssttuuddeenntteennbbiiggbbaanndd
TToorrvviikkooppllaa  uuiitt  TTaammppeerree..  DDee
lleeddeenn  vvaann  SSttuuddeennttpprrooooff
lleeeerrddeenn  bbiijj  hhuunn  bbeezzooeekk  aaaann
FFiinnllaanndd  iinn  ffeebbrruuaarrii  FFiinnssee
bbiiggbbaannddmmuuzziieekk  oonnddeerr
lleeiiddiinngg  vvaann  ddee  ccoommppoonniisstteenn
zzeellff..  TTiijjddeennss  hheett  ccoonncceerrtt  wwaass

eerr  ooookk  aaaannddaacchhtt  vvoooorr  hheett
pprroojjeecctt  eenn  ddee  rreeiiss..  

FFoottoo::  IIrreennee  WWoouutteerrss

Symposium over duurzaamheid
en technologie
T.S.V. ‘Jan Pieter
Minckelers’, de studiever-
eniging van Scheikundige
Technologie, houdt dins-
dag 15 april het symposium
‘Sustainable Resources,
Changing Industry’ in de
Blauwe Zaal in het
Auditorium. Het maakt
onderdeel uit van de jubi-
leumactiviteiten van de
studievereniging. Het
symposium gaat over
nieuwe technologieën die
de industrie inzet om de
komende vijftig jaar te
kunnen voldoen aan de
wereldwijd stijgende vraag
naar brandstoffen en mate-
rialen. De opening is om
9.40 uur en de dag wordt
afgesloten met een discus-

sie om 15.45 uur. Negen
sprekers houden een
lezing. TU/e-hoogleraar
prof.dr. Piet Lemstra houdt
de voordracht ‘Plastics in
de toekomst uit olie of
biomassa?’. Sprekers ir.
Bart Rosendaal (Rosendaal
Energy) en ir. Paul
O’Connor (BIOeCON) stu-
deerden Scheikundige
Technologie aan de TU/e.
O’Connor spreekt over
‘Innovatie: brandstof voor
de toekomst’ en Rosendaal
vertelt over zijn biodiesel-
fabriek die hij aan het op-
zetten is. Drs. Boy Litjens,
directeur bij het petroche-
mische bedrijf SABIC
Europe, belicht de rol van
de chemische industrie en

gaat in op de duur-
zaamheid binnen zijn
bedrijf. Ir. Geert Bergsma
van adviesbureau CE-
transform spreekt over de
rol van de overheid. Leden
van Jan Pieter Minckelers
betalen vijf euro, andere
studenten tien euro. De
kosten voor TU/e-mede-
werkers en leden van alum-
nivereniging VSI/e zijn
twintig euro. Voor overige
belangstellenden is het
veertig euro. Dit is
inclusief een lunch en
borrel. Voor het volledige
programma en voor aan-
melding: www.japie-
symposium.nl. /.

Thêta stelt teleur op Varsity

Studentenroeivereniging
Thêta viel niet in de prijzen
op de roeiregatta Varsity
van zondag 6 april. De ver-
eniging deed met 25 stu-
denten mee aan de wed-
strijd voor studenten bij
het Amsterdam-Rijn-
kanaal tussen Houten en
Culemborg. Het was de
125ste editie van het eve-

nement. Joris van der Els,
voorzitter van Thêta, wijt
het aan de relatief on-
ervaren groep. “Er zit
talent tussen, maar dat
moet zich nog wel ont-
wikkelen.” Op het konings-
nummer ‘Oude vier’
werden de Thêta-roeiers
een-na-laatste in de
voorronde. De Rotter-

damse ‘Oude vier’ verover-
den de eerste plaats. Van
der Els spreekt niettemin
van ‘een mooie, zonnige
dag met veel rivaliteit’.
“Het is gebruikelijk dat de
verenigingen elkaars vlag
stelen, maar gelukkig
wisten we die van ons te
behouden.”/.

Foto: Paul Bloemen. De ‘Oude vier’ van Thêta vlak voor de wedstrijd. 

Skelterrace Van der Waals
Van der Waals, de studievereniging van Technische Natuurkunde, houdt 14 april vanaf
15.00 uur een skelterrace. In totaal trappen zo’n dertig leden van de studievereniging op de
skelters in het straatje tussen N-laag, Cascade en Spectrum. Enkele verenigingsleden
kwamen al eerder op het idee van de race, maar vanwege de winterse kou is nog even
gewacht met de uitvoering. 

Feest en hockeyvarianten bij lustrum Don Quishoot
Studentenhockeyvereniging Don Quishoot bestaat tien jaar en heeft daarom verschillende
activiteiten in petto. De vereniging houdt een studentenfeest op woensdag 16 april vanaf
22.00 uur in Replayerz op Stratumseind. Het thema is ‘Yet another Hockey Party’. Verder
zijn er de ‘hockeylympics’. Dit houdt in dat er drie varianten van hockey worden gespeeld.
Het onderwaterhockey was op 7 april, rolstoelhockey wordt gespeeld op 21 april en beach-
hockey staat gepland voor 28 mei. Zie ook www.donquishoot.nl. 
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EErr  bbeessttaaaatt  bbiijj  ggeeeenn  vvaann  aalllleenn
ooookk  mmaaaarr  eenniiggee  ttwwiijjffeell  ddaatt  ddee
bbeewwoonneerr  vvaann  ddeezzee  kkaammeerr  eeeenn
LLiimmbbuurrggssee  jjoonnggeenn  iiss  ddiiee  iieettss
mmeett  hheett  lleeggeerr  hheeeefftt..  OOookk  iiss
hhiijj  eeeenn  ssuuppppoorrtteerr  vvaann  RRooddaa
JJCC..  EErr  wwoorrddtt  vvoolloopp  iinnggeezzoooommdd
oopp  ddee  bbooeekkeennkkaasstt,,  wwaaaarriinn
hheellaaaass  aalllleeeenn  lliitteerraattuuuurr  ttee
vviinnddeenn  iiss..  BBaarrtt,,  EErriikk  eenn
RRoonnaalldd  zziieenn  oopp  ddee  cclloossee--uupp
ffoottoo  ‘‘KKoorrppss  NNaattiioonnaallee
RReesseerrvvee’’  ssttaaaann..  HHeett  zzoouu
kkuunnnneenn  ddaatt  hhiijj  rreesseerrvviisstt  iiss..  IInn
ddaatt  ggeevvaall  ssttuuddeeeerrtt  hhiijj  wwaaaarr--
sscchhiijjnnlliijjkk  EElleekkttrrootteecchhnniieekk  ooff
WWeerrkkttuuiiggbboouuwwkkuunnddee..  DDee
kkaammeerr  zziieett  eerr  bbeehhoooorrlliijjkk  aaaann--
ggeekklleeeedd  uuiitt,,  dduuss  hhiijj  wwoooonntt
hhiieerr  aall  wwaatt  llaannggeerr..  HHeett  zziieett  eerr
eecchhtteerr  nnaaaarr  uuiitt  ddaatt  hhiijj  nniieett
vveeeell  ssttuuddiieebbooeekkeenn  hheeeefftt,,  dduuss
zzaall  hhiijj  wweell  ttwweeeeddee--  ooff  ddeerrddee--

jjaaaarrss  ssttuuddeenntt  zziijjnn..  HHiijj  hheeeefftt
wwaaaarrsscchhiijjnnlliijjkk  eeeenn
ssppoorrttkkaaaarrtt  oomm  ttee  ffiittnneesssseenn
eenn  ddoooorr  hheett  bbooss  rreennnneenn,,  vviinnddtt
hhiijj  vvaasstt  ooookk  lleeuukk;;  mmiisssscchhiieenn
ddooeett  hhiijj  aaaann  ppaaiinnttbbaallll  ooff
aaiirrssoofftt..  VVeerrddeerr  hhoouuddtt  hhiijj  ooookk
vvaann  uuiittggaaaann  eenn  rroonnddhhaannggeenn
mmeett  vvrriieennddeenn,,  ggeettuuiiggee  ddee
LLiimmbbuurrggssee  ddaarrttppiijjllttjjeess  eenn  ddee
fflleesssseenn  MMaalliibbuu  oopp  ddee  cclloossee--
uupp  ffoottoo..  MMiisssscchhiieenn  iiss  hhiijj  nnoogg
eeeenn  bbeeeettjjee  aaccttiieeff  bbiijj  zziijjnn  ssttuu--
ddiieevveerreenniiggiinngg  ooff  eeeenn  ssppoorrtt--
vveerreenniiggiinngg..  IInn  zziijjnn  kkooeellkkaasstt
ssttaaaatt  nnoogg  mmeeeerr  MMaalliibbuu  eenn  eerr
lliiggtt  kkaaaass  eenn  vvlleeeesswwaarreenn  iinn,,
ssaallaammii  ooff  cceerrvveellaaaatt  eenn  uuii--
tteerraaaarrdd  ooookk  ggeewwoooonn  bbiieerr..
BBaassttiiaann  eenn  RReennéé  ccoonncclluuddeerreenn
uuiitt  hheett  ggeebbrreekk  aaaann  tteecchh--
nniisscchhee  bbooeekkeenn  ddaatt  wwee  mmeett
eeeenn  TTIIWW--ssttuuddeenntt  ttee  mmaakkeenn
hheebbbbeenn..  HHiijj  iiss  oouuddeerr  ddaann

ddeerrddeejjaaaarrss,,  wwee  hheebbbbeenn  hheett
hhiieerr  iimmmmeerrss  oovveerr  eeeenn
LLiimmbbuurrggeerr  ddiiee  oopp  kkaammeerrss
wwoooonntt..  HHiijj  vveerrzzaammeelltt  ddiinnggeenn
ddiiee  mmeett  hheett  lleeggeerr  ttee  mmaakkeenn
hheebbbbeenn,,  lleeeesstt  vveeeell  eenn  ssppoorrtt
rreeggeellmmaattiigg..  MMiisssscchhiieenn  ddooeett
hhiijj  ooookk  wweell  aaaann  iieettss  aallss  lliivvee
aaccttiioonn  rroollee  ppllaayyiinngg  eenn  hheeeefftt
hhiijj  ddaaaarr  aall  ddiiee  lleeggeerrssppuulllleenn
vvoooorr..  HHeett  zzoouu  kkuunnnneenn  ddaatt  hhiijj
aaccttiieeff  iiss  bbiijj  zziijjnn  ssttuuddiieevveerr--
eenniiggiinngg,,  mmaaaarr  zzee  vveerrmmooeeddeenn
vvaann  nniieett  oommddaatt  eerr  nneerrggeennss
ssttiicckkeerrss  ttee  zziieenn  zziijjnn..  OOookk
BBaassttiiaann  eenn  RReennéé  ddeennkkeenn  ddaatt
hhiijj  eeeenn  ssaallaammii  wwoorrsstt  iinn  ddee
kkooeellkkaasstt  hheeeefftt  lliiggggeenn..  VVeerrddeerr
hheeeefftt  hhiijj  ggeezzoonndd  vvooeeddsseell  iinn
hhuuiiss  eenn  AAllffaa  bbiieerr..  

JJaakkuubb  TTuurrsskkii  iiss  vviieerrddeejjaaaarrss
ssttuuddeenntt  TTeecchhnniisscchhee
IInnnnoovvaattiieewweetteennsscchhaappppeenn..
HHiijj  iiss  eerrgg  aaccttiieeff  bbiijj
IInntteerrmmaattee  eenn  iiss  ddaaaarr  oopp  hheett
mmoommeenntt  ppeennnniinnggmmeeeesstteerr
vvaann  ddee  lluussttrruummccoommmmiissssiiee..
VVoooorrddaatt  hhiijj  nnaaaarr  ddee  TTUU//ee
ggiinngg  hheeeefftt  hhiijj  eeeenn  jjaaaarr  oopp
ddee  mmiilliittaaiirree  aaccaaddeemmiiee  iinn
BBrreeddaa  ggeezzeetteenn..  NNuu  zziitt  hhiijj
bbiijj  hheett  KKoorrppss  NNaattiioonnaallee
RReesseerrvvee  vvaann  ddee  llaannddmmaacchhtt..
HHiijj  nnooeemmtt  zziicchhzzeellff  eeeenn  ffaa--
nnaattiieekkee  tteelleetteekksstt--ssuupp--
ppoorrtteerr  vvaann  RRooddaa  JJCC..  JJaakkuubb
kkoommtt  uuiitt  PPoolleenn,,  mmaaaarr  ooookk
zziijjnn  LLiimmbbuurrggssee  vveerrlleeddeenn
wwoorrddtt  oopp  zziijjnn  kkaammeerr  nniieett
aacchhtteerr  ssttooeelleenn  ooff  bbaannkkeenn
ggeessttookkeenn..  IInn  zziijjnn  kkooeellkkaasstt
vviinnddeenn  wwee  PPoooollssee  wwoorrsstt
((ggeekkrreeggeenn  vvaann  zziijjnn  oouuddeerrss)),,
bbootteerr,,  ttoonniijjnn,,  ppeessttoo,,  ffeettaa,,
cchhooccoollaaddeevvllaa,,  vveeeell
yyoogghhuurrtt,,  ccuurrrryy  eenn  hhaamm--
bbuurrggeerrss..  

Het sleutelgat

HHeett  wwaass  mmiisssscchhiieenn  wweell  ttee
vveerrwwaacchhtteenn  ddaatt  ddee  nniieeuuwwee
EEiinnddhhoovveennssee  bbuurrggee--
mmeeeesstteerr  RRoobb  vvaann  GGiijjzzeell  hheett
eeeenn  bbeeeettjjee  hhoooogg  iinn  zziijjnn  bbooll
zzoouu  kkrriijjggeenn,,  nnaa  hheett  cciirrccuuss
vvaann  hheett  rreeffeerreenndduumm..  MMaaaarr
ddaatt  ddiitt  zzoo  ssnneell  zzoouu
ggeebbeeuurreenn  hhaadd  iikk  ttoocchh  nniieett
vveerrwwaacchhtt..  IInn  zziijjnn  eeeerrssttee
iinntteerrvviieeww  ((mmeett  BBNNRR))  nnooeemmtt
vvaann  GGiijjzzeell  eeeenn  aaaannttaall
ggrroooottssee  ppllaannnneenn..  ZZoo  pplleeiitt
hhiijj  vvoooorr  eeeenn  RRiijjkkssmmuusseeuumm
vvoooorr  TTeecchhnnoollooggiiee..  NNaaaarr
eeiiggeenn  zzeeggggeenn  oomm  ‘‘kkeennnniiss--
wweerrkkeerrss  zziicchh  iinn  EEiinnddhhoovveenn
ttee  llaatteenn  vveessttiiggeenn’’..  SStteell,,
eeeenn  ggeenniiaallee  FFrraannssee  wweetteenn--
sscchhaappppeerr,,  hhiijj  kkrriijjggtt  aaaann--
bbiieeddiinnggeenn  vvaannuuiitt  ddee  hheellee
wweerreelldd..  DDeennkktt  vvaann  GGiijjzzeell
ddaatt  ddeezzee  FFrraannssmmaann  nnaaaarr
EEiinnddhhoovveenn  kkoommtt  vvaannwweeggee
eeeenn  mmuusseeuumm??  IIkk  ddeennkk  iinn
iieeddeerr  ggeevvaall  vvaann  nniieett..
BBoovveennddiieenn  hhaadd  EEiinnddhhoovveenn
aall  eeeenn  ddeerrggeelliijjkk  mmuusseeuumm,,
nnaammeelliijjkk  hheett  EEvvoolluuoonn..  DDaatt
iiss  vvaannwweeggee  ttee  llaaggee
bbeezzooeekkeerrssaaaannttaalllleenn
ggeessllootteenn..  OOookk  rrooeepptt  vvaann
GGiijjzzeell  ddaatt  EEiinnddhhoovveenn  eeeenn
iinntteerrnnaattiioonnaallee  sscchhooooll
mmooeett  kkrriijjggeenn,,  oomm  ttee
kkuunnnneenn  ‘‘ccoonnccuurrrreerreenn  mmeett
GGrreennoobbllee,,  MMüünncchheenn  eenn
SSiilliiccoonn  VVaalllleeyy’’..  IIkk  zzoouu  vvaann
GGiijjzzeell  eerr  aaaann  wwiilllleenn
hheerriinnnneerreenn  ddaatt  EEiinnddhhoovveenn
nnoottaa  bbeennee  ddoooorr  MMüünncchheenn
iiss  ggeevvrraaaaggdd  ttooee  ttee  ttrreeddeenn
ttoott  eeeenn  aalllliiaannttiiee  vvaann  TTUU’’ss,,
vvaannwweeggee  ‘‘ddee  ggooeeddee  cciittaattiiee--
ssccoorreess,,  ddee  iinndduussttrriiëëllee
oommggeevviinngg  vvaann  ddee  TTUU//ee  eenn
hheett  hhooooggssttaaaannddee  oonnddeerr--
zzooeekk’’  ((CCuurrssoorr  2266))..  DDaatt
ccoonnccuurrrreerreenn  wwiill  dduuss  aall
aaaarrddiigg  lluukkkkeenn..  EEnn  eeeenn
iinntteerrnnaattiioonnaallee  sscchhooooll  iiss  eerr
ooookk  aall..
IIkk  ssnnaapp  bbeesstt  ddaatt  vvaann  GGiijjzzeell
zziicchh  aallss  kkeerrssvveerrssee  bbuurrggee--
mmeeeesstteerr  wwiill  bbeewwiijjzzeenn,,  eenn
ddaatt  hhiijj  zziijjnn  sstteemmppeell  oopp
EEiinnddhhoovveenn  wwiill  ddrruukkkkeenn..  HHiijj
vvooeelltt  zziicchh  ddaaaarriinn  wwaaaarr--
sscchhiijjnnlliijjkk  ggeesstteeuunndd  ddoooorr
hheett  hhaannddjjeevvooll  mmeennsseenn  ddaatt
oopp  hheemm  hheeeefftt  ggeesstteemmdd..
MMaaaarr  ddiitt  ggeeeefftt  hheemm  nniieett
ooppeeeennss  ddee  bbeevvooeeggddhheeiidd
oomm  aallss  bbuurrggeemmeeeesstteerr  hheett
bbeelleeiidd  vvaann  EEiinnddhhoovveenn  ttee
bbeeppaalleenn..  MMiisssscchhiieenn  mmooeett
hhiijj  hheett  wwaatt  rruussttiiggeerr  aaaann
ddooeenn  iinn  zziijjnn  eeeerrssttee  wweeeekk..
DDaann  hheeeefftt  hhiijj  ooookk
vvoollddooeennddee  ttiijjdd  oomm  eeeenn
mmooooiiee  ssppeeeecchh  ttee  sscchhrriijjvveenn
vvoooorr  aallss  PPSSVV  kkaammppiiooeenn
wwoorrddtt..

BBrraamm  vvaann  GGeesssseell  iiss
ssttuuddeenntt  TTeecchhnniisscchhee
NNaattuuuurrkkuunnddee

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 Bart Hermans, Erik de Jong en Ronald
Paulissen (respectievelijk zesdejaars student Technische
Informatica, vierdejaars student Bouwkunde en derdejaars
student Scheikundige Technologie) en van Bastian Eenink en
René Thijssen (beiden derdejaars student
Werktuigbouwkunde). Zij bekeken twee foto’s van deze
Eindhovense studentenkamer en gaven commentaar.

Thor en Simon Stevin werken etmaal
aan project autosimulator 

Leden van de studievereni-
gingen Simon Stevin
(Werktuigbouwkunde) en
Thor (Elektrotechniek)
werkten op 2 en 3 april in
W-laag gedurende 24 uur
aan een project. Vier
groepjes van zes personen
kregen de opdracht een zo
realistisch mogelijke rij-
ervaring te simuleren. De
studenten bedienden een
stoel op een beweegbaar
platform. Vergelijkbare ap-
paraten worden ook als
vliegsimulators gebruikt.
Ze kunnen met het ap-
paraat sturen, gas geven en
remmen. Zo wordt een aan

het zicht onttrokken radio-
grafisch bestuurbare mo-
delauto met daarop een
draadloze camera voort-
bewogen. De bestuurder
kijkt op een monitor mee.
De terugkoppeling van de
camera in de modelauto
geeft genoeg informatie
om de auto te besturen. De
controle en bestuur-
baarheid kunnen worden
verhoogd als de bestuurder
dezelfde krachten en ver-
snellingen ervaart als de
auto. De projectgroepen
moesten het platform waar
de bestuurder op zit zó
bewegen en de instellingen

zó zetten, dat de be-
stuurder de zelfde
krachten en versnellingen
lijkt te ervaren. Ir. Frans
Wijnheijmer van Rexroth
Bosch Group, dat het ap-
paraat leverde, is positief
over de resultaten. “Je ziet
dat ze met plannen van
aanpak komen die wij zelf
ook hanteren.” Joost
Brilman van Thor: “Het
heeft een hoog entertain-
mentgehalte en tegelij-
kertijd is het uitdagend.”
Na de afsluitende borrel
rest er nog één ding voor de
studenten: slapen./.

Inschrijven voor
Studentenawards
2008
De zoektocht naar stu-
denten die als beste ‘brains
en beauty’ kunnen com-
bineren is van start gegaan.
Ook wordt het studen-
tenhuis van het jaar
gekozen. Het bedrijf
Studenten.net zet de ver-
kiezing Studentenawards
jaarlijks op. Inschrijven is
vanaf nu mogelijk via
www.studentoftheyear.nl
en de finale is in juni in
Amsterdam. Vorig jaar
won TU/e-student Tezontl
Rosario de eerste prijs. De
student wordt tijdens de
verkiezing getest op al-
gemene kennis, maat-
schappelijke betrok-

kenheid en uiterlijke
schoonheid. Het thema
van dit jaar is ‘Glitter &
glamour’. Het is de be-
doeling dat deelnemers
een eigen profiel online
zetten.
Bij de verkiezing van het
studentenhuis zullen film-
ploegen onaangekondigd
huizen bezoeken om het
dagelijkse leven vast te
leggen. Kook- en schoon-
maakkunsten zijn be-
langrijke factoren. Het
thema is ‘Eigen haard is
goud waard’. Je kunt je nog
tot en met 4 mei aan-
melden. /.

Foto:Bart van Overbeeke

Optreden Studenten Kamerorkest
in Muziekcentrum Frits Philips
Het Nederlands Studenten Kamerorkest (Nesko) geeft
vrijdag 18 april vanaf 20.15 uur een concert in
Muziekcentrum Frits Philips. De tweede symfonie van
Robert Schumann en het vioolconcert van Beethoven
staan onder meer op het programma. Alle orkestleden
studeren aan Nederlandse hogescholen en universiteiten.
Er doen geen Eindhovense studenten mee. Naar eigen
zeggen is Nesko het enige nationale studentengezelschap
dat kamerorkestmuziek speelt. Het orkest treedt ook in
andere studentensteden op. De opbrengst gaat naar een
stichting voor vluchtelingstudenten. Kaarten voor het
Eindhovens concert reserveer je via www.philipshall.nl. 
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Effe zeuren

Fred Steutel
Een wiskundecollega laat mij van tijd tot
tijd weten dat hij wel respect wil tonen
voor mensen, maar niet voor hun ver-
zinsels. Met ‘verzinsels’ bedoelt hij de,
soms tamelijk wonderlijke, verhalen,
voorspellingen en verschijnselen, waar
mensen in geloven. 
Die ‘verzinsels’ hebben allemaal iets bij-
zonders, waaruit je zou kunnen con-
cluderen dat ze weliswaar verzonnen
zouden kunnen zijn, maar dan toch ver-
zonnen met een ernstige beperking: ze
hebben allemaal direct betrekking op de
omgeving waar de gelovigen gevestigd
zijn (of waren). De mensen kunnen wel
iets geloven of verzinnen, maar het

moet wel een beetje aansluiten bij de
dagelijkse realiteit. 
Een paar voorbeelden. In India wordt de
god Ganesh vereerd, die het hoofd heeft
van olifant. In streken waar geen oli-
fanten wonen, zijn ook geen goden die
er als een olifant uitzien. Evenmin
worden krokodillen vereerd op plekken
waar die beesten niet voorkomen. Het
zou veel wonderlijker en in zekere zin
overtuigender zijn, als er op Groenland
goden met olifanten- of krokodillen-
hoofden vereerd zouden worden. Maar,
bewoners van het hoge Noorden
dachten dat de mensheid was ontstaan
uit smeltend ijs, een gedachte die weer
niet lijkt op te komen bij mensen in tro-
pische streken.
Nog een voorbeeld. In de Koran wordt

het paradijs, onder meer, omschreven
met ‘tuinen waar rivieren onderdoor
stromen’. Voor mensen die in
Bangladesh wonen of in de
Bommelerwaard, waar de rivieren
regelmatig hoger staan dan men zou
wensen, zal een plek waar (ook nog!)
rivieren onderdoor stromen, niet veel
paradijselijks hebben. In het zeer natte
Bangladesh wonen 125 miljoen
moslims, maar het moslimparadijs is
typisch een paradijs voor woestijnbe-
woners. 
Onder de ‘verzinners’ waren blijkbaar
weinig dichters, mensen die iets konden
bedenken dat nog nimmer aanschouwd
was. In Nederland waren weliswaar veel
dichtende dominees, maar echte ver-
nieuwers waren het niet. Bij moslims

staan dichters niet hoog aangeschreven.
In The Satanic Verses laat Rushdie de
Profeet zeggen ‘Writers and whores. I
see no difference there’. 
In de wiskunde wordt ook veel
verzonnen, je houdt het niet voor
mogelijk, allerlei dingen waar je nooit
van had gedroomd. Veel van die dingen
blijken bovendien buitengewoon nuttig:
zonder wiskunde geen techniek en dus
geen …. ; vult u maar in.
Je kunt je serieus afvragen welke
‘verzinsels’ de wereld meer hebben
veranderd, religieuze of wiskundige.

WWiiee:: Willem Doreleijers / 25 / laatstejaars 
Bouwkunde
WWaannnneeeerr:: sinds eind februari
WWaatt:: zelfgemaakte foto
WWaaaarroomm::  “Ik kom net terug van een afstudeerstage in
Zuid-Soedan waar ik onderzoek heb gedaan naar de
mogelijkheden van bouwsels die gebaseerd zijn op
lokale behoeften én de lokale voorzieningen. Dit is een
foto van een hutje. Meestal bouwen ze die met gras maar
deze is gebouwd met palmbladeren. Deze foto is zo mooi
omdat natuur en architectuur zo perfect in balans zijn.
Mooi om te zien dat op één foto grondstoffen, de
natuurlijke omgeving (de palm), gebruikt worden om te
bouwen met daarnaast het eindresultaat. Wel jammer
dat ze in Soedan niet echt inzien dat het een keer ophoudt
met het gebruik van natuurlijke grondstoffen.
Hoe het daar was? Heet en stoffig! Maar vooral vreemd
het contrast tussen de hulp-
verleners en de mensen net
een meter buiten het hek. Je
zit daar op een compound
met buitenlanders en daar-
buiten armoede en het
leven van alledag…. dat
trouwens helemaal om
koeien draait.”

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


