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TU/e wil
centrumpand
kopen voor ESC
De TU/e is in onderhandeling
met de gemeente over de
aankoop van het pand naast
jongerencentrum Dynamo,
midden in het centrum. De universiteit wil de monumentale
villa ter beschikking stellen
aan het Eindhovens Studenten
Corps, dat het pand wil gaan
ombouwen tot sociëteit.
De universiteit hoopt dat er
‘vroeg dit najaar’ een beslissing
genomen is. De reden voor het
initiatief is ‘het belang van de
aanwezigheid van studentenactiviteit in de binnenstad’, laat universiteitssecretaris ir. Harry
Roumen weten. Het ESC is al
langer bezig met het inzamelen
van geld om het pand aan de Ten
Hagestraat 13 te kopen, maar nu
biedt de TU/e de helpende hand.
Roumen benadrukt dat het ‘geen
reddingspoging’ is. “We hebben
altijd al willen participeren. De
vraag was alleen: doen we dat bij
de exploitatie van het pand of bij
de investering. Het laatste helpt
het ESC op de korte termijn iets
meer.”
De universiteit koopt het pand in
de huidige staat. Het ESC moet
vervolgens zelf de renovatie bekostigen, net als de gewenste verbouwing en aanbouw. Hoeveel
het pand zou moeten kosten,
laten alle partijen nog even in het
midden. De gemeente kocht het
pand in 2001 voor 800.000 euro.
Het pand is nu getaxeerd, laat de
gemeente weten, en daar is een
‘marktconforme prijs’ uit voortgekomen. Mogelijk wil de gemeente nog een stuk subsi-

diëren, als het ESC extra activiteiten ontplooit in de stad.
Het ESC heeft de financiering
voor de aanpak van het pand nog
niet rond. De vereniging komt
tussen de twee en vijf ton tekort.
Deze marge komt doordat niet
alle toezeggingen even ‘hard’
zijn, en doordat er varianten zijn
in het wensenpakket, laat Tim
van Amstel weten, die het project
trekt bij het ESC. Wel heeft hij er
vertrouwen in dat het gaat
lukken. Hij hoopt dat zijn club
begin 2010 kan verhuizen. Het
ESC wil binnen enkele weken al
de aanvraag voor de bouwvergunning de deur uit doen.
De monumentencommissie, een
adviesorgaan van de gemeente,
vormt nog wel een obstakel. Deze
commissie was tot nu toe tegen
de verbouwingsplannen van het
ESC, en dan vooral tegen de geplande uitbouw. Die is echter
cruciaal voor de studentenvereniging, anders is de ruimte te
klein. De club werkt nu aan varianten.
Het voornemen van de TU/e om
een pand te kopen voor het ESC,
roept de vraag op of de universiteit ook andere verenigingen
met dergelijke plannen zal
helpen. “Wij hebben drie studentenverenigingen. Wat we voor de
een doen, doen we ook voor de
ander”, reageert universiteitssecretaris Roumen. Wat er gebeurt
met de vrijkomende ruimte in de
Bunker, als alles doorgaat, is nog
helemaal open. Roumen: “Daar
vinden we ongetwijfeld iets
voor.”/

.

Zomervakantie
Dit is het laatste nummer van deze jaargang. De website van Cursor wordt
met regelmaat geactualiseerd. Cursor verschijnt weer op donderdag
4 september. De redactie wenst iedereen een prettige vakantie.
(Advertentie)

Een brandwacht van Smeba houdt de wacht op de verdieping boven vloer 10. Foto: Bart van Overbeeke

Brandwachten in Hoofdgebouw
De laatste tentamens van het
collegejaar beleven een
primeur. Onder het wakende
oog van brandwachten gaan de
studenten op vloer 10 van het
Hoofdgebouw voortaan aan de
slag. De maatregel is nodig
omdat het Hoofdgebouw vanaf
vloer 6 niet volledig voldoet
aan de wettelijke eisen voor
brandveiligheid.
De brandwachten van brandbeveiligingsbedrijf Smeba zijn
sinds 11 juni, het begin van de
tentamens, ingehuurd door de
TU/e-brandweer. “Zo kunnen wij
ons dagelijks werk blijven doen”,
aldus TU/e-brandweercommandant Mario de Roy van Zuydewijn.
Afspraak is dat grote groepen in
het Hoofdgebouw zo min
mogelijk gebruik maken de verdiepingen boven vloer 5. Bij meer
dan vijftig personen in een
ruimte, wordt in dat geval een
brandwacht ingeschakeld. Op

deze wijze blijft het afnemen van
tentamens verantwoord.
Hoewel in de kantine op vloer 8
geregeld meer dan vijftig
personen lunchen, komen daar
geen brandwachten aan te pas.
“Dan gaat het om een betrekkelijk kort moment”, licht de
commandant toe.
Bij een brandalarm is de
brandweer wettelijk verplicht
binnen zes minuten ter plekke te
zijn. De Roy van Zuydewijn: “Als
onze piepers afgaan, zijn we er
binnen vier tot vijf minuten.
Bovendien zitten de mensen van
de BHV in het Hoofdgebouw en
die kunnen ook heel snel
reageren.”
Dankzij deze snelle reactietijd
hoeven de hulpverleners bij een
brandalarm niet direct te ontruimen, maar kunnen ze eerst de
melding controleren. Volgens de
brandweercommandant is in het
jaar 2007 op de campus dertig
keer loos alarm geslagen. “Je gaat

daarom een tentamen van 250
studenten niet zomaar in de war
schoppen omdat een grappenmaker met zijn sigaretje bij een
brandmelder staat.”
Indien een ontruiming nodig is,
gaat een luid signaal af en
dirigeren de brandwachten en
andere hulpverleners alle mensen
naar buiten.
Wat er met het Hoofdgebouw
gebeurt wanneer er brand uitbreekt valt niet direct te zeggen.
De Roy van Zuydewijn: “Hoe
groot is het vuur en waar is het
ontstaan? Het is afhankelijk van
wat er brandt. Als een elektriciteitskast brandt, kun je niet met
water blussen. Het maakt ook uit
hoe
snel
de
ontruiming
verloopt.” Volgens de commandant reikt de hoogste brandweerladder in de regio Brabant
Zuidoost tot 32 meter. Het
Hoofdgebouw is twee keer zo
hoog./

.

Bunker binnenkort rookvrij
De Bunker is vanaf 1 juli helemaal rookvrij. Alleen bij de
drie
studentenverenigingen
mag nu nog gerookt worden,
maar over een week is dat
verleden tijd. Er komen geen rokersruimtes; wie een sigaret op
wil steken, moet naar buiten. In
de andere delen van de Bunker,
waar onder meer de cultuurverenigingen zitten, mag al sinds de
verbouwing van vorig jaar niet
meer worden gerookt.
De Landelijke Kamer van
Verenigingen zocht uit in
hoeverre het rookverbod voor de

horeca ook geldt voor sociëteiten
van
studentenverenigingen.
Daaruit bleek dat ook deze
verenigingsruimtes
rookvrij
moeten worden.
“We hebben op 2 juli een volledig
rookvrij
na-tentamenfeest”,
vertelt ESC-president Rudy
Hover. Zijn vereniging kent een
behoorlijk percentage rokers meer dan twintig procent, schat
hij. Er is over gesproken om de
benedenbar als rokersruimte in
te richten, maar daar ziet het
ESC voorlopig toch vanaf. “We
willen de groep niet opdelen op

verenigingsavonden”, stelt Hover.
Ook bij Demos en bij SSRE
worden op 30 juni de laatste
sigaretten gerookt. Zij hebben
evenmin plannen om speciale
ruimtes of voorzieningen te
regelen voor rokers. “We maken
buiten geen gezellige hoek. We
willen dat mensen gezellig
binnen aan de bar zitten”, licht
Demosbestuurder Jolet van
Erum toe. De club gaat leden nog
instrueren om bij het roken
buiten te waken voor overlast. De
uitgang van de sociëteit ligt bij
een woonwijk. /

.
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Kaspar Straathof
“Vreselijk veel zin om naar Ghana te gaan”
Norbine Schalij
Foto: Bart van Overbeeke
Een optimistische organisator
kun je bouwkundestudent
Kaspar Straathof (24) wel
noemen. Met SUPport gaat hij
binnenkort naar Ghana om
daar, ‘in the middle of
nowhere’ verpleegsterswoningen te bouwen.
“Dat gaan we gewoon doén”,
stelde Kaspar Straathof voor. Een
commissie van studievereniging
SUPport, had onderzocht of het
mogelijk is een reis te organiseren voor bouwkundestudenten om ze kennis te laten
maken met ontwikkelingswerk.
Ze zochten in Oost-Europa,
Zuid-Amerika, overal. Via
Google vond een van hen een
bouwproject dat al gaande was
in Ghana en werd uitgevoerd
door mbo-studenten van ROC
Markiezaat in Bergen op Zoom.
Kaspar zocht contact, vroeg of
TU/e’ers iets konden betekenen
en kreeg helemaal de kriebels

om het bouwproject dan ook
daadwerkelijk uit te voeren.
En dus gaan in het begin van
volgend collegejaar twee
groepen van tien bouwkundestudenten ieder tweeënhalve
week naar Ghana. Daar gaan ze
in ‘the middle of nowhere’ een
huis bouwen waar verplegend
personeel van een districtsziekenhuis bij de plaats Ada, kan
gaan wonen. De eerste twee
huisjes zijn net gebouwd door
de mbo’ers, het derde stampen
de bouwkundestudenten uit de
grond en uiteindelijk komen er
- hopelijk - een stuk of twintig
verpleegstershuisjes te staan.
Een verdieping hoog, vijftig
vierkante meter groot, met twee
slaapkamers en een woonkamer
met open keuken.
Afgelopen vrijdag, 20 juni, heeft
Kaspar de leerlingen uit Bergen
op Zoom en hun coördinerende
docent Jan de Pijper, uitgenodigd om in de Zwarte Doos te
vertellen over hun ervaringen.
Toehoorders zijn de twintig

bachelors en masters die naar
Ghana gaan. De Pijper vond het
schitterend dat Kaspar hem een
aantal maanden geleden belde.
“Zo kan het project tenminste
doorgaan. Eerlijk gezegd hebben
wij niet genoeg leerlingen die
daar stage gaan doen. We
hebben nu één huis af en zijn
blij met alle hulp.” Hij noemt
Kaspar een rustige en bescheiden jongen die enthousiast de
handen uit de mouwen steekt.
Kaspar beaamt dat. “Ja, ik houd
van organiseren en ben daarbij
redelijk avontuurlijk ingesteld.
Wanneer ik op vakantie ga; dan
stap ik in een trein en zie wel
waar ik uitkom.”
Hij vindt het vooral leuk om met
een groep ergens aan te werken.
De jongens uit Bergen op Zoom
vertellen over de stand van
zaken in Ada en delen de
planning voor de werkweken in
september en oktober mee.
Maar ze geven vooral tips aan de
SUPport-ers. “Je slaapt in Ada
en kunt met een Trotro-busje
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naar de bouwplaats. Die Trotro’s
rijden de hele dag rond. Maar op
de marktdagen dinsdag en
vrijdag zitten ze helemaal vol,
dan zit je bovenop de vis.” De
docent waarschuwt: “Een
probleem is dat het hout dat je
bestelt, zo ontzettend jong is.
Bijna net gekapt, dus is het nog
slap. Je moet het goed laten
drogen, maar niet in de volle
zon.” Het waterpas stellen van
de prefab dorpels moeten de
TU/e-ers zelf gaan doen met
precisie-instrumenten. Andere
werkzaamheden zoals betonvlechten kunnen ze uitbesteden
aan Ghanezen die in Ada op een
bouwopleiding zitten. Bouwen
is het voortdurend oplossen van
probleempjes. Dat is in het
westen zo, dat is in Afrika nog
meer het geval.
De studenten verrichten niet
alleen een goede daad. Er is ook
een leercomponent in het
Ghanaproject waarmee ze studiepunten kunnen verdienen.
Kaspar: “Na afloop gaan we rap-

porteren aan de Markiezaat wat
er beter kan. Maar ook gaan we
onderzoeken of deze manier van
ontwikkelingshulp in een
wezenlijke behoefte voorziet.”
Kaspar zegt dat hij goed beseft
dat het bouwen van driekamerappartementen een ‘westers
ding’ is. “Ik weet dat het slechts
een druppel op een gloeiende
plaat is, maar ik wil graag iets
doen aan de ongelijke verdeling
van welvaart in de wereld.” De
commissie zoekt nog meer
sponsors om behalve arbeid, ook
financiële steun te kunnen
verlenen.
En nu zet hij alles op Ghana.
Deze weken valt er elke dag wel
iets te regelen en in de vakantie
moet hij zijn eigen bijdrage van
850 euro nog bij elkaar verdienen. Kaspar gaat energielabels
bepalen voor woningen bij een
adviesbureau voor woningcorporaties. Ook een ‘westers
ding’./

.

De week van/Lissa
Lissa Kooijman (Industrial Design) was
op uitnodiging bij de Independent
Handbag Designer Award in New York. Ze
had een foto van haar zelfgemaakte
handtas ingestuurd naar Henri Bendel,
een chique winkel op Fifth Avenue.
Vanuit een chaotisch New York doet ze
verslag van een waanzinnige week.
Dinsdag:
Kom net van Time Square vandaan.
Echt visuele chaos: overal bewegende
overload. En WOW, wat is het MoMa
(Modern Museum of Art) een mooi
museum! Licht is the new paint. Ik ga
morgen nog terug voor een herhaling. In
Central Park rennen allemaal heel erg
dikke mensen rond in de benauwde hitte:
belachelijk. En ‘s nachts is de hemel niet
donker, maar verlicht door alle lampen van
de stad. Ik kwam allemaal ‘echte’ sterren
tegen: acteurs als Clint Eastwood, en die
acteur die altijd de slechterik speelt in
films met een kale kop (ja...DIE!) op een

rode loper met allemaal schreeuwende
mensen eromheen: dat is pas echt
Hollywood.
Woensdag:
Vandaag heel erg veel gelopen, Ground
Zero gezien (waar eigenlijk nog steeds
alleen maar puin te zien is), het ‘World
Financial Center’ (dat geloven ze nog ja..),
het Statue of Liberty, de Brooklyn Bridge
gelopen naar Brooklyn, maar daar zijn
vooral veel snelwegen en auto’s.
Manhattan is toch wel ‘de city’ van New
York. Het was wel een lekker weertje
vandaag met een fijn zonnetje. En jeetje,
wat is het lekker om even rustig koffie te
drinken bij Starbucks als je zóveel gezien
hebt.
Vrijdag:
Lig nu in een luxe hotel. De eerste dag zat
ik in een shabby hostelletje, dat was wel
heel goedkoop maar niet fijn. Nu een hotel
aan Broadway in een KingSize bed. Ik ga

even alles verwerken
in een slaapje om
morgen weer
veel te kunnen
zien. Kom net
terug van de
Independent
Handbag
Design Awards:
de reden van mijn
komst naar ‘the Big
Apple’. Ik heb niet gewonnen maar wel
echt een handtassen-tik gekregen: ik kijk
de hele tijd naar handtassen in plaats van
naar mensen. Het was een echte vertoning
van vrouwen met hun mooiste tasjes die
op z’n Amerikaans woorden riepen als
‘amazing’ en ‘fantastic’. Ik heb veel leuke
ontwerpers ontmoet en contacten gelegd.
New York City is echt een fantastische,
levende en creatieve stad. Een geweldige
vakantie!
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Elektrotechniek ziet af van premie

Summer Course brengt TU/e
internationale sfeer
De TU/e verzorgt in augustus
een Summer Course van drie
weken voor internationale
masters die het nieuwe
collegejaar in Eindhoven
beginnen. De nadruk ligt op
integratie met Nederlandse
studenten. Daarom heeft de
tweede week van de Summer
Course grote overlap met de
Bachelor intro van 2008.
Het eerste TU/e-brede introductieprogramma maakt de nieuwe
masters bekend met de TU/e,
Eindhoven, de Nederlandse
cultuur en studiegenoten. In
groepen van ongeveer acht
masterstudenten van dezelfde
faculteit zullen ze van 4 tot en

met 22 augustus workshops bijwonen. Die behandelen onder
meer de Nederlandse cultuur en
presentatievaardigheden.
In de eerste week is een registratiedag opgenomen. Dan wordt
vanuit de TU/e de inschrijving in
orde gemaakt. De Rabobank en
de gemeente Eindhoven zijn ook
aanwezig en verzekeringsmaatschappij AON organiseert een
presentatie.
In de tweede week draaien de
masters voor een groot gedeelte
mee
in
het
introductieprogramma voor de eerstejaars.
De masters krijgen ook een
‘papa’ of ‘mama’ als begeleider.
Volgens
studentenadviseur
Cynthia Schreuder moet het ge-

zamenlijke
programma
de
bewustwording van de internationale omgeving groter maken.
“Dit is voor zowel de Nederlandse
als de internationale studenten
van belang.”
In de laatste week kunnen
masters die met een bedrijfsbeurs naar de TU/e hun gaan
bedrijf bezoeken.
Hoeveel masters de Summer
Course gaat tellen, is nog niet
duidelijk. Momenteel worden de
beurzen namelijk toegekend.
Naar schatting komen ongeveer
honderd internationale studenten uit landen als China,
India, Ethiopië, Mexico, Turkije
en Rusland naar de TU/e./

.

Archiprix beloont liefde voor ‘stadskankers’
De Antwerpenaren duiden ze
wel eens aan als ‘stadskankers’: braakliggende terreinen in de stad waar
schijnbaar niets mee wordt
gedaan. Ir. Anne Seghers, vorig
jaar afgestudeerd bij de faculteit Bouwkunde, heeft een
voorliefde voor dit soort
plekken en bedacht manieren
om ze van hun negatieve imago
af te helpen. Zondag 22 juni
won ze met haar afstudeerscriptie ‘Urban Incisions –
Urban Decisions’ de tweede
prijs bij de Archiprix 2008.
De stichting Archiprix is een samenwerkingsverband van de
Nederlandse
onderwijsinstellingen op het gebied van architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur en jaarlijks
reikt een jury prijzen uit voor de
beste afstudeerplannen van deze
opleidingen. Dat de jury mee zou
gaan in haar verhaal over de positieve benadering van braakliggende terreinen in twee
stadsdelen van Antwerpen, had
Anne Seghers niet direct
verwacht. “Meestal is het toch
een concreet gebouw of een goed
uitvoerbaar plan dat in de prijzen
valt. Mijn scriptie heeft een wat
idealistische invalshoek”, zegt
Seghers, die in juli 2007 afstudeerde als stedenbouwkundige.
Het kostte haar ook moeite om
met haar afstudeerwerk op de
kandidatenlijst voor de Archiprix
te komen. “In eerste instantie
kreeg ik te horen dat eigenlijk
alleen afstudeerwerk van de
sectie Architectuur werd voorgedragen. Maar uiteindelijk behoorde ook mijn scriptie tot de
vier voorstellen die de TU/e
jaarlijks mag indienen.”
Waarom koos Seghers voor
Antwerpen? “Die stad kende ik
niet al te goed en zo kon ik op een
onbevooroordeelde wijze aan de
slag. Als een patholoog heb ik de
wijken eerst uitwendig geanalyseerd. Dat leverde een overzicht
op van alle braakliggende terreinen. Daarna volgde een inwendige analyse, die leidde tot
een reconstructie van wat zich in
de laatste levensstadia van die
plekken
heeft
afgespeeld.
Vervolgens heb ik als een antropoloog gezocht naar verhalen
over die plekken en gekeken naar
de manieren waarop ze door
mensen gebruikt en beleefd

De Faculteit Elektrotechniek zal geen vergoeding claimen voor de
promotie van Giuseppe Addamo, die op 17 juni zijn doctorstitel van de
TU/e ontving. Dat zegt prof.dr.ir. Ton Backx, decaan van Elektrotechiek.
De Italiaan promoveerde al eerder in Turijn en verbleef voor zijn
promotieonderzoek een half jaar in Eindhoven. Volgens Backx is de
bijdrage van de TU/e aan de promotie van Addamo niet groot genoeg
geweest om de premie van 74.000 euro te rechtvaardigen. In een
bericht in de Cursor van 12 juni gaf de decaan al aan dat het niet zeker
was of de TU/e het geld zou claimen. De universiteit wil de schijn van
opportunisme vermijden.

Doppio wint toneelprijs
Toneelvereniging Doppio heeft
de ED-toneelprijs gewonnen.
De recensenten van het
Eindhovens Dagblad vinden het
stuk ‘De zelfmoord van de
meisjes’ het beste van de
vijftig amateuropvoeringen die
meededen aan de wedstrijd. De
prijs bestaat uit duizend euro
en workshops van Het Zuidelijk
Toneel.
Het stuk van Doppio werd afgelopen maandag opgevoerd en
kreeg zeer lovende beoordelingen van het ED. Op de onderdelen regie, spel en dramaturgie
geeft de krant een negen, en voor
de criteria vormgeving en beleving zelfs een tien. Daarmee
komt het puntentotaal op 47,
goed voor de eerste plaats in het
klassement. Het stuk van Doppio
gaat over een groep vrienden die
de zelfmoord van vijf meisjes
reconstrueert die vroeger bij hen
in de buurt woonden. Het is
gebaseerd op het boek ‘The
Virgin Suicides’.
De vijf acteurs zijn Jasper
Hoeksema (TU/e-student Wiskunde), Wouter van der Horst
(TU/e-promovendus TIW), Tom
van den Nieuwenhuijzen Wittens (oud student TU/e),
Tomm Velthuis (student Design
Academy) en Lennart Verheijen
(TU/e-student Elektrotechniek).
Zij krijgen een workshop acteren
van Het Zuidelijk Toneel. Voor de
regisseur - Jeroen de Waard - is er

een workshop regisseren. Ook de
decorontwerpers krijgen een
workshop bij Het Zuidelijk
Toneel. Verder krijgt het team de
ED-theatertrofee zaterdag uitgereikt.
“We hadden niet verwacht dat we
zouden winnen, maar wel dat we
hoog zouden eindigen”, reageert
een uitgelaten Maartje van de
Ven,
pr-commissaris
van
Doppio. “De spelers zijn echt
goed en de regisseur maakt altijd
heel aparte dingen.” Daarom
koos de toneelclub ervoor om dit
stuk te laten meedoen aan de EDwedstrijd. “We wilden eigenlijk
alle
Doppiostukken
laten
meedoen, maar we mochten als
vereniging maar een productie
indienen.”
Vanwege dit succes gaat Doppio
nu bekijken of het mogelijk is om
‘De zelfmoord van de meisjes’
nog vaker op te voeren. In
principe waren er slechts drie
voorstellingen - deze week maandag, dinsdag en woensdag.
De ED-toneelprijs is dit jaar voor
het eerst uitgedeeld. Een groep
recensenten van de krant bekeek
en beoordeelde vanaf september
vijftig voorstellingen - de
winnende opvoering was tevens
de laatste. De organisatoren bij
het ED willen komend theaterseizoen een tweede editie op
poten zetten, maar het is nog
onzeker of dat gaat lukken./

Ach en Wee

worden.” Daarbij maakte ze
onder meer gebruik van posters
die ze bij de plekken ophing en

waarbij ze vroeg om reacties van
buurtbewoners. “Daar werd veel
op gereageerd”, zegt Seghers.
“Door mijn onderzoek gingen
mensen nadenken over de
plekken, waar ze voorheen
gewoon aan voorbij liepen.”
Door bijvoorbeeld een gevel te bekleden, of door een plek te beplanten met berkenboompjes
laat Seghers zien hoe men op een
positieve manier met zulke terreinen kan omgaan. Al moet de
plek volgens haar wel het eigen
karakter behouden. “Zulke open
plekken bieden ook prachtige
doorkijkjes naar de dingen die
achter de bebouwing te zien zijn
en die normaal verborgen
blijven.”
De jury van Archiprix waardeerde haar originele en vernieuwende inzichten met een
tweede prijs en een geldbedrag
van
tweeduizend
euro.
Overigens heeft ze haar plannen
nooit voorgelegd aan het
Antwerpse
stadsbestuur.
Volgende week gaat Seghers als
projectmedewerkster aan de slag
bij het Architectuur Centrum in
Utrecht./

.

.
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Mensen
Afscheidscollege
Prof.dr.ir. J.H. Blom
(Elektrotechniek) houdt op vrijdag 27 juni zijn afscheidscollege.
Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in de
Blauwe zaal van het Auditorium.
De titel van het college luidt
‘Leven met energie’.

Intreerede
Prof.dr. M.G.J. van den Brand
(Wiskunde & Informatica) houdt
op donderdag 3 juli zijn intreerede. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur
in de Blauwe zaal van het
Auditorium. De titel van de rede
luidt ‘Consistentie tussen model
en code’.

VAKANTIEKRACHTEN
Wij zoeken procesoperators voor Philips. Wij vragen:
minimaal 18 jaar, werken in 3 ploegen, technische
opleiding (MTS/HTS/WO), 3/5 weken beschikbaar.
Interesse?
Bel Adecco Philips Eindhoven 040 - 235 92 58

Faculteiten
Elektrotechniek.
Bibliotheekpracticum
Najaar 2008 is er bibliotheekpracticum Elektrotechniek.
Inschrijving mogelijk tot twee
weken voor de instructie, daarna
in overleg. Per practicumsessie
minimaal drie, maximaal zestien
deelnemers. Instructiemiddagen:
woensdag 17 september en
woensdag 19 november 2008 om
13:30 uur, De Hal 1.05.
Inschrijven bij Bibliotheek E: aan
de balie, per telefoon 2532 of per
e-mail:
elektrotechniek.bib@tue.nl
Benodigde gegevens: Naam met
voorletters, TU/e identiteitsnummer, volledig adres, telefoonnummer.
Voor informatie zie de website
van de bibliotheek:
www.tue.nl/nl/diensten/bib
onder vakgebied Elektrotechniek,
Onderwijs 5J053.

Studentenleven
BENT U COMMUNICATIEF- EN
SOCIAALVAARDIG?
Hét leukste studentenwerk naast je studie biedt jou dan de
mogelijkheid om in een gemoedelijke sfeer een extraatje bij
te verdienen. Wij zoeken:
-

Oproepchauffeurs m/v
voor diverse soorten taxiwerkzaamheden
(voornamelijk in de weekenden) (rij-ervaring is ’n pré)

-

Oproeptelefonisten m/v

ESSF
Bestuursleden gezocht
De Eindhovense Studenten Sport
Federatie is het overkoepelende
orgaan van alle veertig studenten
sportverenigingen die Eindhoven
rijk is en belangenbehartiger van
de studentensporters. In september wisselt het bestuur, maar er
zijn momenteel niet genoeg toekomstige bestuurders. Wil jij je

het studentenleven verrijken, een
gezellig en sportief jaar tegemoet
gaan en veel leren wat je niet
direct in je studie leert? Stuur
dan een motivatiebrief naar
essf@tue.nl.

Young KIVI NIRIA
Students
Bestuursleden gezocht
Lijkt het je leuk om in een commissie te zitten en zelf iets te
organiseren? Young KIVI NIRIA
Students is op zoek naar nieuwe
bestuursleden. Studenten die het
leuk en interessant vinden diverse bestuurstaken te vervullen en
workshops, lezingen en excursies
mee te willen organiseren, kunnen zich aanmelden. We verwachten betrokkenheid, een
assertieve en actieve houding en
praktische ondersteuning. In ruil
krijg je onder andere een gratis
lidmaatschap,
Technologietijdschrift De
Ingenieur, bestuurservaring en
standtraining. Omdat KIVI
NIRIA een landelijke organisatie
is met ruim 25.000 leden, waarvan velen ook in het buitenland,
staat bestuurslid van KIVI NIRIA
natuurlijk wel mooi op je CV.
Ben je geïnteresseerd of wil je
meer weten? Stuur dan een
mailtje naar:
ykns-eindhoven@kiviniria.nl

Fonds
studentenvoorziening

1.000 euro voor de organisatie
van de Duckrace. E.S.A.V. Asterix
krijgt voor de organisatie van een
baanwedstrijd een gift van 150
euro en een garantstelling van
maximaal 350 euro bij een tegenvallend aantal deelnemers.
E.S.D.V. Footloose wordt
gesteund met een gift van 1.000
voor de organisatie van het
Nederlands Danstoernooi voor
Dansende Studenten. SPESS
krijgt een garantstelling van
maximaal 500 euro voor de organisatie van de Na Examen Dagen.
Meer informatie op
www.tue.nl/sfse/. Voor het indienen van een verzoek om financiële steun of info kan men
terecht bij de adviseur van het
Bestuur SFSE, Mw. Elly van den
Broek-Dingen,
Studentensportcentrum, O.L.
Vrouwestraat 1, 5612 AW
Eindhoven (tel. (247 41 82),
e-mail:
p.v.d.broek.dingen@tue.nl

Vacatures
Administratief Medewerker
(V84.020) (intern), Faculteit
Technische Natuurkunde, dienst
Financiele en Economische
Zaken (0,7 - 0,8 fte). Vast dienstverband, salaris maximaal schaal
6 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 ( ¤ 1714,00 - ¤
2383,00).

www.cibatax.nl
Cibatax BV / CombiNet Personenvervoer BV
Thorvaldsenlaan 12
5623 BN Eindhoven

Postdoc “INtegrated European
Signalling System (INESS) project (V32.022), Formal Methods
(FM) group, department of
Mathematics and Computer
science (1,0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal
10 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 (2330,00 t/m
3678,00 euro).
(Directie) Secretaresse (V37.564),
Faculteitsbureau, faculteit
Scheikundige Technologie (1,0
fte). Vast dienstverband, salaris
maximaal schaal 7 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1 (1945,00 t/m 2627,00 euro).
Postdoc position “Fuel cell
research” (V37.647), department
of Chemical Engineering and
Chemistry (1,0 fte). Tijdelijk
dienstverband, salaris maximaal
schaal 10 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 (2802,00 t/m
2916,00 euro).

Het Fonds heeft onlangs aanvragen gehonoreerd van
E.S.V. Demos met een gift van

(Junior) Program officer NRSCCatalysis (V37.644), NRSCCatalysis , department of

(Advertenties)

Master of Science programme
Philosophy of Science, Technology and Society

Heb je interesse in ﬁlosoﬁe
en de rol van technologie
in de samenleving?

PhD “Predicting the development
of osteoarthritis.(V50.093),
Orthopedic Biomechanics,
department of Biomedical
Engineering (1,0 fte). Tijdelijk
dienstverband, salaris maximaal
schaal 27 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (2000,00 t/m 2558,00
euro).
Junior Projectleider (V85.013),
Projectbureau, dienst
Huisvesting (1,0 fte). Tijdelijk
dienstverband, salaris maximaal
schaal 9 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 (2441,00 t/m
3352,00 euro).
Medewerker Facility Services
(V87.041), Afdeling Services,
dienst Interne Zaken (1,0 fte).
Vast dienstverband, salaris maximaal schaal 7 CAO Nederlandse
universiteiten bijlage 1 (1945,00
t/m 2627,00 euro).
Voor meer informatie:
www.tue.nl/vacatures

gratis advertentie

Rein Abels (040) 292 76 46
Rob van Lieshout (040) 244 65 71

Kwaliteitmanager / Hoofd
Bedrijfsbureau (intern) (EU5088-FF), Bedrijfsbureau, dienst
Huisvesting (1,0 fte). Tijdelijk
dienstverband, salaris in overleg.

Gehonoreerde aanvragen

(door de week ’s avonds & in de weekenden)
Niet in het bezit van een chauffeurspas?
Geen nood, dit wordt verzorgd!
Is dit iets voor jou, reageer dan vandaag nog
en kom ons team versterken!

Chemical Engineering and
Chemistry (1,0 fte). Tijdelijk
dienstverband, salaris maximaal
schaal 10 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 (2330,00 t/m
3678,00 euro).

Dan is de internationale master Philosophy of Science,
Technology and Society de sleutel tot jouw succes!
Je kunt deze master volgen na je technische
universitaire bachelor.

Het beste hulpmiddel
voor gehandicapten
Steun Ango in haar werk en
collecteer tijdens de landelijke collecteweek in juni.
Maak de wereld van gehandicapten een stukje groter.
Bel 033 - 4654343 of surf
naar www.handicap.nl
om u aan te melden.

psts.gr aduate.utwente.nl

Handicap.nl,de fondsenwervingsorganisatie van de Ango
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C,mm,n: virtuele garage voor autoconcepten
Autofabrikanten sleutelen
altijd in het diepste geheim
aan nieuwe modellen. Dat het
ook anders kan, wil C,mm,n
bewijzen. Dit project van 3TU is
een open platform waar iedereen een bijdrage kan leveren
aan een schone, lichte en
slimme auto. C,mm,n houdt
vrijdag 27 juni een denksessie
op de TU/e.
De eerste denksessie van
C,mm,n vond in februari plaats
in Delft. Het werd een open bijeenkomst waar technici, kunstenaars, gepensioneerden en
zelfs kinderen hun zegje deden.
Om meer richting aan de discussie te geven, zullen in
Eindhoven gastsprekers een
voordracht houden. Aansluitend
worden in groepjes verdere
ideeën uitgewerkt. Iedereen is
welkom tussen 10.00 en 16.00
uur in het lab van Automotive
Engineering Science van de faculteit Werktuigbouwkunde.
C,mm,n (spreek uit als Common,

De eerste conceptwagen van c,mm,n

red.) is een soort virtuele garage
waar iedereen over de vloer kan
komen met ideeën. Techniek,
design, marketing, mobiliteitsplannen, het maakt in wezen
niets uit. Iedere bijdrage via
internet kan een vruchtbare discussie op gang brengen en
nieuwe concepten opleveren.
“Autofabrikanten
bouwen
meestal voort op bestaande
vormen. Bij open source development denk je minder volgens
traditionele lijntjes”, aldus Igo
Besselink van de faculteit Werktuigbouwkunde.
Volgens de universitair docent
voertuigdynamica heeft een dergelijke uitwisseling zijn waarde

allang bewezen bij de ontwikkeling van software.
Toch houdt hij enige reserves.
“Zet je een autoconcept zomaar
op internet? Hoe ga je om met het
ontwerp? Wat betekent dat voor
licenties? Allemaal vragen waar
we nog een antwoord op zoeken.”
C,mm,n is ontstaan uit een competitie die de stichting Natuur en
Milieu in 2005 opzette. Op zoek
naar de ideale auto, werden de
drie Nederlandse technische universiteiten gevraagd om mee te
doen. Zij bundelden hun
krachten, wat resulteerde in een
conceptwagen die in 2007 op de
AutoRAI veel bekijks trok. Om
een vervolg aan dit succes te
geven, wil C,mm,n in 2009
opnieuw pronken met een nieuw
innovatief model. De keuze om
toe te werken naar een nieuw
model voor de AutoRAI is bewust
genomen.
Besselink:
“Het
voorkomt dat we niet verzanden
in al te academische discussies.”/

.

Meer informatie via: www.cmmn.org

Jon g g el eer d
“Hartstikke bedankt.” Willem
Verheagh (12) is heel blij dat zijn
wens om op de TU/e rond te kijken
is uitgekomen. Op zijn basisschool
Sint Willibrordus in Deurne is het
gewoonte dat van schoolverlaters
nog een laatste wens om een
bepaald bedrijf of instelling te be zoeken, wordt vervuld. En zo kreeg
Willem 3-D-printers en afstandsbe stuurbare robotjes bij Industrial
Design te zien en maakte hij in het
Toverlab van Scheikundige
Technologie tandpasta, badzout
en shampoo. “Die neem ik morgen
allemaal mee naar school. Ik vond
het keigaaf.”
Willem was oprecht geïnteres seerd in wat er op de TU/e allemaal
te bestuderen is. Hij weet nog niet
wat hij later worden wil, maar is
volgens zijn vader wel altijd bezig

Extra geld innovatievouchers
Ondernemers in het middenen kleinbedrijf krijgen meer
mogelijkheden om vernieuwende kennis ‘in te kopen’
bij onder meer hogescholen en
universiteiten. Vanaf 2011
wordt het jaarbudget verhoogt
van 30 naar 42 miljoen euro.
Ook de TU/e voert jaarlijks een
groot aantal opdrachten voor ondernemers
uit.
Volgens
Jacqueline Kroes van United
Brains, de organisatie die de aanvragen voor de TU/e in behandeling neemt, ging het in 2006
om 195 aanvragen met een totale
waarde van ongeveer een miljoen
euro. Bij United Brains komen
ook aanvragen binnen die
worden
doorgespeeld
naar

Fontys, TNO Industrie en
Techniek, en ROC Eindhoven.
Economische Zaken bekostigde
de innovatievouchers uit de incidentele aardgasbaten, maar nu
zet minister Maria Van der
Hoeven het geld structureel op de
begroting. Doel van de in 2004
gelanceerde vouchers is om
kleine ondernemers in staat te
stellen vernieuwingen door te
voeren. Er bestaan twee soorten
innovatievouchers: de snuffelvoucher van 2500 euro waarmee
kleine verkenningen kunnen
worden uitgevoerd, en de volwaardige voucher van 7500 euro
voor wat ruimer marktonderzoek. Bij deze laatste voucher
moeten ondernemers zelf 2500
euro bijpassen./

.

Arbo, Milieu, Veiligheid en
Stralingsbescherming in één dienst
De Arbo- en Milieu Service Organisatie (AMSO) en de
Stralingsbeschermingsdienst (SBD) worden met ingang van 1 juli aanstaande samengevoegd. Ir. Trees Klaver, nu nog hoofd van AMSO,
krijgt de leiding over deze nieuwe gecombineerde dienst, die de naam
Arbeidsomstandigheden, Milieu, Veiligheid en Stralingsbescherming
(AMVS) gaat dragen. Ir. Chris Huyskens, sinds 1975 werkzaam als
hoofd van de SBD, legt per 1 juli zijn leidinggevende taken neer en
gaat zich onder meer bezighouden met onderwijstaken. Verder zou de
samenvoeging van de twee diensten volgens Klaver geen personele
consequenties hebben. De nieuwe dienst heeft een omvang van ruim
16 fte en valt formeel onder de Dienst Algemene Zaken.

Jubileumcongres EURANDOM
EURANDOM, het internationale onderzoeksinstituut voor kansrekening, statistiek en stochastische besliskunde houdt in augustus
een jubileumcongres. Het aan de TU/e gevestigde instituut bestaat in
september tien jaar en dat wordt op 27 en 28 augustus gevierd met een
speciaal congres waarbij de oprichters, voormalige medewerkers en
onderzoekers vanuit industrie en wetenschap terugblikken op tien
jaar EURANDOM, en vooruitkijken naar nieuwe ontwikkelingen. De
dag voor het congres is er een alumnibijeenkomst. EURANDOM
werkt met een wetenschappelijke staf van ongeveer 25 postdocs en
organiseert jaarlijks een tiental congressen. Het onderzoek werd twee
jaar geleden door een internationale visitatie als ‘excellent’ beoordeeld.
Meer informatie op www.eurandom.nl

om dingen te maken. Zoals zijn
eigen bordspellen. Misschien gaat
hij ooit op de TU/e studeren, maar

eerst zal hij nog aan een
gymnasiumopleiding beginnen.

Genomineerden eerste TU/e
Perspectiefprijs bekend
wereld de fotograaf zien.
Groenendaal ontwierp de camera
voor getraumatiseerde kinderen
met een achterstand. Hij hoopt
dat deze unieke camera de
kinderen kan helpen zich sociaal
en psychologisch beter ontwikkelen. De ontwerper onderzocht in een Leids asielzoekerscentrum hoe deze kinderen op
zijn vinding reageren.

De TU/e academische jaarprijs
omvat dit jaar behalve de
vertrouwde Afstudeerprijs,
Ontwerpprijs en Promotieprijs
nu ook een Perspectiefprijs
voor projecten die toekomstperspectief bieden voor mens
en maatschappij. Drie genomineerden krijgen woensdag 2
juli om 16.00 in de Blauwe Zaal
de gelegenheid om met een
presentatie van vijf minuten de
jury te overtuigen.

Renovatie

Het gaat om ir. Bas Groenendaal
van Industrial Design, dr. Ana
Pereira Roders van de faculteit
Bouwkunde, en Charalampos
Xanthopoulakis, die vorig jaar de
ontwerperopleiding
Software
Technology voltooide.
Bas Groenendaal ontwikkelde
Scope, een rond fototoestel met
een rechthoekig gat erin. Je houdt
het apparaat vast alsof het een
stuurwiel is, en foto’s maak je
door erin te knijpen. Belangrijk
aan het ontwerp is dat de camera
geen mogelijkheid biedt om je erachter te verschuilen: terwijl de
fotograaf de wereld door het gat
in de camera bekijkt, kan de

De Portugese Ana Pereira Roders
promoveerde afgelopen jaar bij
Bouwkunde op een proefschrift
van zevenhonderd pagina’s. Ze
houdt hierin een gloedvol betoog
voor renovatie en herbestemming van oude gebouwen.
Veel te vaak wordt er volgens haar
gesloopt en opnieuw gebouwd.
Dat is zonde van alle materialen
die hergebruikt kunnen worden.
Vaak is er al besloten om voor
nieuwbouw te kiezen voordat er
überhaupt over ontwerpen is nagedacht, en er is daarbij weinig
aandacht voor duurzaamheid.
Om architecten te helpen bij het
maken van de juiste keuzes ontwikkelde Pereira Roders een

ondersteuningssysteem voor het
ontwerpproces: ‘RE-ARCHITECTURE’.
Via www.re-architecture.eu
kunnen architecten gebruik
maken van het systeem.

Gezondheidszorg
De
Griek
Charalampos
Xanthopoulakis heeft bij Philips
het
patiëntenmonitorsysteem
Motiva helpen integreren in het
digitale informatiesysteem van
ziekenhuizen. Patiënten kunnen
met Motiva thuis onder meer
hun bloeddruk en gewicht
meten, waarna die gegevens automatisch op hun tv-scherm verschijnen. Via het internet wordt
die informatie ook naar de arts
gestuurd, die zo op afstand de
patiënt in de gaten kan houden.
Xanthopoulakis ontwikkelde een
manier om de medische gegevens aan te laten sluiten bij de
systemen die worden gebruikt in
de gezondheidszorg. Dat leidde
tot een succesvolle samenwerking met het Catharinaziekenhuis in Eindhoven./

.

Gotthardtunnel aan het woord
Het zal niet vaak vertoond zijn: een pratende tunnel tijdens een
promotie aan de TU/e. Toch is dat wat Judith Schueler, promovenda bij
Technologie Management haar publiek afgelopen dinsdag voorschotelde. Als ware het een Shakespeare-monoloog vertelde ze, vanuit
het perspectief van de Gotthardtunnel, over hoe deze de Zwitserse
identiteit beïnvloedde - met een sjaal over het hoofd voor het visuele
effect. Na het lekenpraatje ging de sjaal af en verdedigde Schueler met
succes haar proefschrift.
(Advertentie)
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Radicale innovatie bij grote
Uitvinders vertellen anoniem
Radicale innovatie/Ingrid Magilsen
Foto/Bart van Overbeeke
Stel je bent onderzoeker bij een groot hightechbedrijf als
Philips of IBM en je hebt een lumineus, innovatief idee.
Worden je ideeën op waarde geschat en is het bedrijf flexibel
genoeg om je radicale innovatie door te voeren? Of ondervind
je veel weerstand? Wat doe je dan? En wat levert dat op?
Uitvinders vertelden anoniem hun verhaal aan Stephan van
Dijk tijdens zijn promotieonderzoek over het realiseren van
radicale innovatie bij gevestigde hightechbedrijven.
Grote gevestigde bedrijven lijken minder
goed te zijn in het realiseren van echt
nieuwe dingen, blijkt uit eerder onderzoek. Van Dijk: “Vaak is het een herhaling van zetten of het gaat om productverbeteringen.” Uit de literatuur komen
enkele strategieën naar voren die uitvinders en de organisatie waarin zij
werken, toepassen om weerstanden tegen
radicale vernieuwingen te overwinnen.
Van Dijk: “De uitvinder kan zich conformeren. Hij laat het erbij of past zijn
idee zo aan dat het minder revolutionair
oogt. Een andere strategie is die van selectie: de innovator zoekt naar mensen
binnen de organisatie of daarbuiten van
wie hij wel steun krijgt. Een derde
strategie is een vrij heftige, namelijk dat
de organisatie transformeert en zich
aanpast aan de radicale innovatie. Van
Dijk: “Een voorbeeld daarvan is de ommekeer van Intel. Zij gooiden het roer
volledig om door processoren in plaats
van computergeheugen te gaan maken.
En dat terwijl de ontwikkeling van processoren door enkele onderzoekers bij
Intel eerst volkomen door het management werd genegeerd.”
Van Dijk voegt in zijn model nog twee
strategieën toe; de onderzoeker conformeert zich niet en gaat gewoon door.
En; de organisatie tolereert de radicale inIr. Stephan van Dijk studeerde in 1999 cum laude af
aan de universiteit Wageningen met als specialisatie Operations Management en Operations
Research. Hij heeft als docent en onderzoeker
gewerkt op diezelfde universiteit en hij was een
jaar strategie- en organisatieadviseur. In 2003

startte hij binnen de vakgroep Organisation
Science and Marketing met zijn promotieonderzoek naar radicale innovatie bij grote hightechbedrijven, met prof.dr.ir. Mathieu Weggeman als
eerste promotor en prof. dr. Sjoerd Romme en dr. ir.
Hans Berends respectievelijk als tweede promotor

en copromotor. Donderdag 3 juli 2008 verdedigt
hij zijn proefschrift ‘Realizing radical innovation in
established high-tech companies’ om 16.00 uur in
zaal 5 van het Auditorium.

novatie ook al komt deze innovatie het
bedrijf ongelegen.

Bedrijfsgeheimen
De hightechbedrijven die hij benaderde,
waren aanvankelijk zeer huiverig om aan
het onderzoek mee te werken, vertelt van
Dijk: “Ze schermden met ‘bedrijfsgeheim’ en ik moest een geheimhoudingsverklaring ondertekenen. Verder
werden de interviews volledig geanonimiseerd.” Het viel van Dijk uiteindelijk
toch mee hoe open de geïnterviewden
waren. “Dat heeft misschien te maken
met de mensen met wie ik sprak: voornamelijk de uitvinders zelf en veel minder
de hogere managers, die politiek veel
gevoeliger zijn”, verklaart van Dijk, “Het
ging mij ook niet om technische details of
specifieke economische cijfers. Dat
maakte het gemakkelijker.”
Van Dijk: “Ik had er ook voor kunnen
kiezen om twee of drie jaar met een team
mee te lopen. Dat geeft een fantastisch
‘real time’ inzicht in het innovatieproces
zonder hindsight bias. Het punt is echter
dat radicale innovatietrajecten vele jaren
duren en die tijd had ik niet. Een van de
geïnterviewden zei: ‘Je zou eigenlijk nu
een jaartje mee moeten lopen, want er is
nu van alles aan de hand. En het is nu de
meest interessante tijd.’ Ik zou zelf weer
eens contact op kunnen nemen en vragen
hoe het er mee staat. Dan kan ik ook mijn
eigen dataset weer uitbreiden.”
Van Dijk onderscheidt drie verschillende
soorten weerstand, die hij legitimiteitscrises noemt. De radicale innovatie botst
ofwel met de bestaande referentiekaders,

Stapje dichterbij goedkopere medicijnen
Zuivere eiwitten spelen een belangrijke
rol in de strijd tegen kanker. De zuivering kost echter veel geld omdat veel
chemicaliën nodig zijn. Scheikundige
Meritxell Martínez i Aragón keek hoe
dit proces efficiënter kan. Haar
onderzoek brengt goedkopere medicijnen tegen kanker en andere ziektes
een stapje dichterbij. De Spaanse
promoveert donderdag 3 juli op dit
onderwerp aan de TU/e.
De vraag naar ‘pure’ biochemicaliën is
groot, vooral vanuit de farmaceutische
sector. De technologie voor de scheiding
van biologische producten is echter nog
niet zover als in de chemische technologie. Meritxell Martínez i Aragón
heeft dit met haar onderzoek een stapje
hoger getild. Ze bekeek hoe je scheidingstechnologieën, die ontwikkeld zijn in de
chemische technologie, in kunt zetten in
de biochemie.
In het bijzonder richtte Meritxell zich op
het eiwit Immunoglobulin G (IgG).De
keuze viel op dit eiwit, omdat IgG een be-

langrijk antilichaam is bij de afweer tegen
bacteriën en virussen. Antilichamen zijn
eiwitten die in het bloed worden gemaakt.
Het zijn belangrijke elementen in medicijnen tegen ziektes als kanker.
De zuivering van IgG is erg complex. Met
de huidige productietechnieken houd je
nog veel verontreinigende stoffen. De
Spaanse onderzocht hoe je zuivere eiwitten kunt krijgen door vloeistofvloeistof-extractie. Dit houdt in dat je
twee niet of slecht mengbare vloeistoffen
met elkaar schudt. Bepaalde stoffen in de
vloeistoffen (zoals eiwitten) verdelen zich
op basis van ‘voorkeur’.
IgG kan op verschillende manieren
reageren met de vloeistoffen en Meritxell
onderzocht er drie.

Schuim
De eerste manier is de ‘omgekeerde
micelle attractie’. Je isoleert het eiwit dan
als het ware met heel veel deeltjes die op
dat eiwit afkomen. “Vergelijk het met een
soort van schuim dat als een bol om je
eiwit gaat zitten”, licht de onderzoekster

toe. De buitenkant van het ‘schuim’ trekt
het eiwit als het ware naar de andere
vloeistof - waar het normaal niet in zou
gaan zitten vanwege zijn ‘chemische’
voorkeur -, weg van de vervuiling. De binnenkant is goed voor het eiwit en beschermt. Het lastige hieraan is dat je het
‘omhulsel’ weer moet zien te verwijderen.

Doelgericht
De tweede manier is ‘reactieve extractie’.
Daarbij doe je stofjes (calix[6]arenes) in
de vloeistof waar IgG niet inzit. Die
stofjes trekken het eiwit als magneetjes
naar het oppervlak en naar de organische
vloeistof toe. “Hierbij krijg je minder
andere deeltjes mee dan bij de eerste
manier. De calix[6]arenes gaan doelgerichter op het eiwit af.”
De derde manier is volgens Meritxell de
beste. Het gaat om zoeheten ‘affiniteits
extractie’. De deeltjes gaan hierbij nog gerichter een reactie aan met het eiwit dat je
wilt en relatief het minst met andere
deeltjes. Het nadeel is volgens de onderzoekster dat hoe beter de methode, hoe

ingewikkelder het proces.
Deze drie manieren zijn al gangbaar in de
chemische wereld. Meritxell: “Ik stond er
zelf ook wel van te kijken dat dit nog niet
binnen de biochemie is gedaan. Maar ik
weet dat die wereld redelijk conservatief
is. Daarbij komt dat eiwitten fragiel zijn.
De angst bestaat dat het levend materiaal
te veel beschadigd raakt.”

Basis
Meritxell verwacht niet dat biochemische
bedrijven de vloeistof-vloeistof-extractie
snel zullen toepassen. “Met mijn proefschrift heb ik een goede basis gelegd.
Maar er wordt ook nog gekeken of andere
methoden beter zijn om pure eiwitten te
verkrijgen.” Dit wordt onder meer gedaan
bij het Europese project Advanced
Interactive Materials by Design. Het doel
van dit project is verbeteringen te vinden
voor biochemische productietechnologieën. De nadruk ligt op de farmaceutische wereld. Het onderzoek van
Meritxell maakt hier deel van uit.
Op de TU/e werkt een onderzoeksgroep
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hightechbedrijven
hun verhaal
ofwel met gevestigde belangen, ofwel met
de regels van het bedrijf. In de hightechbedrijven waar hij op bezoek is geweest,
bleek weerstand op basis van de regels
van het bedrijf, het minst voor te komen.
“Die hightechbedrijven hebben grote
R&D afdelingen, die gewend zijn aan
innovatieprocessen. Ze zijn ook minder
bureaucratisch, bijvoorbeeld in vergelijking met banken.” Van Dijk wijst in
dat opzicht naar een collega-onderzoeker
die onderzoek deed naar innovatie
binnen banken en ontdekte dat bestaande
normen en protocollen daar veel meer
barrières opwerpen.

Barrières
Van Dijk zag verder dat pragmatische en
cognitieve barrières wel vaker voorkomen
bij de hightechbedrijven. Als verklaring
geeft hij dat de bedrijven ook korte
termijn economische doelstellingen en
targets hanteren om bijvoorbeeld aandeelhouders tevreden te stellen. Maar ook
door het tevreden willen houden van bestaande klanten, kan de nadruk te veel
komen te liggen op incrementele verbeteringen van bestaande technologie.
Van Dijk: “De cognitieve barrières vind ik
zelf het meest interessante. Er leven vaak
heel sterke ideeën over wat een business
unit of een organisatie doet en wat het
vooral niet doet. Uitvinders stappen makkelijker buiten dat kader.”

Wenken
Al is het doel van zijn onderzoek voornamelijk theorievormend, toch verwacht
van Dijk dat zowel uitvinders als
managers praktische wenken kunnen
halen uit zijn onderzoek. Voor de onderzoekers is de boodschap dat er meer
mogelijk is dan ze in eerste instantie
denken. Van Dijk: “Hou vol als je ideeën
door wil zetten. Want ook binnen
gevestigde bedrijven bestaan voldoende
achterdeurtjes om toch door te gaan.”
En de boodschap voor de organisatie, en
dan vooral aan het hoger management, is
volgens Van Dijk: “laat ambiguïteit toe in
je doelstellingen, focus niet altijd op consistentie en faciliteer dat uitvinders vrijer
binnen de organisatie kunnen bewegen
om op zoek te gaan naar partijen die wel
iets in hun idee zien.”

Van Dijk vindt zijn onderzoek niet tot de
kern van het onderzoek van de vakgroep
Organisation Science and Marketing
(OSM) behoren. “Een belangrijk onderzoeksthema van deze vakgroep is
innovatiemanagement. Daarbij wordt
bijvoorbeeld gekeken naar productontwikkelingsprocessen. Hoe zet je
teams op? Hoe ga je om met risico’s? Als
je het onderwerp van mijn onderzoek
neemt, zou dat zoiets zijn als; welke
organisatieontwerpen faciliteren radicale
innovatie? Ik was daarentegen vooral
geïnteresseerd in sociaal politieke
factoren die van invloed zijn op een
innovatietraject. In welke mate wordt het
menselijk handelen bepaald door een
organisatorisch kader? Dat vind ik bijvoorbeeld een belangrijke achterliggende
vraag. En in welke mate een mens vrij is
in zijn handelen? Structuur en menselijk
handelen zijn, naar mijn idee, met elkaar
verweven en ze versterken elkaar in de
tijd. Maar hoe geef je dat weer? In de
organisatiekunde worden vooral causale
modellen met één richting gehanteerd.
Die opzet is handig voor hypothesetoetsend onderzoek. Een recursieve
relatie in de tijd is echter een stuk lastiger
te beschrijven. Het is de uitdaging voor
organisatiewetenschappers om zowel
recht te doen aan de invloed van
structuur op het gedrag van mensen, als
een bepaalde mate van handelingsvrijheid van mensen in je model te
bouwen.
Van Dijk is momenteel veel op reis
binnen Europa voor zijn werk als projectmanager bij het valorisatiecentrum aan
de TU Delft, een organisatie vergelijkbaar
met het Innovationlab aan de TU/e. Een
van de projecten is het zogenaamde
European Institute for Technology (EIT),
een virtuele universiteit waarin Europese
topuniversiteiten samenwerken bijvoorbeeld op een onderzoeksthema als
duurzame energie. Het doel is om de
onderzoeksaandacht op dit gebied te
bundelen en de faciliteiten, die in Europa
nog erg versnipperd zijn, bij elkaar te
brengen. Van Dijk: “Een nuttig project
dat hopelijk tot veel radicale innovatie
leidt.”/

.

Annette van den Broek zocht ter
afsluiting van haar master
Constructie Management and
Engineering een onderwerp op het
kruispunt van wonen en zorg. Ze
kon terecht bij AAG, een advies bureau voor de zorgsector, wo ningcorporaties en overheden.
Daar deed ze onderzoek naar
woonservicezones. Dat zijn wijken
waarin wonen, zorg en welzijn
worden gecombineerd. “Denk bij voorbeeld aan een wijkcentrum,
waar een arts zit, een apotheek,
maar ook een school en een
sociale werkplaats. En in de buurt
zorgwoningen, waar mensen met
een beperking zelfstandig kunnen
wonen.” Het ontwikkelen van
woonservicezones is een
samenspel van allerlei partijen,
van wie gemeente, zorginstel lingen en woningcorporaties de
belangrijksten zijn. Van den Broek
bestudeerde bij vier projecten het
krachtenspel tussen die drie: “Er
wordt meestal niet duidelijk
afgesproken wie de regie van het
project in handen neemt. Dat leidt
tot wrevel. Bijvoorbeeld wanneer
de woningcorporatie het geld
inbrengt, maar de gemeente alles
strak in eigen hand wil houden. De
zorginstellingen vonden dat vaak
slecht naar ze geluisterd werd,
maar hadden weer niet de macht
om in te grijpen.” Van den Broek was
verbaasd hoe moeizaam de relaties waren:
“Een keer werd me zelfs door de zorgaan bieder gevraagd, of ik wist of de gemeente er
nog wel mee bezig was. Ze hadden al zo lang
niets gehoord.” Wanneer de verhoudingen
verstoord zijn, kan een vraag als ‘wie betaalt
de receptionist van het wijkcentrum’ de boel
al op scherp zetten.
Van den Broek ontwikkelde een model, dat de
rolverdeling tussen de partijen expliciet
maakt. “In het begin van het project blijkt het
vooral van belang, wie er bestaand beleid
heeft voor het te ontwikkelen gebied. In de
tweede helft, als de plannen concreter
worden en er gebouwd moet worden, gaat het
er om wie de macht heeft om beslissingen te
nemen. Het kan verstandig zijn halverwege
het project van regisseur te veranderen. Als
de gemeente bijvoorbeeld wel beleid, maar

geen geld heeft, zou je kunnen afspreken dat
die in het eerste deel de regie doet en de
woningcorporatie in het tweede deel.” De
studente ontwikkelde een quick scan, die de
partijen voorafgaand aan het project
invullen. “De antwoorden maken duidelijk,
welke regierol de partijen past. Daar kunnen
ze vervolgens afspraken over maken.” Haar
begeleider bij AAG, die geregeld dit soort
processen begeleidt, zal de quick scan in de
praktijk uitproberen. En Van den Broek?
“Maatschappelijk vastgoed spreekt me erg
aan, dus ik denk aan een baan in die
richting.”

Tekst: Anouck Vrouwe
Foto: Rien Meulman

Onderzoek in het kort
Nanobuisjes zorgen voor geleidend plastic

Foto: Bart van Overbeeke

van de faculteit Scheikundige
Technologie bovendien aan processen
waarbij scheiding heel lastig is.
De Spaanse is tevreden over het resultaat
van vier jaar noeste arbeid. “Je werkt er zo

lang dag in dag uit aan. Af en toe heb je
het gevoel dat je alleen op de wereld bent.
Maar als je het dan klaar is en resultaat
hebt bereikt…” Voorlopig blijft ze nog in
Nederland. Ze heeft sinds kort een baan
bij Shell. /

.

Onderzoekers van de TU/e hebben uitgevonden hoe je tegen lagere kosten elektrisch
geleidende plastics kunt maken. Dat blijkt te kunnen door op de juiste manier koolstof nanobuisjes aan het plastic toe te voegen. Dr. Andriy Kyrylyuk en dr.ir. Paul van der
Schoot van Theoretische en Polymeerfysica schrijven dat deze maand in het toon aangevende tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA
(PNAS). Door de vinding wordt de productie van betaalbare transparante geleidende
plastics mogelijk.
“Plastics geleidend maken, de mechanische eigenschappen behouden, tegen zo laag
mogelijke kosten - dat betekent zo min mogelijk koolstofnanobuisjes toevoegen aan het
plastic”, zegt projectleider Van der Schoot. Koolstofnanobuisjes zijn langwerpige
moleculen die ongeveer een miljoenste millimeter dik zijn, maar duizend tot
honderdduizend keer zo lang kunnen worden. De buisjes geleiden stroom, en plastics
kunnen geleidend worden gemaakt door er de juiste hoeveelheid koolstofbuisjes aan toe
te voegen. De buisjes vormen als het ware een geleidend netwerk in kunststof.
Uit het theoretische model dat Kyrylyuk en Van der Schoot opstelden, bleek dat de eigen schappen van de gebruikte kunststof bepalen of de koolstofbuisjes hun geleidende werk
goed kunnen uitvoeren. Geschikte kunststoffen zorgen voor beter contact tussen de
buisjes. Ook bleek dat een combinatie van een hoog percentage relatief goedkope korte
buisjes en een kleine hoeveelheid lange koolstofbuisjes net zo goed werkt als het
gebruik van honderd procent lange - en dure - nanobuisjes.
Volgens Van der Schoot hebben de onderzoekers een mengsel gevonden waarin de
fractie koolstofbuisjes zo laag is dat zelfs de zwarte kleur verdwijnt. Dat betekent dat
geleidende plastics bruikbaar zijn als anti-statische coatin g of als achterkant van beeld schermen.
Het onderzoek is onderdeel van een project dat in 2005 gest art is door het Dutch Polymer
Institute (DPI). De technologie is gepatenteerd door het DPI en zal in de praktijk worden
getoetst onder leiding van prof.dr. Cor Koning van de TU/e.
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“
e wereld verandert, en wij moeten
ons onderwijs daarop aanpassen”, zegt
rector magnificus Hans van Duijn. “Deze
onderwijsvisie beschrijft heel praktijkgericht welke kant de universiteit opwil.”
Het document laat hierover geen misverstand bestaan. De TU/e wil behoren tot
de internationale top van technische universiteiten. De bestaande opleidingen
moeten daarom aangepast worden naar
internationale normen, met mogelijkheden tot verdieping voor uitblinkende
studenten. Ook moet onderwijs op maat
gemaakt worden voor een studentenpopulatie met een steeds diversere achtergrond. ‘Onderwijs op maat’ en internationalisering zijn de sleutelwoorden.
Uit de Onderwijsvisie komen tien projecten voort die het onderwijs aan de TU/e
een zet in de juiste richting moet geven.
Enkele van de projecten zijn al eerder in
gang gezet, zoals de ontwerperopleidingen
(PDEng), de aansluiting vwo-wo en projecten rond academische vorming en het
gebruik van ict in het onderwijs. Nieuw
zijn de plannen voor een internationaliseringsproject dat moet resulteren in een
echte internationale gemeenschap op de
TU/e-campus. Verder komen er in het
kader van ‘Onderwijs op maat’ verdiepende honourstrajecten in de bacheloren masterfase, en meer begeleiding voor
zwakke studenten.

Eenheidsworst
“Het onderwijs is nu een eenheidsworst.
Er wordt nauwelijks rekening gehouden
met de verscheidenheid in de achtergrond
van de studenten”, zegt prof.dr. Alex van
Herk, directeur van het onderwijsinstituut
van Scheikundige Technologie. Hij is betrokken bij het project ‘Onderwijs op
maat’. Volgens hem maakt het verschil of
een student direct van het vwo komt, via
een hbo-opleiding op de TU/e is beland, of
in een master instroomt met een buitenlands bachelordiploma. Daarnaast is er
ook sprake van grote niveauverschillen

tussen studenten met dezelfde achtergrond. De universiteit gaat de studenten
daarom indelen naar kwaliteit (zie kader).
Voor de excellente studenten worden verscheidene ‘honours’-trajecten opgezet, die
leiden tot een speciale aantekening op het
diploma. Volgens Van Herk is dat in de
meeste landen buiten continentaal Europa
-waaronder Groot-Brittannië, de VS en de
nieuwe grootmachten India en Chinaheel gebruikelijk. “Het is belangrijk dat we
hierop aansluiten. Als wij bachelordiploma’s kunnen uitreiken met een internationaal erkende honoursaantekening, dan
zullen gerenommeerde buitenlandse
instituten studenten met zo’n diploma
sneller aannemen voor een master- of promotietraject.” Van Duijn denkt daarentegen niet dat een officiële erkenning van
de honourstrajecten nodig is: “Uiteindelijk
werkt het toch op basis van vertrouwen.
We moeten gebruik maken van de goede
naam van de TU/e en de reputatie die onze
hoogleraren hebben bij hun collega’s in
het buitenland.”

ze een master met honours met goed
gevolg afleggen, gegarandeerd een promotiepositie aangeboden krijgen. Dan kan de
totale duur van de master en promotie
eventueel worden teruggebracht naar vijf
jaar. Ook dat is meer in lijn met de internationale praktijk.”

Dikke proefschriften
De verkorting van het promotietraject zal
ongetwijfeld op forse kritiek stuiten. Veel
promovendi hebben nu al problemen om
hun promotie binnen vier jaar af te
ronden. Baeten gelooft niet dat het
inkorten van het promotietraject ten koste
zal gaan van de kwaliteit van de proef-

Onderwijsvis
Illustraties/Je
Eind mei werd de officiële Ond
het College van Bestuur vastg
ambities van de universiteit
middellange termijn. Het is
document geworden, waarin
geformuleerd die ervoor moete
de TU/e in de internation
schriften. “Als de student zijn master in
dezelfde onderzoeksgroep doet als de
promotie, moet het lukken. Het

‘Graduate’
In Nederland worden de
bachelor en master nog
altijd gezien als één geheel.
Daarna is er de mogelijkheid om een promotietraject te volgen. In veel
andere landen bestaat er
een duidelijkere scheiding tussen de
bachelor en de master. Daar stoppen veel
studenten na het behalen van een
bachelor, waarna een deel kiest voor een
‘graduate’-opleiding die bestaat uit een
master en/of promotie (PhD).
Prof.dr. Jos Baeten, voorzitter van de
werkgroep die de Onderwijsvisie in opdracht van het CvB opstelde, benadrukt dat
ook de TU/e zich moet aanpassen aan de
internationale conventies: “Meer dan de
helft van onze promovendi moeten we uit
het buitenland halen. We willen hun een
traject kunnen aanbieden waarbij ze, mits

Vier soorten studenten
De Onderwijsvisie voorziet in een indeling van alle stu denten in vier categorieën. De beste studenten krijgen het
label ‘A’. Zij kunnen wel een extra uitdaging gebruiken en
die wil de universiteit hun bieden met zogeheten voorpro gramma’s, zoals het Star Program (zie kader Star Program).
De studenten die ‘gewoon goed’ presteren vallen in groep
B. Voor hen zijn geen speciale regelingen nodig. In groep C
belanden de studenten die in hun eerste jaar dusdanig
onderpresteren dat ze in de ‘gevarenzone’ terechtkomen.
Zij krijgen intensieve begeleiding aangeboden en moeten
een studievoortgangcontract tekenen, waarbij een planning
wordt opgesteld die de studenten binnen een aanvaardbare
termijn aan een diploma moet helpen.
Onder categorie ‘D’ vallen de studenten voor wie het CvB
een bindend studieadvies wil invoeren. In de plannen gaat
het om studenten die in hun eerste jaar minder dan de helft
van de studiepunten halen. Zij worden geholpen bij het
vinden van een opleiding die beter bij hen past. De TU/e
gaat afspraken maken met hogescholen in de omgeving om
ervoor te zorgen dat de student eventueel met zo min
mogelijk tijdsverlies kan doorstuderen in een verwante
hbo-opleiding.

Internationalisering
In de visie van het CvB moet de TU/e-campus
een internationale omgeving worden, waar
mensen van over de hele wereld zich thuis
voelen. Dat betekent dat Engels op steeds
meer plekken de voertaal wordt. Maar er is
meer nodig. Dirk-Jan Mulders, als beleids medewerker betrokken bij het opstellen van
de Onderwijsvisie: “We willen een
thuisbasis voor een internationale com munity creëren. De campus kan levendiger
gemaakt worden, en openingstijden van al lerlei diensten en faciliteiten moeten
worden verruimd. Internationale studenten
en medewerkers zijn geen negen tot vijfmentaliteit gewend. Ze zijn ook vaak onte vreden over het bescheiden aanbod in de
kantine. Dat is met stip de meest geuite
klacht bij enquêtes.”
Ook op het gebied van het masteronderwijs
zal het streven naar internationalisering ge -

volgen hebben. De TU/e wil dat Eindhovense
ingenieurs geleerd hebben te functioneren
in een internationale omgeving. Er wordt
daarom gedacht aan een verplichte ‘interna tionale ervaring’ voor alle masterstudenten.
Bij voorkeur gaat het om een stage in het
buitenland, maar volgens de Onderwijsvisie
zou het gewenste resultaat ook bereikt
kunnen worden door middel van interna tionale activiteiten dichter bij huis. Mulders:
“Je kunt daarbij denken aan een stage bij
een internationaal georiënteerd bedrijf waar
Engels de voertaal is.”
Ten slotte zet de TU/e zwaar in op het
aangaan van samenwerkingsverbanden met
buitenlandse topuniversiteiten. De huidige
alliantie met de TU München en de DTU
Lyngby (Denemarken) is daar een voorbeeld
van.
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nternationale top
ie/Tom Jeltes
eannette Bos
derwijsvisie voor de TU/e door
gesteld. Het stuk beschrijft de
op onderwijsgebied voor de
s een betrekkelijk concreet
n een tien projecten worden
en zorgen dat het onderwijs aan
nale top kan meedraaien.
afstudeeronderzoek kan al een hoofdstuk
voor het proefschrift opleveren. Bovendien
vind ik de proefschriften van tegen-

woordig eerder te dik dan te dun.” Van
Duijn is het met hem eens: “Ik heb ooit
een buitenlandse promovendus gehad die
na drie jaar eigenlijk al klaar was. Je kunt
dat laatste jaar uiteraard nuttig besteden,
maar het geeft aan dat je niet altijd de volle
vier jaar nodig hebt.”
Aan de ene kant blijkt uit de
Onderwijsvisie dat het CvB de bachelor
niet ziet als zelfstandige academische kwalificatie voor de arbeidsmarkt, maar meer
als een vooropleiding voor een masteropleiding, anderzijds wil ze aansluiten bij
een systeem dat die bachelor wel als afgeronde opleiding beschouwt. Van Duijn

geeft toe dat de Nederlandse universiteiten
in die kwestie op twee gedachten hinken:
“Ook wij willen ons op de continentaalEuropese markt positioneren als een vijfjarige ingenieursopleiding, terwijl we in
andere wereldregio’s de master en het promotietraject samen als ‘graduate school’
willen profileren. Dat zie ik echter niet als
een probleem, we moeten daar gewoon
flexibel mee omgaan.”

Meester-gezel
De Onderwijsvisie staat
vol met ambitieuze plannen
en goede bedoelingen, maar
de universiteit is voor het
succes van de plannen
afhankelijk van de studenten voor wie alle maatregelen zijn
bedacht. De speciale programma’s voor
uitblinkende studenten zijn niet alleen
bedoeld om aansluiting te vinden met de
internationale praktijk, maar ook om de
studenten te motiveren beter hun best te
doen. Baeten hoopt dat de ‘zesjescultuur’
zijn langste tijd heeft gehad. “Studenten
besteden veel te weinig tijd aan hun
studie, minder dan dertig uur geloof ik.
Veel studenten zien ook het nut niet van
hoge cijfers halen. Ik zie het ook bij mijn
eigen kinderen. Die probéren niet eens
een negen te halen, dan worden ze
weggezet als stuudje.” Een speciale behandeling van de beste studenten zou hierin
misschien verandering kunnen brengen.
Baeten benadrukt dat de werkgroep zich
niet heeft uitgesproken over het bindend
studieadvies. Zelf is hij daar geen voorstander van. Hij ziet het als een beperking
van de academische vrijheid. “Ik vind wel
dat we hoge eisen moeten stellen aan
studenten. Als ze willen dat wij tijd in ze
investeren, moeten ze zelf ook bereid zijn
hun best te doen.” Hij is ook een voorstander van het invoeren van persoonlijke
begeleiding voor alle studenten. De
Onderwijsvisie spreekt over een ‘professional coach’. Het wetenschappelijk personeel moet zich ontfermen over stu-

denten in een soort meester-gezel-relatie.
Op de vraag of daarvoor geen extra wetenschappelijk personeel aangenomen moet
worden, reageert de rector luchtig: “Het
zijn nog geen uitgewerkte plannen, ook
ouderejaars studenten zouden een rol
kunnen spelen. Bovendien zou het bij
kleine opleidingen helemaal niet zoveel
tijd kosten. Blijkt het toch een probleem,
dan zijn we als College van Bestuur bereid
te zijner tijd in de buidel te tasten.”

Cultuuromslag
Van Duijn ziet de noodzakelijke internationalisering als de grootste uitdaging voor
de komende jaren. De integratie van buitenlandse studenten en medewerkers
vereist volgens de rector een cultuuromslag die niet van de ene op de andere
dag tot stand komt. “Nu al zijn vrijwel alle
masteropleidingen volledig in het Engels.
Willen we echt een internationale gemeenschap vormen, dan zullen we nog
veel verder moeten gaan. Misschien moet
de Cursor in het Engels gaan verschijnen,
en de universiteitsraad zou in het Engels
kunnen vergaderen zodat ook buitenlandse studenten er zitting in kunnen
nemen.”
De bacheloropleidingen blijven voorlopig
wel Nederlandstalig. “Die richten zich
vooral op de Nederlandse instroom. Alleen
bij Industrial Design doen ze de bachelor
in het Engels. Het moet ook wel de moeite
waard zijn. Het voelt toch een beetje
vreemd als je een college voor tweehonderd man in het Engels geeft omdat er
toevallig drie Chinezen in de zaal
zitten.”/

.

Honoursprogramma’s in
bachelor: Star Program
Honourstraject master
Voor dit project is een
‘pilot’ gepland bij de
opleiding Informatica. Daar
moet najaar 2009 een
honourstraject beginnen.
Als de proef succesvol is,
zal het concept later bij alle
opleidingen worden
ingevoerd. Volgens
betrokkene prof.dr. Jos
Baeten zal de invoering niet
te veel werk kosten: “Het is
allemaal te overzien, we
zullen de honours studenten voornamelijk
laten aanschuiven bij het
onderwijs dat wordt
gegeven binnen de onderzoeksscholen. Die
verzorgen onderwijs op hoog niveau voor
promovendi. We moeten alleen nog even
kijken naar de toetsing.” In principe kan

elke student aan het traject
beginnen. Baeten verwacht dat
maar een klein percentage van
de studenten aan het honours traject zal deelnemen, zoals
dat nu ook in de bachelor het
geval is. Er wordt eventueel een
schifting gemaakt na het
eerste semester.
Aan studenten die een master
met honours halen, wordt
mogelijk de garantie gegeven
dat ze kunnen instromen in een
promotietraject. Vooral voor
buitenlandse studenten zou
dat aantrekkelijk zijn.

Momenteel bestaat er aan
de TU/e al een honourspro gramma voor de bachelor.
Studenten die hun pro pedeuse hebben gehaald,
kunnen behalve het re guliere curriculum een ver bredend programma volgen
met een studielast van een
half jaar, verdeeld over twee
jaar. Dit honoursprogramma
is voor alle opleidingen hetzelfde.
In aanvulling op het verbredende traject, is
nu ook een verdiepend programma
gepland, onder de naam Star Program. De
bedoeling is dat studenten in het eerste
jaar al kunnen instromen in het Star
Program, bijvoorbeeld als ze tijdens het
eerste semester voldoende ‘sterretjes’
behalen met extra opgaven bij tentamens.
Eventueel kunnen uitblinkende scholieren
zich op het vwo al kwalificeren voor het
programma.

Het Star Program kost de
student - in tegenstelling tot
de verbredende honours geen extra tijd, beweert
prof.dr. Alex van Herk, die
medeopsteller is van het pro gramma. Het verdiepende
traject is complementair aan
de verbredende honours.
“Deelnemers aan het Star
Program volgen het standaardprogramma.
De verdieping willen we inpassen in het
Ontwerpgericht Onderwijs (OGO) dat aan
alle faculteiten gegeven wordt. De stu denten mogen bijvoorbeeld eens per week
aanschuiven bij een docent voor wat extra
theorie.” Hij vervolgt: “We willen dat het
niveau van de bacheloreindprojecten van
honoursstudenten zo hoog is dat het gepu bliceerd kan worden, liefst in een profes sioneel tijdschrift, en anders in een
speciaal daarvoor op te richten e-journal.
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Wim Bens:
‘Hef het Innovation Lab op’
Het Innovation Lab is vier jaar geleden
opgericht door de TU/e om meer te gaan
doen aan valorisatie: het te gelde maken
van kennis. En met behoorlijk succes, kan
Wim Bens inmiddels zeggen. “We
hebben een positie veroverd. Het is mooi
dat mensen de weg weten. Ze weten ‘er is
een club die er verstand van heeft’, en ze
komen ook eerder in het proces. We
krijgen steeds vaker de kans om een
voorstel te helpen ontwikkelen.”

Innovatielab/Chriz van de Graaf
Foto/Bart van Overbeeke
Het Innovation Lab is verantwoordelijk voor valorisatie op de
TU/e. Het is mooi dat iedereen dat weet, zegt Innovation
Lab-directeur ir. Wim Bens, maar het klopt niet. Hij pleit er
voor dat de faculteiten de verantwoordelijkheid voor
valorisatie op zich nemen, net zoals ze die hebben voor
onderwijs en onderzoek. ‘Hef het Innovation Lab maar op’,
zegt hij provocerend.

Maar door het succes lijkt het ook alsof
het Innovation Lab in zijn eentje verantwoordelijk is voor valorisatie aan de TU/e,
tot ergernis van Bens. “Als ik een faculteitsbestuurder vraag: ‘wie gaat er over
onderzoek?’, dan is zijn antwoord
steevast ‘ik’. En zo gaat het ook bij onderwijs. Maar als ik vraag wie er over valorisatie gaat, dan wijzen ze naar Wim Bens
en het Innovation Lab. Maar men neemt
niet zelf de verantwoordelijkheid.” En dat
is onterecht, volgens de directeur. “We
hebben als technische universiteit een
taak in valorisatie. En ook de faculteiten
hebben een verantwoordelijkheid.”

Visitatie
Maar hier wordt aan gewerkt. In 3TUverband kijkt Schouten met collega’s naar
de output van faculteiten. “Dat gaat om
publicaties, onderwijs, maar ook ontwerpen, prototypes, octrooien en bedrijven. We definiëren criteria die
tezamen de kwaliteit bepalen.” Hij is dan
ook eens met Bens eens dat valorisatie in
een visitatie moet worden meegenomen.
“Toch vind ik niet dat je speciaal op valorisatie moet visiteren. Zoals ik ook vind
dat onderzoek en onderwijs niet gescheiden kunnen worden. De drie taken
zijn in een technische universiteit zo
verweven dat je ze in hun samenhang
moet beoordelen.”

Patenten
Bens denkt dat het feit dat de verantwoordelijkheid niet expliciet decentraal is
vastgelegd, de omvang van de
TU/e-valorisatie remt. Zouden de
faculteiten het structureel oppakken, dan
zou het een ‘veel grotere vlucht’ nemen.
Wat hem betreft worden de faculteiten
daarom binnenkort niet alleen meer op
de onderwijs- en onderzoeksoutput afgerekend, maar ook op zaken als de hoeveelheid veroverde patenten of het aantal
start-ups van bedrijfjes. Ook zou het terug
moeten komen in functieprofielen en
beoordelingen: hoeveel patenten heeft
een docent of professor op zijn of haar
naam? Of misschien moet er een visitatie
komen op gebied van valorisatie, analoog
aan de bestaande onderzoek- en
onderwijsvisitaties?

Starters
Prof.dr. Piet Lemstra, decaan bij de faculteit Scheikundige Technologie (ST), is
niet expliciet bezig om valorisatie tot een
succes te maken ‘we hebben het al druk
genoeg’. “De kennis van subsidies en
financiering voor bedrijven is op de
faculteit ook gewoon niet aanwezig”, zegt
hij. “Maar, er gebeurt hier veel bij ST
inzake valorisatie: meer dan tien spin-off
bedrijfjes in de laatste jaren. Op mijn
gang alleen al zitten vijf startende
bedrijven die zijn voorgekomen uit het
programma ‘Engineering Entrepreneurship’ van dr.ing. Cees Bastiaansen.”
Als mensen een bedrijfje willen starten
dan sturen we ze naar Wim Bens, zegt
Lemstra. “Hij heeft met zijn staf de expertise
heeft om mensen te adviseren inzake
budget, juridische procedures et cetera.
En dat werkt prima - ik hoor veel positieve
verhalen over het Innovation Lab.”

Aanjagen
Het klinkt wellicht vreemd, dat een
directeur die een succesvolle organisatie
heeft opgezet, af wil van zijn hoofdverantwoordelijkheid. Bens ziet dat niet zo. “Ik
ben hier binnen gehaald om dit aan te
jagen. Het is voor mij een project en een
projectorganisatie. En aan het einde van
je project moet je het borgen in de organisatie.” Echt afschaffen van het
Innovation Lab is dan ook helemaal niet
aan de orde. De binnengehaalde en opgebouwde specialismen, zoals subsidiespecialisten, moeten zeker behouden en
verder uitgebouwd worden. Het moet
alleen geen centrale dienst worden, vindt
Bens.
Op het hoogste niveau binnen de TU/e
heeft hij het al vaker aangekaart, maar tot
veel resultaat leidde dat nog niet. “Er zit
sinds 2007 een expliciet hoofdstukje
Valorisatie in de bestuurlijke agenda,
maar verder is er nog weinig actie”.
Actie is er wel buiten de deur. Een
werkgroep van het landelijke Innovatie
Platform brengt deze maand advies uit
over hoe valorisatie te borgen in de
Nederlandse kennisinstellingen. Een van
de adviezen hierin is ‘verplicht alle
kennisinstellingen een valorisatieplan te

dingen, de synthese. In plaats van ons
bezig te houden met onderzoek om
bestaande zaken te verklaren. Met een
groeiende aandacht voor het ingenieursvak, zal de aandacht voor valorisatie
vanzelf toenemen, want het wezen van
engineering is: valoriseren.”
Deze ideale situatie is overigens nog niet
bereikt, erkent Schouten. “Wanneer
mensen óók beoordeeld worden op hun
resultaten in valorisatie, pas dan zullen ze
hier werk van maken. Dan weten ze welke
parameters - waaronder valorisatie - hun
kwaliteit bepalen. Dat is nu nog niet voor
iedereen duidelijk.”

Ruimte

Wim Bens.

maken’, weet Bens, die betrokken is bij de
werkgroep. Dit najaar gaan de betrokken
ministers met het advies aan de slag.

Ingenieursvak
Voor prof.dr.ir. Jeu Schouten, decaan van
de faculteit Industrial Design, zijn de
taken helder: “De verantwoordelijkheid
voor valorisatie ligt primair bij de faculteiten. Die gaan over de inhoud, net als
over de inhoud van onderwijs en onderzoek. Juridische zaken, contacten met de
Kamer van Koophandel en subsidies zijn
voor het Innovation Lab.”

Hij is het overigens met Wim Bens eens
dat faculteiten de verantwoordelijkheid
voor valorisatie nog onvoldoende nemen.
“Aan algemene universiteiten is het
anders, maar hier studeren en werken
mensen omdat ze iets willen maken, dat
is het uitgangspunt. Toch is dit niet
algemeen aanvaard aan de TU/e - er wordt
niet door iedereen hetzelfde over
gedacht.” De oorzaak hiervan ligt volgens
Schouten in de koers die het onderzoek
van de TU/e vaart. “We moeten ons als
TU/e meer richten op het vak van
ingenieur: het ontwerpen van nieuwe

Het grootste probleem voor meer bedrijvigheid binnen de faculteit Scheikundige
Technologie is ruimte. “We zitten vol, dat
weet iedereen. Hierdoor kunnen
bedrijven nu moeilijk groeien - je mag
hier starten, maar niet te groot worden,
een man of tien is wel het maximum. Er
is ons een nieuw gebouw beloofd, maar
dat laat op zich wachten. Het zou er in
2009 zijn, dat wordt al 2010.”
Op de vraag waarom kennisvalorisatie bij
veel faculteiten nauwelijks zichtbaar is,
antwoordt Lemstra: “Start-up bedrijfjes in
scheikundige technologie zijn een lastige
tak van sport; je hebt een laboratorium
nodig om een product te maken. Die bedrijfjes zijn dus direct zichtbaar in ons
gebouw. Bij Bouwkunde, Werktuigbouwkunde en Bedrijfskunde kun je als freelancer vanachter een PC in consultancy
opereren. Deze mensen hebben het
Innovation Lab dus niet nodig, en zijn
minder zichtbaar”./

.
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‘Freedom, peace and love’ this summer
This is the last edition of Cursor for this academic year, a clear sign that it’s time to
slow down and relax. Some of us are travelling to sunnier places, some foreign staff
are taking the opportunity to go home, some are even getting married, some are
working hard and some are just taking some time off to regroup. We talked to a few
people who were interviewed for the English page this year about their plans.
Nicolas Gevaert, a French
Master intern at CEC, is
looking forward to some
downtime: “I’m
working till the end of
July. After that I plan
to spend a month in
Lisbon enjoying
some freedom,
peace and love….,”
he says dreamily. “I
try to go to Portugal
twice a year, I have
family there I like to stay
with. I really appreciate the
laid back atmosphere. And

Olha Bondarenko , a
Ukrainian PhD student at
Human-Technology
Interaction (Dept. of
Technology
Management),
is heading
for the
Greek
islands
for a few
weeks
in
August.
She can’t
pronounce
its name,
but the island
is 1km by 3km, so
she won’t be getting lost.

things are cheaper in Portugal
than in the Netherlands.
Basically, I just do
nothing besides swim
in the ocean, lie
around and eat some
good food. It’s a rest
for my mind and
body. And also like
the Portuguese,
they’re very open. I
can understand the
language and try to
speak it, but the pronunciation is hard.”

Rest and relaxation is
what she is anticipating.
She feels no compunction
about not going home to
the Ukraine. “My
home is in
Eindhoven
now.
Going
back to
the
Ukraine
wouldn’t
be a
holiday,
just more
hard work. I’m
always extremely
busy when I’m there.”

Our celebrated (now
former) English
page
columnist
Huzaifa
Das is an
Indian
Master
student
who is
doing an
internship
at Dow
Chemicals in
Terneuzen. “I’m
spending my summer
with my nose to the
grindstone. If I manage to
complete three months
onsite at Dow without
blowing anything up, I’ll
call it a success,” he grins.

Jing Li, a Chinese PhD student of
Mathematics and Computer
Science, has quite a few
deadlines this summer, so
she’s staying put in
Eindhoven. “I’ve still
got work to do here but
I might take a week
off to have a rest,” she
says. “I went to see
my family in China
last year. I’m not going
back this year, even
though tickets to
Chengdu are almost half
the price they were last year.
People at home are still recovering from the earthquake, but

“I’m feeling just a
bit isolated, so I
hope friends
from Eindhoven will
come to
visit me
this
summer.”
Das is
planning
to look for a
job in the
Netherlands after
his internship. Returning
to India, even for a
holiday, is something he is
postponing for the time
being.

everything is getting better.
My Dad is helping with
the relief effort
further inland.
There are still
some aftershocks, but they
are diminishing
gradually. My
parents are
back in their
apartment,
which has some
cracks, but is essentially safe. They
are also no longer so
scared. That’s a big relief
to me.”

Australian
Architecture, Building and
Planning
PhD
student
Nicole
Ronald
has also
decided
against the
long and expensive trip
home. “What I’m doing
this summer? A week’s
worth of daytrips to
Dutch towns/ cities I
really should have seen
by now, and a long
weekend in Oslo. I

wanted to go
to Portugal,
so I’m a
bit off
track
really,”
she
says.
“I was
back in
Australia not so
long ago,
so even
though I miss
my partner in
Melbourne, I’m staying
in Eindhoven. I have
quite a big apartment
here so I’ll probably have
people from home to stay
at some point.”

What’s up this summer
Eindhoven: 27-29 June Fiesta del Sol. Music
and street theater in downtown Eindhoven.
Hopefully the weekend will be as sunny as
the name of this festival. Free.

Young, Little Feat, Crowded House, Buddy
Guy, Thin Lizzy, Steve Lukather and
Apocalypta.

Tilburg: 21 July Roze Maandag or Pink
Monday: gay fun fair in downtown Tilburg
which attracts about 100,000 gays and
locals. Informal dress code: anything pink.
Also good times to be had for non-gays.

Eindhoven: 6 July Effenaar, legendary
bluesband John Mayall & The Bluesbreakers.

Rotterdam: 11-13 juli North Sea Jazz.
Famous international jazz festival with broad
programming, including Chaka Kahn,
Youssou N’Dour, Branford Marsalis, Alicia
Keys, Al Jarreau, Cassandra Wilson, Gnarls
Barkley, Paul Simon, Sergio Mendes, George
Benson, Herbie Hancock, Gino Vanelli, Joe
Jackson and Diana Krall.

Eindhoven: 26 July Effenaar Rush.
Eindhoven: 8-10 August Folkwoods Festival
in Philips De Jong park. Up market festival
for lovers of folk music. The 35 acts pro grammed include Leine, JW Roy, Faun, Drea
Nasager and International Folk Complot.

John Mayall

Weert: 11 -13 July Bospopfestival with lots of
big acts, including ZZ Top, Santana, Neil

Eersel: 8-10 August Reggae Sundance open
air. Laid back Reggae festival at E3-strand
recreation lake, program includes King
Shiloh Soundsystem, Burning Spear, Junior
Reid, Luciano and No More Babylon.
Lierop: 8-10 August Nirwana Tuinfeest with
more than twenty acts. Including Gabriel
Rios, Sarah Bettens, Buffalo Tom, Vanilla
Sky, Stahlzeit and Action in DC. The tribute
band day on Sunday is free. More info:
www.nirwana.nl/tuinfeest.

Neil Young

Amsterdam (Velsen): 12 July from 10.00 a.m.
to 11 p.m. Dance Valley in recreation area
Spaarnwoude. Great Dance event with 4
groups of stages. On the main stage: Carl
Cox, Tiësto, Sander van Doorn, Mason, Jessie
Vendetta, David and Toni Moreno, Amir
Barbell, MC Marxman. Also speeddating
events throughout the day. More info:
www.dancevalley.com.

are spread out over a wider area. More info:
www.festivalboulevard.nl

Branford Marsalis

Eindhoven: 14 July Effenaar, Wu Tang Clan.

Den Bosch: 8-17 August Theaterfestival
Boulevard. Annual ten-day summer extra vaganza of theater, music, dance, film and
visual art. One of the biggest production fes tivals in the Netherlands, attracting about
100,000 visitors. The heart of the festival
lies at the foot of St. Jan’s Cathedral in the
historic centre of Den Bosch, but the events

Gabriel Rios

Biddinghuizen: 15-17 August Lowlands
Festival. Busy pop festival. Program includes
Franz Ferdinand, Underworld, Nightwish,
British Sea Power, Anouk and GEM.
Eindhoven: 25-26 August Dynamo-festival
Catharinaplein, downtown Eindhoven. The
exact program is not yet known. August 25th
will feature rock and hiphop. Full speed
ahead on August 26th with heavy metal and
hard rock. Free.
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Morgen kunnen we sneller
chips maken. Vandaag mag
jij ons vertellen hoe.

Deep UV-licht
(193 nm)
De race om steeds meer IC-schakelingen op
de vierkante centimeter te realiseren, is niet
de enige race in de chipwereld. Fabrikanten
willen ook de chipproductie zélf versnellen.
Maar hoe voer je een machine op, die op de
nanometer nauwkeurig moet presteren?

a

6 m/s
70
60

Chips met 45-nm-details kun je alleen
maken als je - tussen versnelling en
vertraging door - op de nanometer exact
belicht. 1000 sensoren en 8000 actuatoren
bedwingen en daarmee 180 wafers
per uur belichten. Hoeveel software en
processoren vraagt dat? En hoe manage
je de architectuur daarvan?

50
40

33 m/s2
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waar ASML nu aan werkt, wordt
een schijf fotogevoelig silicium
(de wafer) op hoge snelheid
belicht.
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33 m/s2

De wafer ligt op de zogenoemde
waferstage (ruim 35 kilo). Die beweegt
onder het licht door. Heen en weer,
dus met een extreme versnelling en
vertraging van 33 m/s2.
Versnellen met 33 m/s2 is al een uitdaging
op zich. Welke motoren kies je? Waar vind je
versterkers met 100 kW vermogen, 120 dB
SNR en 10 kHz BW? En dan begint het pas.
Want voorkom maar ’ns dat al die warmte je
Z`Z[LLT^LLYVUUH\^RL\YPNTHHR[

Voor engineers die vooruitdenken
Proﬁel: Wereldwijd marktleider in chip-lithograﬁesystemen | Marktaandeel: 65% | R&D-budget: 500 miljoen euro
| Kansen voor: Fysici, Chemici, Software Engineers, Elektrotechnici, Mechatronici en Werktuigbouwkundigen |
Ontdek: ASML.com/careers
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Gevarieerde muzikale , theatrale
en cinef iele zomeractiviteiten
Doe de Dommel
Er is een biermerk naar vernoemd, er staan
molens langs, evenals de High Tech Campus, het
stadspark, Effenaar en de TU/e campus: De
Dommel. Op 6 juli is langs de oevers, van zuid
naar noord en vice versa het festijn ‘Doe de
Dommel’. Dit evenement kent onder meer een
Dommel Picknick Festijn met fruit- & cocktailbar,
kunstschilders met live muziek uit Afrika,
Turkije, de Cariben en Spanje. Bij het Dommel tunneltje is de première van ‘De Dansmachine’.
Deze installatie van dj & videokunstenaar
Jérôme Siegelaer beslaat diverse projectie schermen en speakersets. De geprojecteerde
dansbewegingen en het geluid verplaatsen zich
over de schermen als reactie op de bewegingen
van het publiek.
Ook de TU/e doet weer mee aan dit tweejaar lijkse festijn. Bij de Zwarte Doos komt een
podium met verschillende muziekgezelschappen, bandjes en straattheateracts.
Daar start ook een kleine beeldenroute en de
Stichting Natuurkunst zorgt voor een informatie stand over de Natuurkunstvijver. De
‘DommelWaterWaterColourContest’ is een
wedstrijd aquarelleren op muziek en met
Dommelwater. Studenten van Industrial Design
houden zich bezig met Dommel-recycling. Met
de rommel die uit de rivier wordt gevist, willen
ze een machine bouwen die op de Dommel vaart
en daar de rommel weer uit dregt. Het ontwerp
voor een dergelijke machine is klaar, de cursus
lassen volgt op korte termijn. Studente Celine de
Waal Malefijt maakt een drijvend gedicht - in
hout uitgesneden - dat ìn de Dommel komt te
liggen. Tijdens het testen ervan bleek dat de
letters Dommelbruin worden, exact waar ze op
hoopte.
Bij het sportcentrum verzorgen diverse
studentensportvereniging activiteiten, onder
meer met een indianenbrug en de klimtoren.
Zie voor meer informatie www.doededommel.nl.

Hoe nat of droog de vakantie deze keer ook uit mag
vallen, er lijken in Eindhoven genoeg activiteiten om
de tijd goed door te komen. Een greep uit de activiteiten met het Via Ventosa - en Utopia Festival, Doe
de Dommel en het Bluesplein en het Folkwood
Festival. Evenals de traditie van Plaza Futura om buitenfilms te vertonen en de
‘DommelWaterWaterColourContest’.
‘Doe de Dommel’

Muziek
Eindhoven lijkt wel even
zomer-bluesstad te worden,
te beginnen met het op treden van John Mayall &
The Bluesbreakers (6 juli,
Effenaar). Deze in 1933
geboren Brit is onder andere
de ontdekker van Eric
Clapton die ooit, lang
geleden, begon in The
Bluesbreakers. Maar de
blanke vader van de Engelse
blues stond ook aan de wieg
van muzikale talenten als
Peter Green, Mick
Fleedwood, John McVie.
Ofwel: bijna de complete
basis van Fleetwood Mac.
Het Wilhelminaplein wordt voor één weekend
omgetoverd in Bluesplein met de Rock ‘n’ Roll
meeting en gratis bluesconcerten van onder
andere ‘Open Air’ Sinnerboy (Engeland); Left
Hand Freddie (Nederland); Big Blind (idem);
DeDe Priest (USA-NL) en Scott McKeon
(Engeland). In café Wilhelmina speelt dan nog
de Little Louis Blues Ban. Op 26 en 27 juli.
Dan op 8, 9 en 10 augustus Folkwood: 35
(inter)nationale optredens voor dagelijks
zo’n 1800 bezoekers in het Philips de Jongh
Park. Het begrip folk wordt overigens zeer

Straatgebeuren
In de week voor 26 juli fietsen enkele honderden
koeriers van Parijs naar Eindhoven om zich met
hun collega’s te meten wie de sterkste, slimste en
snelste fietskoeriers ter wereld is.
Nog meer straatgebeuren: het Magic Circus ofwel
het Amsterdams Stadscircus doet verschillende
plaatsen in Eindhoven aan van 27 juni t/m 5 juli:
www.magic-circus.com. Het programma Future
Event kent onder meer op 26 juli een streetparade
over technologie, design, muziek & entertainment.
Na Fiesta del Sol Straat (27 t/m zondag 29 juni) is
e r o p 6 j u l i h e t V i a V e n t os a F e s t i v a l . L o c a t i e : h e t
Temporary Art Centre aan de Vonderweg, van 14.00
tot 2.00 uur. Zo’n veertig jonge professionele
talenten maken ruim twintig design-, strip-,
theater-, film- en muziekperformances. Het
Viktoriakwartier kent een rijke historie, daarom is
de deelnemers gevraagd om oude verhalen tot
leven te brengen. Aanwezig zijn ook Andre Manuel
& De Ketterse Fanfare (rafelcountry in eigen
moerstaal) en cartoonist Gummbah met zijn hila rische en absurde ‘net niet verschenen verhalen’.
Powerplant brengt een live cinema voorstelling,
terwijl oude PSV-glorie herleeft in Café ‘Het Kanon’
met onder meer een stripverhaal over de
Eindhovense voetbalheld Coen Dillen. Dan is er
nog Design Drama: performances van acht duo’s
theatermakers & designers, gebaseerd op
indrukken en ideeën van het Viktoriakwartier.
Zie ook www.viaventosa.nl.
Het Zuidelijk Toneel komt met theaterfestival
‘Utopia’, van 26 tot 29 juni, op diverse plaatsen.
Tien jonge auteurs maken voorstellingen over
mensen in een wereld op drift. Voor hun utopische
verlangen, het geluk, moeten ze hard werken.
Zoals in het science fictionachtige ‘Dutchtown’.
Nederland is getroffen door een allesvernietigende
vloedgolf; de vluchtelingen worden opgevangen in
een bijzonder park in een Chinese zandvlakte:
Dutchtown. Er zijn replica’s van historische
Nederlandse gebouwen, zoals het Centraal Station
van Amsterdam en Paleis Het Loo. De Hollanders
worden vriendelijk doch dwingend verzocht zich te
voegen naar de wereld van meneer Yang, die hen
een nieuwe toekomst belooft. ‘Eindhoven van Mij’
is een theatrale lezing, waarvoor
toneelschrijver Alexander
Peterhans de voorzet geeft. Hij
schrijft de eerste scène, lezers
van het Eindhovens Dagblad
mogen het vervolg schrijven.
Er is een passe-partout van
vijftien euro voor alle tien voor stellingen. Er worden geen losse
kaarten per voorstelling
verkocht en vol is vol.
Voor het hele programma zie:
www.hetzuidelijktoneel.nl.

Jacques Tati

Film
John Mayall

breed geïnterpreteerd, van traditioneel tot
Bulgaarse esoterische zang, Amerikaanse
singer/songwriters en Scandinavische heavy
folk. Optredens zijn er onder meer Denvis
(zanger-met-gitaar-en-begeleiding uit
Eindhoven RockCity) en Riccardo Tesi
(Italiaans virtuoos op de accordeon. En,
jawel, ze leven nog: Dommelvolk, Brabantse
eerste band met traditionele folkmuziek. Ze
spelen ‘Rawazzie’, wat zoveel als ‘onkruid’,
‘rauwigheid van Brabantse Bodem’ betekent.
Zie ook www.folkwoods.nl.

Traditioneel vertoont Plaza Futura, bij
goede weersomstandigheden en vol doende donkerte, weer de openluchtfilms
op dinsdag- en vrijdagavond rond 22.30
uur; uiteraard gratis. Op het programma
staan stomme klassiekers als ‘The
General’ van droogkomiek Buster Keaton;
maar ook ‘Kebab connection’, een
komedie over twee rivaliserende fast-food
restaurants, verboden liefdes en de beste
commercial ooit.
Een laatste tip, in de serie klassiekers:
‘Jour de fête’. Het is de eerste film van de
legendarische Franse regisseur & komiek

Jacques Tati. Zijn totale oeuvre omvat
slechts zes films maar niettemin drukte
zijn absurde en satirische humor een
stempel op het slapstickgenre. En ‘Jour de
fête’ behoort tot de beste. Klassiek thema
van Tati: modernisme tegenover de tradi tionele Franse levensstijl. Hoofdpersoon
is de stuntelende en naïeve postbode
François, gespeeld door Tati zelf. Blijft na
meerdere keren erg leuk om naar te kijken
en heerlijk om alvast een vakantiegevoel
te krijgen. Maandag 30 juni en 8 juli om
19.30 uur. Zie voor het hele programma
www.plazafutura.nl.
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Waterpolo met kater
Het waterpolotoernooi
van Nayade is afgelopen
weekeinde kopje onder
gegaan door eigen
succes. Het was zaterdagavond zó gezellig dat op
de vroege zondagochtend
slechts enkele teams
kwamen opdagen voor de
resterende partijen in
recreatieplas de IJzeren
Man.
Geen echte nood, want ook
de 46ste editie van het
Nayadetoernooi
kende
geen competitie. Gezelligheid stond voorop, dus de
motivatie om zondagmorgen vanaf acht uur het
water in te duiken, was niet
groot. De eerste teams verschenen pas rond tien uur
in de ochtend. Oorzaak: het
feest in de Bunker was pas
enkele uren daarvoor afgesloten. Om zes uur in de
ochtend ging de bar dicht.
“Dat moeten we volgend
jaar anders doen”, zegt
toernooicommissievoorzitter Debby Pfaff met

schorre stem. “Tot vier uur
in de nacht doorfeesten, is
mooi genoeg. Voor de studerende deelnemers is een
weekendje doorhalen geen
probleem. Maar sommige
waterpoloërs hebben een
baan. Die kunnen niet een
hele nacht doorhijsen.”
Het toernooi telde zowat
zevenhonderd
deelnemers, verdeeld over zo’n
zeventig
teams
uit
Frankrijk, Engeland, Ierland, Duitsland, België en
Nederland. Het toernooi
had als ondertitel ‘Wie
scoort hier niet?’
Op de vraag of er nog
genoeg is gescoord, antwoordt
de
voorzitter
lachend: “Er is genoeg
gescoord, in allerlei opzichten.”
Grote incidenten of ongeregeldheden waren er
niet. Enkele lolbroeken
gooiden een wc-hokje om
terwijl iemand zijn behoefte deed. Verder liep de
catering niet helemaal

volgens planning. De organisatie had voor ongeveer
driehonderd deelnemers
eten ingeslagen, maar

slechts de helft van de
waterpoloërs haalde zijn
portie op. De organisatie
kan waarschijnlijk nog een

De Eindhovense Studenten
Sport
Federatie
promoot de activiteit voor
het Eindhovense studentenleven
en
dient
als
vraagbaak. Het doel van de
vakantie is om studenten
goedkoop en op een laagdrempelige manier met
golfsurfen te laten kennis
maken.
De organisatie heeft zes
reizen van tien dagen

gepland en drie reizen van
zeventien dagen. De eerste
vertrekdatum was op 14
juni en de laatste vertrekdag is 16 augustus. De
prijzen variëren van 219 tot
479 euro. Daar zijn busvervoer,
accommodatie,
surflessen en materiaalhuur bij inbegrepen.
Het is de eerste keer dat
deze vakantie landelijk
wordt georganiseerd. Vorig
jaar ging er wel een groep
studenten surfen, maar dit
jaar is de eerste ‘officiële’
vakantie.
De Studentenwintersport
is al jaren een bekend
fenomeen onder studenten, met de laatste
keren rond de duizend inschrijvingen.
TU/e-student
Frank
Griemink en tevens hoofdorganisator, verwacht niet
dat de aantallen van de

Foto:Bart van Overbeeke

Olympische droom Thêta

Studenten op surfkamp
Studenten die hun
conditie tijdens de zomer
willen bijhouden, kunnen
overwegen om met de
Studentenzomersport
naar het Franse MimizanPlage te gaan. Er zal
vooral gesurft worden.
Studentensport Nederland en sportraden van
Nederlandse studentensteden tekenden voor de
organisatie.

.

week smullen van het overgebleven eten./

De Eindhovense
Studenten Roeivereniging Thêta wil
minstens 24 ‘high potentials’ binnen halen om
te trainen voor de
Olympische Spelen (OS)
van 2012 in Londen. De
club heeft daarom nu de
actie ‘De Olympische
Droom’ gelanceerd.

Studenten op surfkamp in 2007.

wintersport
gehaald
worden. “We zitten nu
rond de veertig aanmeldingen. We hebben ons
geen doel gesteld qua aantallen. Veel studenten
werken in de zomer of
hebben zelf iets gepland,
dus zoveel aanmeldingen
als bij de wintersport
zullen we niet snel krijgen.
Maar dit is pas het eerste

jaar. We willen sowieso
kijken of we volgend jaar
meer activiteiten kunnen
toevoegen.”
De organisatie verwacht
uiteindelijk tien tot twintig
TU/e-aanmeldingen.
Inschrijven kan nog tot
zo’n twee weken voor de geplande vertrekdatum. /

.

Meer informatie en inschrijven:
www.studentenzomersport.nl.

Volgens Thêta-bestuurslid
Pim van Loon is het geen
vergezochte droom. “Er
zijn genoeg voorbeelden
van mensen die in hun studententijd begonnen met
roeien en heel ver zijn
gekomen. Het grootste
voorbeeld is Dirk Lippits
die in 1995 bij ons kwam.”
Lippits,
oud-student
Scheikundige Technologie
aan de TU/e, haalde in
2000 bij de Spelen in
Sydney een zilveren me-

daille in de dubbelvier.
Om de roeitalenten te
vinden, is een website in
het
leven
geroepen:
www.deolympischedroom.nl
Verder hangt de club
posters op en presenteert
ze zich op 12 augustus op
de sportmarkt tijdens de
introductieperiode van de
TU/e. Het programma
moet op 24 augustus
starten. De groep moet in
2009 deelnemen aan het
Ernst & Young Klassement
voor Eerstejaars Achten en
daarna doortrainen voor de
Olympische Spelen.
De vereniging heeft de
middelen om het op plan te
starten. Van Loon:“Voor de
laatste jaren zoeken we
naar sponsors.”/

.

Meer informatie via de site.

En hoe is het in Brazilië?

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.

Ilha de Santa Catarina is
één van de mooiste
stukjes van Brazilië en
toch heeft bijna niemand
in Nederland er ooit van
gehoord. Het enige dat
men kent is Rio, São
Paulo, de Amazone en de

favela’s (sloppenwijken).
Dit eiland is prachtig en
het telt meer dan 40 verschillende stranden,
waarvan sommige alleen
via een wandeltocht van
twee uur te bereiken zijn
(zie foto).
De universiteit ligt in
Florianópolis, de
hoofdstad van de staat
Santa Catarina. Ik werk
veertien weken binnen de
sectie Engenharia
Mechânica. Mijn stage is
gerelateerd aan tweefasenstromingen, in dit
geval water en lucht, in
microkanalen.
Toepassingen hiervan
zijn terug te vinden in
vele gebieden van de
industrie, maar de
bekendste is de warmtewisselaar. Het is interes-

sant en zeer leerzaam om
na jaren theorie de opgedane kennis in de praktijk
te kunnen toepassen.
Brazilië is een immens
groot land, met afstanden
die niet te bevatten zijn
voor een Europeaan, laat
staan een Nederlander.
Meer dan vijfduizend
kilometer van noord naar
zuid en oost naar west.
Een busreis van achthonderd kilometer om je
ouders op te zoeken voor
een weekend is geen uitzondering. Het is een
land met grote tegenstellingen, zowel in
inkomen als in cultuur.
Het zuiden is redelijk
georganiseerd en een
wereld van verschil met
het noorden, waar “meer
geslapen wordt dan

gewerkt”, aldus de
Brazilianen hier.
Brazilianen zijn ontzettend aardig, gastvrij en
behulpzaam. Bij
aankomst, acht weken
geleden, sprak ik geen
woord Portugees. Ik had
een logeeradres voor
slechts twee weken. Nu
kan ik me aardig verstaanbaar maken en woon
in een huis met tien studerende mannen. Met
hen struin ik feesten af,
organiseer churrasco’s
(barbecues) en ga naar
het strand in het
weekeinde.
Brazilië is het voetballand
bij uitstek en na de twee
fabuleuze overwinningen
van ‘Onze Jongens’ is
Oranje hier de gedood-

verfde favoriet. Iedere
wedstrijd geniet ik met
vele ‘vrienden’ die
bezeten zijn van Robben,
van Nistelrooij, van der
Vaart, en de andere
bekende spelers.
Na mijn stage reis ik nog

vier weken reizen door dit
fantastische land. Dit zal
lang niet genoeg zijn om
alles te zien, ik zal dus
nog een keer terug
moeten komen, ‘helaas’.

Michel Smeets, student
Werktuigbouwkunde
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Tech United met klompen naar WK voor voetbalrobots
Het WK Robocup in China
staat voor de deur. Dat
betekende voor het
Eindhovense Tech United
dat ze woensdag 25 juni
zes ‘voetbalrobots’
moesten inpakken. Om
Nederland in ere te
houden, gingen uiteraard
ook klompen mee. Het
WK wordt van 14 tot en
met 20 juli gehouden in
de Chinese plaats
Suzhou, ongeveer
honderd kilometer ten
westen van Sjanghai.
Zes robots vervoer je niet
zomaar naar de andere
kant van de wereld. Vooraf
moesten
formulieren
worden aangevraagd en dat
gaf de nodige problemen.
Het team van Tech United
demonteerde de robots
gisteren deels en plaatste
ze in zogenaamde flightcases . Een douanier controleerde of alles in orde was.
Tech United won eerder dit
jaar het German Open, het

officieuze
Europees
Kampioenschap. Het team
heeft daarom hoge verwachtingen van het WK.
Janno Lunenburg van Tech
United:
“Onze
overwinning op het EK in
Duitsland is hoopgevend.
We mikken op podiumplaatsen. De concurrentie
komt vooral van Duitsland,
Japan en Portugal.”
Zeventien teamleden vertrekken 11 juli naar China.
Verder gaat een technisch
specialist uit Leuven mee.
Een kennis van het team
komt oorspronkelijk uit de
regio van Suzhou en zal bij
de
praktische
zaken
helpen. Tech United heeft
de afgelopen weken nog
flink aan de robots gesleuteld. “Vooral de balbehandeling was een zorgenkindje. We hebben één en
ander verstevigd, zodat de
krachten minder op de
kwetsbare
onderdelen
komen.”
Tech United is het enige

Columnist

Foto:Bart van Overbeeke

Nederlandse
team
in
China. Het team speelt in
de senior middle-size
league. In die klasse doen
zeventien teams mee.
Vorige keer behaalden de
Eindhovense robots een

Politie controleert fietsen
Heb je het gevoel dat jouw
fiets niet altijd op eerlijke
wijze van eigenaar is gewisseld? Dan kun je ‘m de
komende tijd misschien
beter binnen laten staan.
De Eindhovense politie
controleert momenteel op
gestolen fietsen. Ze doet
dit aan de hand van
framenummers. Zo con-

troleerden agenten op 18
juni 128 fietsen. Daarvan
werden er zeven in beslag
genomen. De ‘eigenaars’
van de tweewielers werden
na verhoor heengestuurd,
laat de politie weten. De
politie wil niet zeggen hoe
lang de controles nog
doorgaan. Wel dat ‘het
voorlopig
nog
wel

aanhoudt’. Aanleiding zou
een toename van het aantal
fietsendiefstallen
zijn.
Verder heeft het huidige
kabinet zich ten doel
gesteld het ontvreemden
van fietsen met 100.000
terug te dringen. Ter vergelijking: in 2006 werden in
Nederland 750.000 fietsen
gestolen./

.

derde plaats op het EK en
een vijfde plek op het WK
in
Atlanta.
RoboCup
ondersteunt
roboticaresearch en houdt robotvoetbalwedstrijden, waarbij teams van zes robots

Een veelgelezen rubriek in de Cursor is ‘En hoe is het
in…’ Daarin vertelt een TU/e-student over zijn of haar
buitenlandse stage-ervaringen. We zoeken weer mensen
die vanaf het nieuwe collegejaar - dus vanaf september een bijdrage willen leveren. Weet je nu al dat je vanaf
september of later dit jaar in het buitenland zit en vind je
het leuk om je ervaringen te delen? Laat dit ons dan weten
via: cursor@tue.nl. In het algemeen geldt dat het stukje
zo’n 350 woorden mag zijn en dat we graag een foto van je
op je stageplek zien.

Wie woont er in deze kamer? Deze vraag stelt Cursor wekelijks aan een aantal willekeurige studenten op de campus. Deze week een analyse van Rudmer Buruma en
Dave van Dijk (respectievelijk tweede en derdejaars student Werktuigbouwkunde)
en van Barry Kroon en Elien Bisseling (beiden tweedejaars student Bouwkunde). Zij
bekeken twee foto’s van deze Eindhovense studentenkamer en gaven commentaar.
is er van overtuigd dat de
bewoner een man is. Beiden
vermoeden dat er veel in de
koelkast ligt, gezien de
voorraad eten die in de kast
is te zien. Rudmer denkt dat
ze bovendien wijn in huis
heeft. Dave denkt dat hij
geen bier lust; zoals te zien
is aan de flessen op de kast
drinkt hij vooral Baileys.
De eerste indruk van Barry en
Elien is dat de kamer door
een man bewoond wordt,
want hij is bomvol. Maar er
zijn plastic bloemen op de
close-up foto te zien en een
poster van een man op de
overzichtsfoto. Ook de vele
knuffels doen niet echt
mannelijk aan. Barry en Elien
zien ook de Axe deodorant
en vinden dat in combinatie
met de rommeligheid wel erg
dubieus. Toch blijven ze erbij
dat de bewoner een vrouw is.
De laptop is van een vijfde- of
zesdejaars student. Barry’s
eerste indruk is dat de
bewoner Industrial Design
studeert, maar op de laptop
zit een GEWIS-sticker.

.

Cursor zoekt nieuwe
buitenlandse stageverhalen

Het sleutelgat
De vele knuffels, de thee doeken en de waterkoker om thee te maken - wijzen er
volgens Rudmer en Dave
sterk op dat dit een vrouwen kamer is. Op de close-up foto
zijn wuppies te zien. Die zijn
al twee jaar oud, dus ze
woont er al wat langer. Aan
de laptop zien ze dat het om
een vijfdejaars student gaat.
Ze hebben het gevoel dat de
bewoner een wiskunde student is, maar weten niet
waarom. Haar grootste
hobby is muziek, dat is te
zien aan het keyboard en de
poster van Kurt Cobain. Later
worden ook nog een gitaar tas en een versterker
ontdekt. Verder besteedt ze
veel tijd aan haar studie en is
ze actief bij Quadrivium. Na
wat inzoomen, zien Rudmer
en Dave twee bussen Axe
deodorant in de kast staan.
Ook het handschrift op de
post-it’s op het computer scherm, maakt hen aan het
twijfelen of er een vrouw
woont. Rudmer stelt dat de
deodorant ook van haar
vriendje kan zijn, maar Dave

autonoom een wedstrijd
tegen elkaar spelen. De EKen WK-wedstrijden verlopen voornamelijk volgens
de FIFA-regels./

Omdat deze persoon zowel
een laptop als een pc bezit
en de desktop van de pc
nogal vol staat is de kans
iets groter dat ze een zesde jaars student Informatica is.
Ze is veel met muziek bezig,
want ze heeft een piano en
een versterker.
Waarschijnlijk is ze actief bij
Quadrivium. Ook gaat ze re delijk vaak naar concerten,
want er hangen een aantal
kaartjes aan de muur. Aan de
kamer is goed te zien dat ze
het erg druk heeft, dus ze
doet veel naast haar studie.
Aan de muur hangen
verschillende dingen waar
Virus op staat; ze heeft iets
met Virus gedaan. Op de
post-it’s zien ze iets over
autoverzekering staan. Als
ze een auto heeft, dan werkt
ze naast haar studie. In de
koelkast vinden we vast bier
en misschien ook sterke
drank. Verder heeft ze
standaard spullen als kaas,
boter en melk in huis en
drinkt ze heel veel koffie.

Monique Hendriks stopt met deze rubriek. Cursor zoekt voor de nieuwe jaargang een opvolger
d i e t eg e n v e r g o e d i n g H e t s l e u t e l g a t w i l g a a n s c h r i j v e n . A a n m e l d e n : c u r s o r @ t u e . n l .

Monique Hendriks is
zesdejaars student
Technische Informatica en
was het afgelopen jaar
schrijfster van deze
rubriek. Ze is actief
geweest bij GEWIS, zit in
de faculteitsraad en is
momenteel betrokken bij
de ontwikkeling van de
informatica-show. Haar
grootste hobby’s zijn
muziek - ze speelt
accordeon, piano, een
beetje gitaar en mond harmonica -, sporten - ze
doet aan hardlopen,
zwemmen en squash en
heeft lang gevoetbald - en
schrijven. Ze speelt
toetsen in studentenband
GERUIS en maakt deel uit
van het cabaretduo M™. In
haar koelkast vinden we
altijd wel champignons in
blik, bier, cola en energy drink en verder is die
gewoon goed gevuld.

Tekst: Monique Hendriks
Foto’s: Bart van Overbeeke

Waar moet een column
eigenlijk over gaan?
Sommige columnisten
schrijven over maatschap pelijke thema’s en proberen
daarbij uit te blinken door
hun stellingname. Een weg
vol gevaren want enkel
goede kennis van zaken kan
een publiekelijke afgang
voorkomen. Maar aan gezien er al genoeg
actualiteitprogramma’s
bestaan en ik me niet zo’n
moraalridder voel, heb ik
deze optie de laatste twee
jaar meestal links laten
liggen.
Ook kun je de azijnpisser
uit gaan hangen: Alleen
maar klagen over alles dat
beter kan en doen alsof je
de wijsheid in pacht hebt.
Het karakter van een column
leent zich hier uitstekend
voor. Alles wat geschreven
staat is immers waar en de
lezer kan niets tegen het
eenzijdige geklaag in brengen.
Een derde, veel veiligere
optie, is het schrijven van
een smeuïg verhaal dat bij
lezers de nodige herken ning oproept. Van een
simpele treinreis tot een
kansloze versiertruc, het
kan allemaal als basis
dienen. Het mooiste hiervan
is de bijkomende vrijheid.
De werkelijkheid kan immers
altijd mooier worden weer gegeven dan dat hij is en
tijdens het schrijven sluipt
er dan ook altijd de nodige
fictie in. Nog mooier wordt
het als er een lijdend iets of
iemand centraal staat, want
is er immers geen beter
vermaak dan leedvermaak?
Enige belangrijke hierbij is
het bepalen van de grens,
want voor dat je het weet
krijg je de eerder genoemde
moraalridders achter je aan.
Moraalridders, azijnpissers
of columnisten die leed vermaak gebruiken, ze
hebben allemaal één ding
gemeen: het zijn allemaal
populisten. Allemaal
proberen ze een goede
column te schrijven, en
bepaalt de meerderheid
immers niet wat goed is?
Wel weet ik dat columns
altijd iets ‘nieuws’ moeten
hebben. Daarom maak ik
naar twee jaar schrijven nu
plaats voor een nieuwe
columnist. Dan kan ik nu
gaan uitzoeken wanneer
een column eigenlijk goed
is. Hopelijk gaan mijn
columns daar een beetje
aan voldoen. En zo niet?
Dan ben ik tenminste geen
populist!
Durand Rekko is student
Technische Bedrijfskunde
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Show me your desktop and I’ll show you your
soul. Je desktop als spiegel van je ziel? Op
de TU/e worden duizenden laptops gebruikt
en ieder met zijn eigen achtergrond. Cursor
spoort iedere week een desktop op en maakt
’n praatje met de gebruiker.
Wie:
David Ernst / 35 / maker van deze rubriek
Wanneer: sinds vandaag
Wat: huwelijksaanzoek
Waarom: “Nee, ik ga niet mezelf interviewen over
deze afbeelding. Lijkt me pretty pretty clear wat het
behelst. Ik ga me dus rechtstreeks wenden tot
degene voor wie dit is bedoeld en dit nu leest:
“Skattie, Prince zou zeggen “let’s fall in love, get
married, have a baby”. Stevie doet het wat
clichématig metaforisch: “You are the sunshine of
my life.” Minnie puur en duidelijk: “Loving you is
easy cause you’re beautiful.” Allemaal waar, maar ik
doe het op zijn Davidoofs: “Blondiepondie, iedereen
mag ’t weten, van Anja tot Tanja, van Harry tot Barry,
van Marijke Boon tot Rita Hovink: als jij lacht
verlicht je mijn lucht. Jij ziet deze pagina in
veelvoud geplakt tegen de ramen, er is een gat uitgespaard waardoorheen je
de grachtwand tegenover
ons huis ziet, en ook daar
dezelfde vraag: “Wil je
met me trouwen,
Marittie?” Ik hou van u!
Draai je om, hoor het me
nog eens zeggen en zeg,
zeg, zeg, zacht, hard,
eerlijk de peerlijk:
JAAAAAAAAAAAA!!.”

Effe zeuren

/Fred Steutel
‘Ik weet het niet en bovendien: ik kan
het zonder bril niet zien’. Er is heel
veel dat wij niet weten, en de onwetendheid heeft vele gedaanten.
Sommige dingen kunnen we niet
weten en willen we ook niet weten,
zoals onze eigen sterfdag - uitzonderingen daar gelaten. Sommige dingen
willen we graag weten en daar hoeven
we alleen maar geduldig op te
wachten: wie wordt de volgende president van de VS of welk land wordt
Europees kampioen voetballen. Weer
andere dingen zouden we wel kunnen

weten, als we maar slim genoeg waren
om erachter te komen. Dat doet zich
voor in de wiskunde: we weten niet of
er oneindig veel priemgetalparen zijn,
zoals (5;7), (17;19) en (821;823). De verwachting is dat er oneindig veel zijn,
maar er is (nog) geen bewijs. In de
wiskunde zijn er legio van dit soort
‘vermoedens’. Ik had zelf ooit een vermoeden. Dat is bewezen door een
Deense ingenieur: “A proof of Steutel’s
conjecture”.
Sommige dingen weten we gedeeltelijk. Als je met een dobbelsteen gooit
weet je niet wat er zal komen. Maar
van te voren weet je een beetje wat het
zal worden: met een kans van een

zesde krijg je een drie, en het wordt
zeker geen zeven. Als iemand een
tentamen doet, kan hij zich afvragen of
hij een voldoende zal halen, maar hij is
niet helemaal weerloos: door hard te
studeren kan hij zijn kansen verbeteren. Een ander soort niet weten
ligt besloten in de vraag of er leven
bestaat buiten de aarde. Geleerden
geven soms kansen aan deze mogelijkheid, terwijl dat volgens anderen
onzin is: het is zo of het is niet zo.
Een vreemd soort niet weten kun je
aanduiden met ‘hoe’ of ‘waarom’. Hoe
komt het dat het vlak naast een sloot
vaak droger is dan iets verder weg?
Onbevredigend antwoord: vlak bij de

sloot kan het water makkelijker weg.
De volgende vraag is actueel in
verband met Wimbledon: waarom
spelen twee voetbalteams nooit in
bijna de zelfde kostuums en twee tennisspelers soms wel? Misschien een
relikwie uit de tijd dat iedereen in het
wit tenniste. Heel verwarrend.
Blijft de vraag waarom dit niet wordt
veranderd.
Laatste vraag: wordt er volgend jaar
nog gezeurd in de Cursor? Wie weet!
Eén ding weten we allemaal: van
vragen word je wijs.

