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TU/e haalt relatief
grootste derde
geldstroom binnen
Van alle Nederlandse universiteiten haalt de TU/e relatief
het meeste geld binnen uit de
derde geldstroom. Dit blijkt uit
de rapportage ‘Feiten en Cijfers
Nederlandse Universiteiten
2008’ die het Rathenau-instituut deze maand gepubliceerd
heeft. Volgens Rathenau heeft
de TU/e, na de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR), ook de
hoogste citatie-impactscore.
Rathenau gebruikt een zogeheten ‘werfkrachtindicator’.
Het instituut kijkt naar de verhouding tussen het aantal fte dat
de universiteiten betalen uit
eerste en de tweede of derde geldstroom. Van alle Nederlandse
universiteiten heeft de TU/e de
hoogste verhouding: tegen elke
fte in de eerste geldstroom stond

in 2006 in Eindhoven 1.08 fte
gefinancierd uit de derde geldstroom. Ter vergelijking: in Delft
is dat cijfer 0.58. In absolute
termen heeft Delft wel meer
wetenschappelijk
personeel
rondlopen dat betaald wordt uit
de derde geldstroom. In 2006
waren dat er 489 in Delft en 358
in Eindhoven.
Ook qua tweede geldstroom doet
Eindhoven het goed, volgens
Rathenau. Alleen Twente en
Utrecht betalen relatief meer
onderzoekers uit de inkomsten
van instituten als NWO.
Over de jaren 2003 tot en met
2006 staat de TU/e op plek twee
qua citatie-impact. Nummer 1 is
de EUR. De twee andere technische universiteiten, Delft en
Twente, staan respectievelijk op
plek vijf en zeven./

.

Bredere samenwerking
TU/e en Catharinaziekenhuis
De TU/e heeft een raamovereenkomst getekend met het
Catharinaziekenhuis over strategische samenwerking in
onderzoek. De twee betrokken
faculteiten zijn Elektrotechniek (E) en Technologie
Management (TM). Decaan
prof.dr.ir. Ton Backx (E)
verwacht dat de samenwerking
uiteindelijk net zo omvangrijk
wordt als die met het Máxima
Medisch Centrum (MMC).
Voor de faculteit Elektro is het
een verbreding van de bestaande
samenwerking, vooral op gebied
van cardiologie. “Het Catharina
heeft een heel hoge reputatie op
het gebied van cardiologie”,
aldus Backx. Doel is onder
andere om binnen de budgetten
en met de beschikbare capaciteit
meer mensen te kunnen helpen,
met de uit de R&D resulterende
betere technische middelen.
Overigens zijn ook bedrijven als
Philips betrokken bij de projecten.
Welke projecten onder de
noemer van deze raamovereenkomst worden geschaard of
worden opgestart, is nog niet
bekend. Wel is zeker dat er een
UHD wordt aangesteld -betaald
door Elektrotechniek en het ziekenhuis- die een coördinerende
rol gaat spelen. Verder hoopt
Backx dat de samenwerking net
zo omvangrijk wordt als die met
het MMC. De TU/e en het MMC
gingen ruim een jaar geleden een
strategische samenwerking aan

die goed is voor tien postdocplaatsen en 52 aio’s, waarvan
veertig op de TU/e. De MMCsamenwerking is op andere terreinen dan die met het Catharina,
bijvoorbeeld de perinatalogie,
benadrukt Backx.
Voor de faculteit TM heeft de
overeenkomst meer het karakter
van een intentieverklaring tot uitbreiding van de huidige samenwerking, laat prof.dr.ir. Paul
Grefen van de capaciteitsgroep
Informatiesystemen weten. “We
gaan kijken naar operationele
bedrijfsprocessen, bijvoorbeeld
het zeer complexe hartchirurgieproces. Maar ook naar processen
die zich over de grenzen van het
ziekenhuis afspelen.” Insteek is
om de gehele keten te bekijken
vanuit de optiek van de patiënt,
met als doel het proces zowel
effectiever als efficiënter te
maken.
Innovation Lab was ook betrokken bij de totstandkoming van de
overeenkomst, in de rol van intermediair.
De faculteit BMT sloot in april dit
jaar al een overeenkomst met het
Catharinaziekenhuis, gericht op
het gebied cardiovasculair. Het
Catharina neemt in het kader
hiervan één medisch ingenieur
aan; BMT heeft toegezegd
minstens één, en zo mogelijk
twee aio’s op dit gebied aan te
stellen. De faculteit zal dit uit
tweede of derde geldstroomprogramma’s financieren, laat BMThoogleraar prof.dr.ir. Frans van
de Vosse weten./

.

Europese topfunctie voor
oud TU/e-hoogleraar Schuurmans
Oud TU/e-hoogleraar Martin
Schuurmans is vorige week
benoemd tot bestuursvoorzitter van het Europees
Instituut voor Innovatie en
Technologie (EIT). Deze nieuwe
technologie-instelling gaat de
Europese koers uitzetten voor
het wetenschappelijk onderzoek en beschikt over een
miljardenfonds.
Schuurmans’
nieuwe
EITkantoor komt te staan in
Boedapest. Hij geeft straks
leiding aan een bestuur van
achttien Europeanen die samen
het Europese onderzoeksbeleid
gaan vormgeven.
Over de opzet van het EIT was
binnen de Europese Unie aanvankelijk verdeeldheid. Een
aantal landen gaf de voorkeur aan
één groot instituut dat het onderzoeksfonds zou gaan beheren,
zoals in de Verenigde Staten
gebeurt door het Massachusetts
Institute of Technology (MIT).
Onder druk van de kleinere
EU-leden is uiteindelijk gekozen

Martin Schuurmans.
Foto: ANP

voor een netwerkorganisatie.
Schuurmans studeerde in 1968
als natuurkundig ingenieur af

aan de TU/e, en promoveerde in 1971 aan dezelfde
universiteit tot doctor in de
technische
wetenschappen. In 2000 tot 2004
keerde hij terug naar de
TU/e als hoogleraar innovatiemanagement
van
industriële Research &
Development aan de faculteit Technologie Management.
Ook bij Philips heeft hij
een lange staat van dienst.
Vanaf 1996 was hij
directeur van het Philips
Research Laboratorium in
Eindhoven, beter bekend
als
het
NatLab.
Schuurmans speelde een
stimulerende rol in de concentratie
van
Philips
Research & Development
op de Philips High Tech
Campus in Eindhoven.
Verder was hij betrokken
bij de selectie van technologische topinstituten bij Nederlandse universiteiten./

.

Groene TU/e-foto in de prijzen
Studium Generale-medewerkster Hetty de Groot is
de winnares van de fotowedstrijd Eindhoven
Verrassend Groen. Ze stuurde een foto in van het
Dommeltunneltje bij het TU/e-terrein. Dat is onlangs
opgeknapt en voorzien van een laag groene verf. “Ik
fiets regelmatig door die tunnel en vond de kleuren
zo leuk om te zien dat ik er een foto van heb
gemaakt”, zegt De Groot. Toen ze hoorde van de
fotowedstrijd, stuurde ze deze foto in. Er waren twee honderd inzendingen voor de wedstrijd, maar de foto
van De Groot werd het beste bevonden. “De meeste

foto’s waren wat traditioneler met de Dommel erop
en zo”, zegt De Groot. Voor de zomervakantie kreeg
ze te horen dat ze een van de tien genomineerden
was en afgelopen zaterdag kreeg ze de eerste prijs
overhandigd: een bon voor een ballonvaart. “Ik ga
het wel doen, maar ik heb al schrik op een balkon netje”, zegt De Groot lachend.
De tien beste inzendingen zijn nog te zien in het
Eindhovense stadhuis.
Foto: Hetty de Groot
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Otto Koenders
“Het eerst gesleurde blik is het mooist”
Tekst: Norbine Schalij
Foto: Sam Rentmeester
De eerste studenten van de
THE richtten in 1957 noodgedwongen hun eigen verenigingen op. Een daarvan was
Tachos, de roeivereniging van
het Eindhovens Studenten
Corps. Werktuigbouwkundige
Otto Koenders schreef met
twee kornuiten een kroniek
over de jaren 1960 tot 1975. In
dat jaar fuseerde Tachos met
Telamon tot Thêta.
“Mijn roeiactiviteiten zijn
gestopt toen ik weg ben gegaan
uit Eindhoven. Dat was in 1965.
Incidenteel heb ik nog wel
geroeid, maar m’n topjaren
waren toch de eerste drie jaren
van Tachos, van ’60 tot ’63. Het
jaar daarop heb ik nog gecoacht.
Toen kon ik op de fiets over het
‘foetenpad’ langs het Beatrixkanaal”, zegt Koenders over zijn
tijd bij Tachos.
De strubbelingen over de fusie

van Tachos met de Demosstudentenroeivereniging
Telamon, die in 1966 was opgericht, heeft hij niet bewust
meegemaakt. “Ik hoorde het op
Curaçao waar ik tot 1979 werkte.
Toen slikte ik wel even. Maar nu
denk ik dat de fusie geen slechte
zaak is. Twee studentenroeiverenigingen in een stad als
Eindhoven is wat veel. Tijdens
het samenstellen van de kroniek
is mij duidelijk geworden dat
Telamon meer bezig was met
recreatie- en toerroeien, we
noemden het fuifroeien, en dat
Tachos zich focuste op wedstrijdroeien. Met zulke cultuurverschillen kost het veel tijd om
naar elkaar toe te groeien.”
Als zestienjarige jongeman
kwam Koenders in 1957 vanaf de
hbs in Groenlo naar Eindhoven
om daar te beginnen aan de
kersverse opleiding Werktuigbouwkunde. “Het is heel bijzonder om bij de eerste lichting
te horen. We waren met tweehonderd studenten. Alles

moesten we zelf regelen. Studieverenigingen opzetten, een
sociëteit inrichten op de Parklaan, sportverenigingen starten.
Naast Werktuigbouw waren er
alleen nog maar de faculteiten
Elektrotechniek en Chemie. Je
kende alle professoren en zij
kenden de studenten. En nagenoeg alle studenten van het
eerste jaar werden lid van het
studentencorps.”
Koenders is blij dat hij naar
Eindhoven was gekomen. De
teleurstelling dat hij niet was
geselecteerd om een pilotenopleiding te volgen, duurde niet
lang. Toen Werktuigbouwkundestudent Herman Dorgelo, de
zoon van de eerste rector magnificus van de TU/e, roeivereniging Tachos oprichtte, maakte
hij Koenders snel enthousiast.
“En zo leefde ik een behoorlijk
Spartaans leven begin jaren
zestig. Ik heb mijn vrijheid ingeleverd voor het roeien en bier en
sigaretten laten staan. In mijn
vierde studiejaar ben ik toege-

Cursor/Colofon
© 2008. Auteursrechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming
van de hoofdredacteur.
De redactie behoudt zich het recht voor om
aangeboden artikelen te wijzigen.
Redactie Han Konings (hoofdredacteur),
Judith van Gaal, Tom Jeltes, Ivo Jongsma, Frits
van Otterdijk, Norbine Schalij, Brigit Span
(eindredacteur), Monique van de Ven Aan dit
nummer werkten verder mee Ruben Libgott,
Benjamin Ruijsenaars, Enith Vlooswijk, Paul
Weehuizen Foto’s Bart van Overbeeke Lay-out
Esther Valk Redactieraad prof.dr.ir. Henk van
Tilborg (voorzitter), drs. Joost van den Brekel,
prof.dr.ir. Han Meijer, Wouter Schilpzand
Basisvormgeving Koos Staal bno Druk
Drukkerij E.M. de Jong B.V. Baarle-Nassau
Advertenties Bureau Van Vliet BV, Passage 1321, 2024 KS Zandvoort,
tel. 023 - 5714745 Redactie-adres TU/e, W-hal
1.25, postbus 513, 5600 MB Eindhoven,
tel. 040 - 2472961/2474020, e-mail:
cursor@tue.nl, www.tue.nl/cursor.
Cursor is aangesloten bij het Hoger Onderwijs
Persbureau (HOP)

treden tot het bestuur en het jaar
daarop was ik president van
Tachos.”
Roeien is een studentensport bij
uitstek in Nederland. “Het zit
boordevol tradities en de enorme
competitie tussen studentenverenigingen onderling maakt
de beste prestaties los. Dat zie je
nog jaarlijks bij de Varsity in
Utrecht. Wanneer je daar wint,
kom je in hoog aanzien, hoor.
Voor roeien is sterk teamwork
vereist en daaruit volgen levenslange vriendschappen.”
Zijn mooiste overwinning
beleefde Koenders in een jonge
vier met stuurman. “Op het
Maas-Waal-kanaal bij Nijmegen
sleurde ik m’n eerste blik. Ik
bedoel: won ik mijn eerste
medaille. Het was tevens het
allereerste blik van Tachos. Een
paar jaar later, ik zat toen in
militaire dienst bij de marine,
schreef ik er een verslag over
voor het eerste lustrumboek van
Tachos, dat om financiële
redenen nooit is verschenen. Dit

verslag is nu opgenomen in de
Tachos-kroniek.”
Na zijn diensttijd kwam
Koenders te werken bij Shell.
“Shell doet veel aan loopbaanplanning en ik heb er tien verschillende banen gehad. Ik was
onder ander shutdownleader en
operatiechef.” Sinds tien jaar is
Koenders met pensioen. “Toen
ik in 2006 op een Tachos-reünie
mijn goede roeivriend Ebel van
Dijk met Jan Willem Snippe
plannen hoorde smeden voor
een Tachos-kroniek, sprong ik
erin. Het was veel werk om alle
informatie te verzamelen, maar
wat heb ik leuke herinneringen
opgehaald!” Het boek wordt op
28 september aangeboden
tijdens een oud-ledendag van de
stichting Eindhovens Roeifonds
op het botenhuis van Thêta. “Ik
verheug me erop de mensen te
ontmoeten die ik de laatste twee
jaar gebeld en gemaild heb met
vragen over Tachos.”/

.

De Tachos-kroniek is voor 22,50 euro te
bestellen bij ebelvandijk@tiscali.nl.

D e w eek v an/Ilse
an
Ilse Daams is pedagogisch medewerkster bij kinderdagverblijf de
TUimelaar. Zaterdag 20 september werd
er het twintigjarig bestaan gevierd.
Dinsdag: De TUimelaar bestaat twintig
jaar. Samen met drie andere pedagogisch
medewerkers grootse plannen voor een
feest. Na werktijd nog even bij elkaar om
alles door te spreken. Valt niet mee om dat
geordend te doen met vier vrouwen. Op
hoop van zegen dus, we hebben nog drie
dagen. Na 15.00 uur drie dochters met
vriendinnen uit school. Taxi rijden naar de
sportclub en ’s avonds naar het werk voor
een thema-avond.
Woensdag: Om 7.30 uur weer op het werk.
In pauzetijd naar huis voor oud fotomateriaal van ‘vroeger’.
Donderdag: Boodschappen gedaan voor
het feest met dochter nummer vier en
genoeg bekijks met een kar vol spekjes en

krentjes. Dochterlief voelt zich ‘rijk’ met al
dat lekkers. Mis gegrepen bij de poffertjes
en dus besteld voor morgenvroeg.
’s Middags en ’s avonds weer de nodige
sportclubs van de kids afgewerkt.
Vrijdag: Drie kinderen naar school, doorgereden naar de supermarkt en door naar
het werk. Halve dag gewerkt, ’s middags
receptie in Hapert. Voorbereidingen gaan
vanaf die middag van start. Na werktijd
zetten een paar pedagogisch medewerkers
alles klaar. Ik laat het gebeuren en zie het
zaterdagochtend wel, relax! ’s Avonds
telefoon over de stand van zaken, laatste
dingen doorgenomen, de spanning stijgt.

bezocht. Tegen 12.30
uur alleen nog
maar kindergezichtjes gezien
waarop ik iets
leuks
geschilderd
heb. Gaan
kijken bij de
voorstelling van
de clowns en dan is
het feest afgelopen. Even met z’n allen
alles weer aan de kant en in de namiddag
met een voldaan gevoel naar huis. De bank
trekt aan. ’s Avonds nog een feestje in de
buurt.

Zaterdag: Slecht geslapen, om 9.00 uur
present. Volop bezig met alles klaarzetten
voordat om 10.00 uur de deuren opengaan. Sfeer is goed en het weer werkt mee.
Enthousiaste ouders en kinderen om me
heen, heerlijk! Workshops muziek, koken
voor kids en ‘reggio-activiteiten’ zijn druk

Zondag: Even relaxen met de kids. Op de
rommelmarkt in de buurt gestaan, de
open dag van de plaatselijke bakker
bezocht en daarna nog een feestje. Deze
week voldoende voorbereiding gehad voor
de halve marathon op 12 oktober, al zeg ik
het zelf.
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Commissie: Construction Nieuwe naam voor Technologie Management
Technology blijft bestaan
De Bouwkundeleerstoel
Construction Technology (CT)
en de bijbehorende mastertrack moeten zelfstandig
blijven bestaan. Dat komt te
staan in het advies dat een
speciaal hiervoor ingestelde
commissie binnen enkele
weken gaat uitbrengen aan het
faculteitsbestuur. In juni dit
jaar ontstond ophef door een
brief in Cobouw, waarin twee
studenten CT waarschuwden
voor de mogelijke opheffing
van hun opleiding.
Van opheffing mag geen sprake
zijn, maar de situatie is penibel
bij CT. De opleiding verloor afgelopen jaar haar hoogleraar,
prof.ir. Frits Scheublin, en een
docent; in beide gevallen doordat
het contract niet werd verlengd.
Voorlopig is de groep ondergebracht
bij
prof.dr.ir.
Jos
Lichtenberg, TU/e-hoogleraar
‘product development in the
building industry’. Door het ontbreken van capaciteit is er nu één
gepland CT-vak dat dit blok niet
gegeven
wordt,
weet
Lichtenberg, en mogelijk volgen
er komend blok meer.
Deze situatie vloeit voort uit de
koerswijziging waarmee de
faculteit Bouwkunde bezig is, om
meer
onderzoeksgericht
te
worden. De afgelopen jaren is
meermaals
tevergeefs
aan
Scheublin gevraagd om een visie
te ontwikkelen in lijn hiermee,
staat te lezen in een brief die het
faculteitsbestuur in juli stuurde
aan studenten en medewerkers.
En zonder een goede visie stellen
we geen nieuwe vaste mensen
aan bij CT, staat ook in die brief.
Puur wetenschappelijk onderzoek past qua aard niet bij CT,
reageren vier CT-medewerkers
in juli middels een brief, dus de
door het bestuur gewenste visie
is helemaal niet mogelijk.
Scheublin is dezelfde mening
toegedaan. Bovendien: “Mij is
nooit expliciet gevraagd een visie
op te stellen”, aldus Scheublin.

Het faculteitsbestuur gaf in mei
dit
jaar
een
commissie,
bestaande uit vier hoogleraren
Bouwkunde en twee studenten
CT, opdracht om te adviseren
over de toekomstige invulling
van
CT.
Commissielid
Lichtenberg kan nu al zeggen dat
de commissie goede mogelijkheden ziet om de leerstoel
toch om te buigen in de gewenste
richting. “We geven vijf of zes
thema’s aan in ons advies. Welke,
dat kunnen we nog niet zeggen.
Maar het gaat om zaken waar de
BV Nederland en de bouwwereld
behoefte aan heeft.”

De honorsbul is een certificaat
dat wordt toegevoegd aan het
standaard bachelordiploma, en
gaat gepaard met een ‘letter of
recommendation’ van de rector
magnificus.
De
studenten
hebben hiervoor tijdens het
tweede en derde jaar van hun
studie een extra programma
gevolgd van dertig studiepunten,
waarin ze speciale interactieve
‘classes’ volgden en werden
getraind in het doen van
onderzoek. Ook wordt in het
honorsprogram
aandacht
besteed
aan
academische
vaardigheden als presenteren en
debatteren. Per jaar kunnen

Maandag stemde de universiteitsraad in met de naamswijzing
van de faculteit Technologie
Management. Vanaf nu zal alleen
nog maar de nieuwe Engelse
benaming gebruikt worden. De
subfaculteiten
Technische
Bedrijfskunde en Technische

Innovatiewetenschappen (TIW)
gaan de namen School of
Industrial Engineering en School
of Innovation Sciences voeren.
De Engelstalige term Technology
Management verwijst volgens
directeur bedrijfsvoering Hermus
niet naar een wetenschappelijk
domein, waardoor in het
verleden dikwijls verwarring
ontstond. “Men wist eigenlijk
niet wat er precies werd aangeboden”,
aldus
Hermus.
“Industrial Engineering is wel
een duidelijk internationaal
gevestigde
discipline.
Voor
Innovation Sciences geldt dat in
mindere mate, maar ook andere
grote buitenlandse instellingen
zijn bezig om dit onderzoeksgebied tot ontwikkeling te
brengen.”

Volgens de directeur bedrijfsvoering sluit de naamsverandering ook goed aan bij de
ambitie van de TU/e om op internationaal gebied nog actiever te
worden. “Die ambitie leeft ook
binnen onze faculteit en het
streven is dan ook om over twee à
drie jaar alle in- en externe communicatie in het Engels aan te
bieden.” Hermus verwacht ook
dat de wetenschappelijke staf de
nieuwe namen nadrukkelijk gaat
gebruiken bij publicaties. Met de
naam Technologie Management
gebeurde dat volgens hem nauwelijks, maar gebruikte men
gewoon de naam van de universiteit./

.

Bedrijfsleven
Als het bestuur akkoord gaat, wil
de commissie zo snel mogelijk
met studenten, medewerkers en
bedrijfsleven om tafel gaan om
de neergelegde visie te toetsen en
aan te vullen. “We staan echt
open voor discussie, ook over de
gekozen
thema’s”,
zegt
Lichtenberg. Pas nadat de visie
definitief is geworden, kan de
groep weer vaste krachten aantrekken. Overigens is er nu wel
een tijdelijke vacature (1 fte), om
de ergste nood te ledigen. Ook
staat in de planning dat de eerder
vertrokken docent per 2009
terugkomt.
In de adviescommissie zitten
geen mensen uit het bedrijfsleven of medewerkers van CT.
‘Zorgwekkend’, zeggen CTmedewerkers in de eerder
genoemde brief. Ze betitelen de
commissie als ‘uitsluitend intern
gericht’ en twijfelen aan de
expertise. “Ik kan me dat argument wel voorstellen”, reageert
Lichtenberg, die toch van
mening is dat de commissie
genoeg kennis en inzicht heeft.
“De commissie komt eigenlijk
ook tot de conclusie dat meer
contact met de buitenwereld
nodig is”, aldus de hoogleraar.
“Daarom gaan we nu ook sessies
organiseren met de betrokkenen.”/

.

Eerste bachelors met honors
afgestudeerd bij BMT
Twee bachelorstudenten van
de opleiding Biomedische
Technologie hebben woensdag
24 september als eerste hun
honorsbul uitgereikt gekregen.

De faculteit Technologie
Management gaat vanaf deze
week door het leven als de
faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences.
Volgens directeur bedrijfsvoering drs.ing. Jos Hermus
zorgde de huidige benaming
voor verwarring in het buitenland en bij middelbare scholieren. Ook gebruikte de wetenschappelijke staf de naam
bijna niet bij publicaties.

maximaal veertig studenten
instromen, die worden geselecteerd op motivatie. Van de eerste
lichting van 24 studenten, verspreid over 9 opleidingen, zijn er
nog 17 over. Voor het komende
collegejaar zijn er 37 aanmeldingen, zegt kartrekker prof.dr.
Alex van Herk. “Die studenten
zullen
een
iets
lichter
programma volgen, want het is
gebleken dat het programma
beduidend meer tijd vergde dan
de beoogde tien uur per week.”
De honorsstudenten van de
overige opleidingen krijgen hun
speciale bul zodra ook zij het
standaardprogramma hebben
afgerond./

.

Gratis concert K3 op TU/e-campus
Kusjesdag, Alle kleuren, Oma’s
aan de top en Oya lele. Deze en
andere K3-liedjes schallen
zondag 19 oktober over het
TU/e-terrein. De bekende
Belgische meidengroep viert
haar tienjarig bestaan op de
campus. Bij het gratis evenement worden zo’n twintigduizend mensen verwacht.
Het evenement wordt waarschijnlijk op het TeMaveld
gehouden. Zijn de weersvoorspellingen slecht, dan verschuift
alles naar omliggende verharde
(parkeer)terreinen. Eric van der
Heijden, waarnemend commandant van de TU/e-brandweer:
“We hebben twee plannen opgesteld en de mogelijkheden
voorgelegd aan het management
van K3. Zij gaan inplannen hoe ze
alles inrichten.”
K3 laat op het TU/e-terrein een
huis neerzetten. De drie zangeressen zijn vanaf 10.00 uur op
het terrein en geven tussen 18.00
en 19.00 uur een concert. Voor
die tijd zijn er andere activiteiten,
waaronder een modeshow. Om
20.00 uur starten opnames voor
een tv-programma. Die zijn niet

K3. Foto: ANP

voor het publiek toegankelijk.
Universiteitssecretaris ir. Harry
Roumen is door de gemeente
benaderd voor dit evenement. “Ik
had er geen problemen mee,
zolang wij er maar geen rooie
cent voor hoeven te betalen. De
bedoeling was eerst dat het op het
Stadhuisplein zou zijn, maar dat
kon niet vanwege de Dutch
Design Week.” Een woordvoerster van de gemeente laat
weten dat voor het TU/e-terrein is
gekozen, omdat er goede faciliteiten zijn. “Er is veel gras, de parkeermogelijkheden zijn goed,

het is goed bereikbaar met het
openbaar vervoer. Je kunt er veel
mensen kwijt en is er beveiliging
en brandweer op het terrein.” K3
komt naar Eindhoven omdat het
dichtbij Sint Niklaas in België
ligt, waar het trio de dag ervoor
een concert geeft. Het huis moet
daar worden afgebroken en in Eindhoven worden opgebouwd./

.

Het concert is vrij toegankelijk. Voor
toegang tot het huis heb je kaartjes
nodig, vanaf 25 september gratis te
downloaden via www.k3.be.

Ach en Wee
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PPD levert 250ste PDEng af
De tweejarige postgraduate ontwerpersopleiding Process and
Product Design (PPD)
leverde maandag 22
september het 250ste
diploma af. Het kwam in
handen van Vuk Jancic.
Hij heeft zijn studie afgerond met een afstudeerproject bij Essent
Warmte. Daarmee
verkreeg hij, naast een
bloemetje, de graad van
PDEng (Professional
Doctorate in
Engineering).
PPD is een van de dertien
opleidingen binnen de
3TU.School for Technological
Design,
Stan
Ackermans Institute (SAI).
Bij de TU/e zijn er negen,
Delft heeft vier opleidingen en Twente doet tijdelijk
niet mee.
Met een master in
Chemical Engineering of
aanverwante studie kan
een student starten bij
PPD. In het eerste jaar
wordt in de collegebanken
de vertaalslag van theorie
naar praktijk gemaakt en in
het tweede jaar doen de studenten een project binnen
de industrie. Vaak is dat bij
een
voedingsmiddelentechnologie- of chemiebedrijf.
Jancic kwam terecht bij

Essent Warmte. Bij het opwekken van elektriciteit
komt veel warmte vrij. Om
die warmte te kunnen
gebruiken, wordt deze
middels
ondergrondse
pijpen vervoerd van een
centrale via tussenstations
naar huishoudens of industrie. Jancic bracht het
warmteverlies in kaart
zodat de bedrijfsvoering
geoptimaliseerd
kan
worden. Daarnaast berekende hij een slim design
om de ondergrondse toeen afvoerpijpen in een
mantel te bundelen.
Zijn afstudeerwerk, waarvoor hij het eindcijfer 9
kreeg,
zou
symbool
kunnen staan voor de twee
benaderingen die bij PPD
mogelijk zijn. Er zijn
‘groene weide’-projecten
(Jancics nieuwe ontwerp
voor de pijpleidingen van
Essent Warmte) en het is
mogelijk verbetering aan te
brengen in bestaande
installaties (de manier
waarop Essent het verlies
aan energie volgens Jancic
in kaart kan brengen).
De essentie van PPD is
volgens managing director
prof.ir. Henk Leegwater
samen te vatten in vijf
woorden:
‘Industrial
Chemical
Engineering:
theory applied!’
Jancic werkt nu bij Fluor,

UT Nieuws - Universiteit Twente

Wiskundetoets als schrikeffect

Vuk Jancic ontvangt zijn diploma uit handen van Henk Leegwater.
Foto: Photodette

een groot internationaal
ingenieursbureau
dat

.

chemische fabrieken als
klant heeft./

In memoriam
De leden van de faculteit Bouwkunde hebben met
leedwezen kennis genomen van het overlijden van
ir. Kornelis (Kees) te Velde.
Kees te Velde heeft bij de faculteit Bouwkunde van 1990 tot
en met 1993 op zijn eigen wijze als hoogleraar in de fysische
beheersing van het binnenmilieu onderwijs en onderzoek
gestalte gegeven. Dit was bij de vakgroep FAGO (Fysische
Aspecten van de Gebouwde Omgeving), nu unit BPS
(Building Physics & Systems). Kees zal ons met name
bijblijven vanwege zijn nauwgezette en vriendelijke
benadering van het vakgebied.
Wij wensen de familie veel sterkte toe.
Namens het bestuur van de faculteit Bouwkunde,
decaan prof.ir. Jan Westra.

Meteen op de eerste collegedag legden vijfhonderd
eerstejaars van de Universiteit Twente (UT) de instaptoets
wiskunde af. Deze keer gebeurde dat met meerkeuze vragen én open vragen. Haalde 31 procent nog een vol doende op de meerkeuzevragen, bij de open vragen viel
het merendeel van de deelnemers finaal door de mand.
Slechts negen procent slaagde voor dat onderdeel. “Het
schrikeffect is geweest, we moeten nu de studenten op
het juiste wiskundeniveau zien te krijgen”, aldus Steffen
Posthuma, vwo-docent en coördinator aansluiting vwo en
hoger onderwijs aan de UT. Het begint volgens hem al bij
de basisvaardigheden. “Het herleiden van wortels, ont binden, rekenen met breuken, verdubbelingformules. Die
kennis is gewoon niet paraat. Bij hun eindexamen mogen
de studenten een formulekaart gebruiken en een grafi sche rekenmachine. Bij deze instaptoets niet. Dat brengt
moeilijkheden met zich mee.”

UK - Rijksuniversiteit Groningen

Gluren bij de buren
De politie in Groningen heeft een generaal pardon in gesteld voor iedereen die in de maand september een
gestolen verkeersbord of ander ‘straatmeubilair’ inlevert.
Dat leverde uiteindelijk 147 verkeersborden en 16 winkel wagens op. Plus tientallen tips van burgers die de
Groningse politie wijzen op studentenhuizen met
verkeersborden. Bij de opbrengst zitten opvallend veel
grote borden van buiten de bebouwde kom. Volgens de
politie omdat deze eenvoudiger zijn weg te halen wegens
gebrek aan sociale controle. Ondanks het klaarblijkelijke
succes lijkt de politie niet van plan om een jaarlijkse
traditie te maken van de pardonregeling. “En we gaan ook
echt niet deuren intrappen of zo om borden in beslag te
nemen”, aldus een politiewoordvoerder. Wel zegt hij dat
er iets gaat gebeuren met de binnengekomen tips. De aan gegeven huizen kunnen een bezoekje verwachten,
kondigt hij aan.

Delta - Technische Universiteit Delft

Boos over werkplekken
Dr. Jef Vekemans, universitair hoofddocent organische chemie

“Melamine aan melk toevoegen
uit winstbejag is van de gekke”
Duizenden Chinese baby’ s kampen met nierproblemen vanwege de vervuiling van melkpoeder
met de stof melamine. Wat is dit precies voor stof en
waarom is ze zo schadelijk?
“Op zichzelf heeft melamine niet eens zo’n sterke farmacologische werking”, zegt dr. Jef Vekemans, universitair hoofddocent van de onderzoeksgroep organische
chemie. “Het kan wel overgevoeligheid van de huid veroorzaken, maar het is geen stof die het hele lichamelijke
systeem uit balans haalt. De chemische naam van
melamine is tri-amino-tri-azine. Het molecuul is opgebouwd uit koolstof-, stikstof- en waterstofatomen. De
stof heeft een smeltpunt van boven de driehonderd
graden en is zeer slecht oplosbaar in water. Omdat de
stof drie reactieve ‘poten’ met vrije elektronenparen
heeft, kunnen er via waterstofbrugvorming of dankzij
chemische reacties op drie verschillende plaatsen
vertakte ketens ontstaan. Dat kan leiden tot onoplosbare,
sterk vertakte polymeerstructuren. Waarschijnlijk is de
stof niet aan de melk toegevoegd vanwege de chemische
reacties die het zou veroorzaken, maar omdat het met
melk een bindende werking heeft: melk met melamine
wordt papperig zodat de melk minder waterig lijkt.
Melamine is een bulkstof, reeds bekend sinds 1878. Het
is vrij gemakkelijk te maken en relatief goedkoop. Wat
mij wel verbaast, is dat de stof blijkbaar goedkoper is dan
melk. Waarschijnlijk had het toevoegen van een beetje
melamine ogenschijnlijk hetzelfde effect als dat van
relatief veel extra melkpoeder.”
“Ik ben niet helemaal thuis in het probleem, maar ik
vermoed dat de fluctuatie van de oplosbaarheid van de

stof bij verschillende zuurgraden de problemen veroorzaakt. Naar ik heb begrepen, kregen de baby’s vooral
nierproblemen. Als het poeder in de nieren terechtkomt
en de (kleine) nierbuisjes erdoor verstopt raken, kun je
grote problemen krijgen. Normaal worden vaste stoffen
gemetaboliseerd en gaat enkel de vloeistof naar de
nieren. Het is dus de vraag hoe de stof in de nieren
terecht is gekomen. Melamine reageert echter met zuur
tot een zout, dus ik kan me zo voorstellen dat het poeder
in de maag redelijk is opgelost en dat het in de nieren,
waar een andere zuurgraad heerst, weer is neergeslagen.
Het is echter een scenario dat ik niet fundeer op wetenschappelijk bewijs.”
“Ik zou als chemicus nooit op het idee komen om de stof
toe te voegen aan melk. Het is natuurlijk van de gekke
dat je zo’n stof gebruikt in voeding enkel uit
winstbejag.”/

.

Jek Vekemans. Foto: Bart van Overbeeke

Onder docenten, promovendi en onderzoekers van de
faculteit Bouwkunde in Delft heerst onvrede over de
flexibele werkplekken en beperkte kastruimte in het voor malige TU-hoofdgebouw. In een open brief doen ze hun
beklag. Sinds het faculteitsgebouw dit voorjaar in
vlammen opging, ontbreekt de aandacht voor stafmede werkers, mopperen ze. Na het verlies van onderzoeks materiaal, boeken, archieven, artikelen en studentenrap porten is er volgens hen nauwelijks rekening gehouden
met hun behoeften aan faciliteiten. Zij vinden dat de kwa liteit van het onderwijs en het onderzoek juist afhankelijk
is van goede faciliteiten voor de staf. Het instellen van
flexibele werkplekken is volgens de klagers geen oplos sing. Ze geven aan dat ze liever aan een eigen bureau
zitten waarop ze boeken en paperassen kunnen op stapelen, met een voor hen afgestelde stoel en eigen boe kenkasten. En ze willen een ruimte waarin ze rustig
kunnen werken.

Folia - Universiteit van Amsterdam

Het bekken liegt nooit
Kaouthar Darmoni, docent media en cultuur aan de Univer siteit van Amsterdam, doet aan buikdansen. Ze zet de
‘bekkenbodemspierendans’ in voor de emancipatie van de
vrouw. Darmoni krijgt van alle kanten venijnige opmerkin gen naar haar hoofd geslingerd. Een wetenschapper pur
sang doet zoiets niet, vinden sommige academici. Er zijn
haatmails van moslims: schaam je voor je naakte buik. En
de oude feministische ‘tuinbroekengarde’ verwijt haar de
verkeerde strijd te voeren. Ze kan er niet mee zitten. Wie
voor exposure kiest, wekt nu eenmaal weerstand op.
Volgens haar is het heersende beeld van de buikdans een
cliché. Het authentieke buikdansen is echter van oorsprong
een bevallingsritueel. Het onduleren van de buik is om de
weeën te ontvangen, het agressieve heuptrillen om het
persen te oefenen. Het gaat om vrouwelijke oerkracht.
“Via het buikdansen komt ook sensuele energie vrij en
ontdek je de authentieke vrouwelijke emoties en intuïties.
Het bekken liegt nooit.”
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Voor de klas met je bachelordiploma
Universitaire bachelors die een
educatieve minor volgen,
mogen straks lesgeven in het
vmbo en in de onderbouw van
het voortgezet onderwijs. Het
is één van de maatregelen
waarmee OCW het lerarentekort te lijf gaat.
De nieuwe leerroute voor
leraren, die nog dit jaar door universiteiten en scholen wordt ontwikkeld, is begin deze week
gepresenteerd
door
staatssecretaris Marja van Bijsterveldt.
Het ‘enorme’ lerarenpotentieel

binnen de universiteiten wordt
daardoor beter benut, verwacht
ze. Studenten kunnen namelijk
sneller een gedeeltelijke tweedegraads bevoegdheid halen.
Bijbanen in kroeg en supermarkt
kunnen worden opgegeven, want
masterstudenten met een lesbevoegdheid mogen alvast in
deeltijd voor de klas. De staatssecretaris benadrukt echter dat
ze het ‘nieuwe goud’ in de eerste
plaats aanboort om de kwaliteit
van het onderwijs te vergroten en
niet om studenten een interessantere bijbaan te bezorgen.

De instroom van de bestaande
lerarenopleidingen zal groeien
als hun niveau omhoog gaat,
verwacht ze. Een van de instrumenten om dat te bewerkstelligen, is een intakegesprek
waaruit moet blijken of er leerachterstanden zijn. Zomercursussen om die weg te werken
worden tijdelijk ondersteund
vanuit het ministerie. Daarnaast
wordt op korte termijn onderzocht of leraren een verplicht vakkenpakket moeten volgen in hun
vooropleiding. Dat zou vooral
voor mbo’ers gelden. (HOP)/

Feest bij twintigjarige
TUimelaar

.

Sportkaart verlengen achter je pc
Houders van een sportkaart
hoeven niet meer jaarlijks naar het
sportcentrum om hun kaart te
laten vernieuwen. Met de
vernieuwde website van het
Studentensportcentrum is het
mogelijk om het abonnement
online te verlengen. Een andere
nieuwigheid op de website is de
‘virtual tour’ van het centrum.
Voorheen moesten sportkaart -

houders elk jaar een nieuwe foto
en een nieuwe kaart laten maken.
De vorig jaar ingevoerde nieuwe
kaart, een degelijk hardplastic
pasje, is duurzamer. Verlengen kan
nu via www.studentensport
centrumeindhoven.nl. Betalen kan
via internetbankieren. Alleen
nieuwe studenten moeten nog naar
het sportcentrum komen om een
pasje aan te laten maken.

Om nog meer mensen naar het
sportcomplex te trekken, kan er op
de vernieuwde site een virtuele
wandeling gemaakt worden door
het sportcentrum, waarbij uitleg
wordt gegeven over de faciliteiten.
Verder is het nu mogelijk om via
de site sportaccommodaties te
reserveren, en je in te schrijven
voor diverse cursussen.

“Praten over ov-chipkaart is tijdverspilling”
Studentenbond LSVb legde
maandag 22 september samen
met organisaties als de ANWB
en de Consumentenbond een
bom onder de ov-chipkaart. Een
pragmatische keuze, zegt voorzitter Lisa Westerveld. “Blijven
praten is vooral zonde van onze
tijd.”
De gedwongen winkelnering
stuit de bond het meest tegen de
borst. “Als de chipkaart optioneel
zou zijn naast de bestaande ov-

studentenkaart, wordt het een
ander verhaal.” Maar het
ministerie van Verkeer wil er niet
van weten. “Ook het overleg over
de prijs en de gebrekkige privacybescherming op de chipkaart
heeft na vier jaar niets opgeleverd”, aldus Westerveld. “Wij
behartigen
de
studentenbelangen daarom liever op
plaatsen waar het zin heeft.”
Het afhaken van de belangenorganisaties is de zoveelste
tegenslag voor staatssecretaris

Tineke Huizinga van Verkeer, die
verantwoordelijk is voor de invoering van de kaart. Begin dit
jaar kraakte een student van
Radboud Universiteit de code
van de chip, waarna hij gratis met
het openbaar vervoer kon reizen.
Daarop werd de invoering die
gepland stond voor 1 januari
2009 uitgesteld. Het project
heeft de overheid tot dusver een
miljard euro gekost, twee keer
zoveel als vooraf was ingeschat.
(HOP)/

Tijgers, luipaarden, vlinders, prinsessen en lieveheersbeestjes
bevolkten zaterdag 20 september de TUimelaar. Het TU/e-kinderdag verblijf bestaat namelijk twintig jaar en dat werd zaterdag gevierd met de
kinderen en hun ouders. Zo’n honderdtwintig kinderen met ouders
konden zich laten schminken, speelgoed en kleren ruilen op een
ruilbeurs, kunstwerken maken, springen op het springkussen en
meedoen aan workshops muziek, koken en Reggio. De TUimelaar werkt
volgens de Reggio-filosofie, waarbij het kind als individu en het ont wikkelen van de eigen identiteit centraal staat. Ouders kregen zo een
kijkje in de keuken van het jarige kinderdagverblijf.
De kinderen renden ondertussen van binnen naar buiten, van een zakje
chips, naar de taart, naar de schmink, naar een glaasje ranja dat ze zelf
konden tappen uit een brandweerslang, naar de poffertjes, naar de bal lonnenwedstrijd. Het feest werd afgesloten met een optreden van de
clowns Kloetje en Kluitje, wat voor sommige kinderen net iets te
spannend was.
Foto: Bart van Overbeeke

.

In ‘t kort

Spaanse tuna’s in Eindhoven

Meer externe masterstudenten aan TU/e
Er zijn dit collegejaar aan de TU/e meer externe studenten ingestroomd
in de masterfase dan vorig jaar. Het gaat hier om buitenlandse studenten en Nederlandse wo-bachelors. In 2007 waren er 120 aanmeldingen
van externe masterstudenten. De teller staat nu (peildatum 23 september) op 146.

Fietsen en laptop gestolen van campus
Uit de fietsenstalling aan de zuidkant van het Auditorium is op dinsdag
23 september een fiets gestolen. De diefstal vond plaats tussen 8.30 en
17.30 uur, toen de eigenaar ontdekte dat zijn fiets was verdwenen. De
fiets stond op slot. Vorige week zijn uit de stalling bij Potentiaal ook al
twee fietsen ontvreemd. Van de dader(s) ontbreekt elk spoor. Er is
aangifte gedaan bij de politie.
Dinsdag werd ook bekend dat op 18 september een laptop is gestolen uit
de bibliotheek in De Hal. Een student ontdekte die avond bij het
thuiskomen dat zijn laptop uit zijn tas was verdwenen. Vermoedelijk
heeft de dader toegeslagen toen de student de tas onbeheerd achterliet
voor een toiletbezoek.

UvT overweegt universitaire
lerarenopleiding

Vier Spaanse tunagroepen waren afgelopen
weekeinde op uitnodiging van Tuna Ciudad de Luz en
La Tuniña in Eindhoven voor het minifestival Noche
de Tuna. Op vrijdagavond werd er opgetreden in het
Frits Philips Muziekcentrum. De dag erna ver maakten de muzikanten zo’n zevenhonderd mensen
bij de Van Doorne Kiosk met traditionele Spaanse
studentenmuziek.
De tunas uit La Coruna, Jaen, Madrid en Eindhoven
zien er met hun kleurrijke, middeleeuws aandoende

kleding vrolijk uit. De capes zijn behangen met
vignetten van plaatsen waar zij zongen. Een
enkeling heeft honderd ‘trofeeën’. Dat maakt de
cape zwaar en het aanzien groot.
Volgend jaar eind september is er weer een groot
tunafestival. Dan zullen twintig tunagroepen naar
Eindhoven komen.
Foto: Bart van Overbeeke

De Universiteit van Tilburg (UvT) onderzoekt samen met middelbare
scholen in Noord-Brabant of ze universitaire lerarenopleidingen kan
opzetten. Ze willen meer academici voor de klas krijgen. De UvT en 45
Brabantse scholen doen een haalbaarheidsonderzoek naar universitaire
lerarenopleidingen in wiskunde, economie en management &
organisatie. Daarnaast onderzoeken ze de mogelijkheden voor vakken
als filosofie, levensbeschouwing en maatschappijleer. De studie duurt
een half jaar langer dan gewoonlijk vanwege de aansluitende praktijktraining in het voortgezet onderwijs. Van de Nederlandse universiteiten
bieden alleen de Universiteit Maastricht en de Erasmus Universiteit
Rotterdam nog geen lerarenopleidingen aan. De drie technische universiteiten hebben een gezamenlijk aanbod en leraren in spe van de
Wageningen Universiteit worden in Utrecht klaargestoomd. (HOP)

25 september 2008 Cursor
6/ Onderzoek

Op weg naar plastic vissenvoer
en zelfhelende polymeren
Polymeren en duurzaamheid/Judith van Gaal
Foto/ANP
Olie wordt schaarser. Dit besef en de conclusie dat we naar alternatieven
moeten zoeken, dringt overal in de samenleving door. Ook in de wereld van
de polymeren. Niet voor niets wordt een groot deel van de vijftig miljoen
euro die het ministerie van Economische Zaken in het Polymeren Innovatie
Programma steekt, ingezet voor onderzoek naar duurzaamheid. Dit onderzoeksgeld komt deels bij de TU/e terecht.

Het Dutch Polymer Institute (DPI) -een
publiek-private instelling in Kennispoort
op de TU/e-campus- ziet toe op de verdeling van het geld. Zo’n 36 miljoen euro
is bedoeld voor onderzoek en 14 miljoen
gaat naar het midden- en kleinbedrijf.
Een groot deel van het onderzoeksgeld
gaat naar TU/e-projecten. Naar welke projecten het geld concreet gaat, wordt naar
verwachting in het najaar duidelijk.
DPI richt zich met het Polymeren
Innovatie Programma de komende vier
jaren op vier thema’s. Zo moeten er
nieuwe duurzame materialen van een
goede kwaliteit op de markt komen.
Gebruik van fossiele grondstoffen moet

in 2032 gehalveerd zijn.
Verpakkingen
moeten verbeteren en
duurzaam
worden
gemaakt.
Tenslotte blijft
het creëren van
hightech materialen voor
onder meer icten medische toepassingen een
aandachtspunt.
Volgens dr.ir.
Jacques Joosten,
directeur van DPI, is het geen toeval dat
duurzaamheid hoog op de agenda staat.
“De olieprijs is flink gestegen en de
samenleving vraagt om duurzame alternatieven. De technologie is nu zo ver dat
we die kunnen bieden.” Toch is het
onderwerp niet alleen iets van de laatste
jaren. “De automobielindustrie probeert
auto’s al lang zo licht mogelijk te maken.
Als je de Volkswagen Golf van begin jaren
tachtig vergelijkt met die van nu, dan zijn
ze even zwaar, terwijl er nu veel meer in
zit aan bijvoorbeeld veiligheidsvoorzieningen. Als je een auto een kilo lichter
maakt, bespaar je zo’n vijftien kilo ruwe
olie gedurende de levensduur. Je wint er

dus nogal wat mee”, zegt Joosten.
De komende jaren wordt er nog meer op
gefocust om direct en indirect zo
duurzaam mogelijk te zijn. Joosten: “In
plaats van zeven laagjes in een verpakking, wil je er één of twee hebben. Die
moeten dan wel dezelfde effecten hebben
als die zeven. Als je polymeren hebt die
meerdere eigenschappen in zich verenigen, kan dat. Het motto luidt dan ook
‘meer met minder’.”
Verder wordt er gewerkt aan het vloeibaarder maken van polymeren, om zo alle
hoeken en gaten optimaal te benutten.
Het maken van polymeren uit biomassa
moet de toekomst zijn. Joosten meent dat
we met onderzoek op dat gebied aan een
goed begin staan. “We hoeven niet bij
Adam en Eva te beginnen. We hebben nu
de ingrediënten om goed door te pakken.”
Volgens Joosten leveren het geld van
Economische Zaken en andere geldstromen hieraan een substantiële
bijdrage.
Dr.ir. Peter Nossin van DPI is begin dit
jaar aangesteld om zich op duurzaamheid
te richten. Volgens hem is nu het
moment aangebroken om gebruik te
maken van alternatieven. “Tot voor kort
was het nog steeds goedkoper om met
olie polymeren te maken. Inmiddels
hebben we het omslagpunt bereikt.
Suiker, zetmeel en lignocellulosen zijn de
grondstoffen die olie gaan vervangen.”

Lignocellulosen zijn waardevolle reststromen van de agro-industrie.
Nossin verwacht dat er de komende tijd
voldoende landbouwgrond is om biopolymeren te maken. “Met plantenveredeling en gebruikmaking van
agrarische reststromen hoeven er geen
mensen honger te lijden.”

Cradle to cradle
Ook het principe van ‘cradle to cradle’
moet ervoor zorgen dat er zo min
mogelijk grondstoffen opgaan. Dit houdt
in dat bepaalde onderdelen weer voor een
ander doeleinde kunnen worden
gebruikt. Nossin: “Het is een andere
manier van denken. Als je tv-toestel nu op
is, koop je een nieuwe en gaat de oude
weg. Het is beter te kijken of we nog iets
met toestelonderdelen kunnen doen. Je
brengt elementen terug in de technische
kringloop. Afval heeft ook waarde.”
Volgens Nossin staan we nog aan het
begin van dit proces. “Waar we naartoe
willen, is dat we een product maken dat
uit vijf in plaats van tachtig polymeren
bestaat. Die wil je het liefst kunnen hergebruiken. Ik besef dat dit niet gemakkelijk is, maar ik ben ervan overtuigd dat
het kan.”
Nossin meent dat er nog genoeg valt te
verbeteren. “Afgelopen zomer berichtten
de media dat er eilanden van plastic in de
oceaan drijven. Je wilt dat die polymeren

Glashelder chatten met subtiele signalen
‘Praten’ via de computer heeft zo
zijn beperkingen. Met berichtenprogramma’s zoals MSN, Google
Talk, ICQ en AIM verloopt het online
uitwisselen van gedachten en
gevoelens niet altijd even vlot. Dr.
Natalia Romero Herrera bedacht een
toepassing waarmee gebruikers de
communicatie via internet meer
naar eigen hand kunnen zetten.
Maandag 22 september promoveerde ze aan de faculteit Industrial
Design.

Natalia Romero Herrera met de cilinder die het ontvangen en
versturen van messengerberichten gemakkelijker moet maken.
Foto: Bart van Overbeeke

“Is ‘Hoi’ een simpele begroeting
zodra er een berichtje op de desktop
verschijnt? Een teken dat iemand
zich online present meldt? Of is het
een uitnodiging voor een gesprek?
Het blijft gissen. Als iemand op
straat ‘Hoi’ zegt en doorloopt, weet je
meteen de lading van het woord.
Mimiek, gebaren en beelden ondersteunen de boodschap.”
Met dit simpele voorbeeld schetst
Natalia Romero Herrera precies het
probleem waarmee chatprogramma’s
kampen. ‘Messengers’ zoals MSN,
ICQ en Google Talk bieden wel live
communicatie, maar ze missen het
vermogen om de intentie van een
oproep direct duidelijk te maken. Ze
laten de gebruikers bovendien te
weinig ruimte om de communicatie
naar eigen hand te zetten. Er zijn
weinig tot geen aanpassingen

mogelijk zodat een bericht op een
meer persoonlijke en duidelijke
manier is te versturen.
In haar zoektocht naar verbeteringen
stuitte Romero Herrera op een groot
probleem. Er bestond nauwelijks een
theoretische onderbouwing en er was
vrijwel geen literatuuronderzoek
voorhanden over ‘mediated communication’, ofwel de uitwisseling van
tekstberichten via kanalen als internet of de mobiele telefoon. Vreemd,
want iedereen kent of gebruikt tegenwoordig chatprogramma’s of sms.
Haast verontschuldigend: “Bijna de
helft van mijn promotieonderzoek is
opgegaan aan de theoretische
onderbouwing. Een moeizame klus,
maar noodzakelijk. Het is een solide
fundament geworden waarop ik mijn
onderzoek kon voortbouwen.”

Sabotage
Meer plezier had Romero Herrera in
de praktische uitvoering van het
onderzoek om te valideren of haar
theoretische model klopte. Ze
verbleef daarvoor rond de jaarwisseling van 2005/2006 vier maanden
op de universiteit van Calgary. Het
toetsen van de theorie gebeurde met
het communicatieprogramma
Community Bar. Een messengersysteem, aangevuld met een webcam,
dat is ontwikkeld door Grouplab, een
onderzoeksgroep van Canadese pro-

grammeurs en designers. Ze gebruiken de messenger al enige tijd om
met elkaar te communiceren. Aan de
hand van observaties wilde Romero
Herrera achterhalen in hoeverre de
proefpersonen afspraken maakten
over de uitwisseling van berichten;
het zogenoemde grounding. Een
Nederlandse vertaling voor dat woord
heeft ze niet. “Ik heb daar met Loe
(promotor prof.dr.ir. Loe Feijs, red.)
wel een week lang over nagedacht,
maar we kwamen er niet uit. De beste
definitie van grounding is: ieder
mechanisme om iemands intenties
naar een ander toe duidelijk te
maken.”
Een van de dingen die in Calgary
gebeurde, was het ‘saboteren’ van de
webcam. Door de camera naar het
plafond te richten, de focus te
vervagen of gewoon een stukje papier
over de lens te schuiven, creëerde
ieder zo zijn eigen privacy.
Sommigen schakelden de webcam
gewoon uit. Maar welke boodschap
gaven de proefpersonen daar precies
mee af? ‘Niet storen’, ‘Ik ben eventueel bereikbaar’ of was er sprake van
slordigheid? “Het gebrek aan verbindingen hielp de proefpersonen niet
om te komen tot grounding”,
concludeert Romero Herrera.
Een tweede test werd in Eindhoven
uitgevoerd. Community Bar werd
door de Chileense onderzoekster

Cursor 25 september 2008
Onderzoek /7
biologisch afbreekbaar zijn. Daar kan al
in het productieproces rekening mee
worden gehouden. Vogels en vissen
zouden in het plastic stikken. Als je nu
polymeren maakt die de dieren veilig
kunnen eten, is dat een oplossing voor als
polymeren in zee terecht komen.”
Nossin pleit ervoor om goed naar de
natuur te kijken. “Bio-inspired heet dat.
Hoe kan een gekko op het plafond lopen?
Als de takken van een pruimenboom
onder het gezwicht bezwijken en breken,
zorgt de natuur ervoor dat de pruimen
toch rijpen. Zelfhelende polymeren
zouden hartstikke handig zijn. En wat te
denken van een spinnenweb? Dat is een
unieke combinatie van elastische en
sterke eigenschappen. Bovendien
plakken de draden en de spin heeft er
geen last van. Het Polymer Innovation
Programme is erop gericht meer inzicht
in structuren en eigenschappen te
krijgen.”

Energieneutraal
Aan de TU/e wordt hard gewerkt om
inzicht te krijgen in de relatie tussen
structuren en eigenschappen, onder
meer bij Scheikundige Technologie waar
duurzaamheid een steeds belangrijkere
plaats inneemt. Prof.dr. Cor Koning heeft
als specialisatie polymeren.
“Duurzaamheid leeft. De studenten
vinden het interessant. Er komt veel overheidssubsidie voor.” Hij verwacht dat er
de komende jaren nog een hoop werk aan
de winkel is. “We hebben wel alternatieven voor olie. Het probleem is dat dit
grondstoffen zijn die met de voedselketen
concurreren. Zetmeel is bijvoorbeeld een
goede hernieuwbare stof. Daar is er nu
voldoende van. De vraag is of dat ook in
de toekomst zo is. Daarom willen we
onderzoeken of we ook met andere
stoffen kunnen werken. We kijken nu
bijvoorbeeld of coatings op basis van
castor oil een optie zijn. Deze plantenolie
is giftig voor mens en dier en komt
daardoor sowieso niet in de voedselketen.” Koning vindt het belangrijk dat
producten energieneutraal worden
gemaakt. “Als we er teveel energie in
moeten stoppen, kun je niet van een
groen product spreken. Het is belangrijk
om het aantal stappen in de procestechnologie terug te brengen. Het is relatief

uitgebreid met twee groundingmechanismen. Een one-click-systeem
waarmee een bericht met een enkele
muisklik is te openen of sluiten. En een
drag-and-drop-bediening voor de verwerking van de berichten. Twaalf
promovendi van haar eigen TU/e-onderzoeksgroep, verdeeld over twee werkvloeren, wisselden vier weken lang
berichten uit. Na afloop van de testperiode filterde en analyseerde de
Chileense ruim vijftigduizend dataregels
met onder meer gegevens over interacties.
“Uit dit onderzoek blijkt dat het ontbreekt
aan signalen waarmee iemand kan
aangeven in welke mate hij privacy wil.
En zelfs dan, je kunt niet één lijn trekken,
want voor familie, vrienden of collega’s
stel je jezelf telkens anders op. In het
dagelijkse leven doe je niet anders, dan
ben je flexibel in je omgang met anderen.
Bij mediated communication bestaat die
behoefte net zo goed, maar zijn de
privacygrenzen niet te reguleren. De
huidige berichtenprogramma’s zijn veel
te statisch omdat de instellingen vooraf
zijn vastgelegd. Terwijl communicatie
juist heel dynamisch is. Een gesprek
wisselt steeds en daarom is constant
tuning nodig.”

Cilinder
Aan de TU/e ging Romero Herrera om de
tafel zitten met Laurens Boer. De masterstudent Industrial Design ontwikkelde op
haar verzoek een ander grounding-

gemakkelijk om coatings uit hernieuwbare polymeren te maken. Bij engineering plastics is dat moeilijker. Daar
moeten we onderzoeken of we niet op
lagere temperaturen processen kunnen
uitvoeren.”
Hergebruik van materialen kan volgens
Koning een optie zijn, maar ook daar
kleven nadelen aan. “De uitdaging
daarbij is dat je grondstoffen zo optimaal
mogelijk opnieuw kunt gebruiken en ze
zo schoon mogelijk moet krijgen.
Hierover hebben we al veel kennis opgebouwd in het verleden. Het nadeel is
dat je er of veel energie in moet investeren of dat de kwaliteit enorm verslechtert.”
Momenteel liggen er verschillende onderzoeksvoorstellen op de plank, waarvoor
de TU/e het onderzoeksgeld van de
overheid en van DPI wil inzetten. Of dit
wordt gehonoreerd, wordt naar verwachting in het najaar duidelijk. In de
bestaande projecten en ook naar de
toekomst toe, wordt er veel samengewerkt met de Universiteit van
Wageningen. “Zij maken de grondstoffen
en wij de bruikbare polymeren”, aldus
Koning. Eén van de projecten is het
maken van polycarbonaat voor coatings
uit limoneenoxide. Dit komt uit afval van
citrusvruchten. Koning: “Verder werken
we samen met een Franse firma om met
hernieuwbare grondstoffen een nieuwe
binder te maken waarmee je harde
deeltjes op schuurpapier vastlijmt.”
De polymeerchemicus vindt het een goed
streven om de hoeveelheid fossiele
grondstoffen in 2032 gehalveerd te
hebben, maar ziet nog wel wat beren op
de weg. “Het is goed om de lat hoog te
leggen. Voor bepaalde materialen met
unieke eigenschappen zal het echter niet
gemakkelijk zijn om alternatieven te
vinden. Grondstoffen en materialen
moeten bovendien op grote schaal
worden geproduceerd om het rendabel te
maken. We moeten geen surrogaten
nemen, maar op zoek gaan naar volwaardige en liefst nog betere alternatieven. We hebben nu de kans nieuwe
monomeren uit te testen, die in sommige
gevallen zelfs betere eigenschappen
blijken te geven dan de petrochemische
monomeren.”/

.

mechanisme: een cilinder die het ontvangen en verzenden van messengerberichten gemakkelijker maakt. Het gaat
om een prototype dat met kabels is verbonden aan een computer. In een later
stadium moet het allemaal draadloos,
kleiner en draagbaar worden zodat het
apparaatje los op bijvoorbeeld een vergadertafel kan staan.
De cilinder werkt met ringen die in
verschillende kleuren kunnen oplichten
zodra er een bericht binnenkomt. Iedere
kleur staat voor een bepaalde groep en
een bepaalde persoon zodat direct duidelijk is wie er contact zoekt en hoe
dringend de oproep is. Tegelijkertijd
schuift de cilinder aan de bovenkant uit.
Wordt hij teruggedrukt, dan antwoordt de
ontvanger automatisch dat de oproep
binnen is, maar dat er geen tijd is om te
reageren. Als een soort eierwekker kan
bovenop de cilinder een schijf worden
gedraaid, tot maximaal honderdtwintig
minuten, om aan te geven wanneer de
oproep zal worden beantwoord.
Het is slechts een pril begin, maar de toepassing maakt het mogelijk om snel,
flexibel en op persoonlijke wijze berichten te openen en te sluiten. Voorlopig is
de cilinder geschikt voor een groep van
ongeveer tien personen, maar bedrijven
als Nokia en Vodafone erkennen de
potentie. Het kan namelijk mediated
communication verheffen tot de begrijpelijke taal die mensen spreken als ze
elkaar in het echt ontmoeten./

.

“Waarom Eindhoven? Omdat de TU/e in 2003
derde was op een internationale ranglijst van
Europese technische universiteiten.”
Informaticastudent Ammar Osaiweran komt
uit Jemen. Hij kwam naar Eindhoven voor zijn
master. Voor zijn afstudeerproject van zes
maanden koos hij een onderzoek bij Philips
Medical Systems. “Ik wilde de vaardigheden
die je aan de universiteit leert, kunnen
gebruiken bij een commerciële toepassing.”
Hij laat een tekening zien van een operatie kamer. Aan het plafond hangen robotarmen.
Deze apparatuur is om röntgenopnamen mee
te maken. De robotarmen worden bediend
met een controlepaneel in de operatiekamer,
of vanuit een andere kamer. “Je wilt absolute
controle over dit systeem. De robotarmen
mogen niet botsen, niet halverwege een
beweging blijven hangen en ze mogen nooit
uit zichzelf beginnen te bewegen. Dat is
gevaarlijk voor de mensen in de operatie kamer. Je wilt dus zeker weten dat de
bedieningsoftware helemaal in orde is.”
Osaiweran ontwikkelde en testte de bedie ning. “De normale gang van zaken is dat je
software schrijft en die op het apparaat test.
Wij deden nog een extra stap. Ik heb eerst
een wiskundig model gemaakt van de
machine, en binnen dat model de bediening

getest. Pas toen de software in het model
vlekkeloos werkte, hebben we hem overgezet
naar de echte machine. Daar hebben we ook
de traditionele testprocedure nog door lopen.”
Doel was om de bediening niet alleen veilig,
maar ook gebruiksvriendelijk te maken: “Er
mogen geen irrelevante meldingen op het
beeldscherm verschijnen, de machine mag
niet piepen als er niets gevaarlijks aan de
hand is. Alle details moeten kloppen.”
De moeilijkste fase was misschien wel het
begin, zo vertelt Osaiweran: “Het modelleren
van de machine. Je model moet alle bewegin gen die het apparaat kan maken, correct
beschrijven. Ik was erg blij toen ik dat voor
elkaar had. Toen kon ik aan de slag met het
ontwikkelen van de besturingssoftware.” De
informaticus is nu op zoek naar een baan als
promovendus - misschien in Nederland,
misschien daarbuiten. “Ik heb bij Philips
praktijkervaring opgedaan, dat was erg goed.
Maar ik wil me toch graag wat fundamenteler
verdiepen in modelcontrole in het alge m e e n. ”

Tekst: Anouck Vrouwe
Foto: Rien Meulman

Onderzoek in het kort
Opwarming aarde gunstig voor ozonlaag
Wellicht heeft het broeikaseffect een belangrijk positief bijeffect: door de veranderende
luchtstromingen worden ozonafbrekende CFK’s sneller in de hogere lagen van de
stratosfeer gebracht, waar ze door ultraviolet licht worden afgebroken. Dat is een van de
conclusies van weerkundige Alwin Haklander, die op dinsdag 23 september aan de TU/e
promoveerde. Hij deed op het KNMI berekeningen aan luchtstromingen die zich in de
tropen omhoog bewegen van de troposfeer (de onderste laag van de atmosfeer, verant woordelijk voor het dagelijkse weer) naar de stratosfeer, die onder meer de ozonlaag
bevat. De ozonlaag beschermt ons tegen de schadelijke UV-straling, maar is aangetast
door chemicaliën als CFK’s. Deze zijn daarom sinds 1987 nagenoeg verboden, maar zijn
nog altijd in de atmosfeer aanwezig: pas als ze in de hogere lagen van de stratosfeer
terechtkomen, worden ze afgebroken door UV-straling. Door de opwarming van de aarde
zal zullen de CFK’s naar verwachting sneller naar de hoger luchtlagen worden getrans porteerd, en zal de atmosfeer eerder van de schadelijke chemicaliën verlost zijn, aldus
Haklander.

Prijs voor oud-promovendus Elektrotechniek
Voormalig TU/e-promovendus dr. Bas Huiszoon heeft een LEOS Graduate Student
Fellowship gewonnen. De elektrotechnicus, die in juni promoveerde in de Electro-Optical
Communicationsgroep, krijgt de prijs -een geldbedrag van vijfduizend dollar- voor zijn
staat van dienst op het gebied van lasers en elektro-optica. Hij hield zich tijdens zijn
promotie bezig met mobiele breedbandverbindingen op basis van glasvezels, en
verwierf in juli een onderzoekssubsidie van de Spaanse overheid. Huiszoon mag de prijs
in oktober komen afhalen tijdens jaarlijkse bijeenkomst van LEOS in Newport Beach,
Californië. LEOS staat voor Laser and Electro-Optics Society en is onderdeel van de
vereniging van elektronici IEEE.
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Hoe ingenieurs één
Vier soorten infrastructuur werden in het
TIE-project onder handen genomen door
evenzoveel promovendi. Ze deden onderzoek naar de spoorwegen, tv- en radiozenders, het wegennet en het elektriciteitsnet. De laatste twee onderwerpen,
behandeld door Frank Schipper en Vincent
Lagendijk, zijn inmiddels afgerond. Omdat
de samenstelling van hun promotiecommissies enige overlap vertoont, is besloten
de ceremonies op dezelfde dag te laten
plaatsvinden: dinsdag 30 september.
We kunnen ons tegenwoordig geen leven
meer voorstellen zonder het elektriciteitsen wegennet, maar dat betekent niet dat ze
vanzelfsprekend zijn. “Als je vandaag een
transportsysteem als de auto met bijbehorende wegen zou bedenken, en je weet
hoeveel mensen jaarlijks in het verkeer
omkomen, dan zou je zo’n plan waarschijnlijk verwerpen”, zegt Schipper. De
netwerken zijn dan ook niet in een klap tot
stand gekomen. Ze zijn klein begonnen en
in de loop van de twintigste eeuw gegroeid
tot iets van Europese schaal. Dat is een ontwikkeling waarvan ze bij de Europese Unie
in Brussel maar weinig besef lijken te
hebben, aldus Lagendijk: “Enkele jaren
geleden stelde de voorzitter van de
Europese Commissie voor dat er een
Europees elektriciteitsnet moest komen.
Alsof daar niet al zestig jaar aan wordt
gewerkt!” Zowel de integratie van het
wegennet als het elektriciteitsnet in Europa
was al lang voor de oprichting van de EU
(in diverse stappen vanaf 1957) aan de
gang. De promovendi tonen zich bezorgd
over de geschiedschrijving van de Europese
integratie. Het initiatief hiervoor komt
namelijk vooral van de Europese Unie, met

Het elektriciteitsnet
In de introductie van zijn proefschift
‘Electrifying Europe: The power of Europe in
the construction of electricity networks’
beschrijft Vincent Lagendijk een stroom storing in september 2003, waarbij heel Italië
zonder stroom kwam te zitten. De storing was
het gevolg van een storm in de Zwitserse
Alpen, nabij de Italiaanse grens. Een om vallende boom raakte de elektriciteitleiding,
even later gevolgd door een tweede. Door de
gebroken kabels raakten de overige leidingen
tussen Italië en Zwitserland overbelast, zodat
Italië moest worden afgekoppeld van het
Europese net. Het Italiaanse net kon dat niet
aan en ging down, wat leidde tot hevige ver wijten over en weer tussen Italië en de rest
van Europa. Na onderzoek bleek dat de trans missielijnen tussen Italië en haar buurlanden
niet voldoende toegerust waren om de grote
hoeveelheden stroom te verwerken die het
land van over de grens importeert. Ook het

EU-beleid om de Europese energiemarkt te
liberaliseren kwam onder vuur. Als gevolg
van dit Europese beleid wordt namelijk
steeds meer elektriciteit over de grens
verhandeld en getransporteerd, terwijl het
netwerk hierop niet is berekend.
Dit voorbeeld laat volgens Lagendijk zien hoe
nauw de elektriciteitsvoorziening in de ver schillende Europese landen met elkaar
verweven is, op een veel kritischer manier
dan bij het Europese wegennet. De productie
van elektrische energie moet namelijk altijd
in balans zijn met het verbruik. Dat is ook een
van de voornaamste redenen dat vanaf het
begin van de twintigste eeuw verbindingen
werden aangelegd tussen de regionale en
landelijke netwerken. Zo werd al tijdens de
eerste wereldoorlog een kabel getrokken
tussen Denemarken en Zweden om elke
zomer het overschot aan met waterkracht
opgewekte energie van Zweden naar

Denemarken te kunnen exporteren.
De aanleg, maar ook de planning van de elek triciteitsnetwerken in Europa was vooral een
zaak van ingenieurs en minder van ambte naren en politici, zegt Lagendijk.
“Persoonlijke contacten tussen de experts uit
de verschillende landen, en de onderlinge
solidariteit die hiervan het gevolg was,
hebben een belangrijke rol gespeeld.” Deze
netwerkbouwers vormden internationale
organisaties die betrekkelijk onafhankelijk
van de politieke ontwikkelingen opereerden,
en zelfs tijdens Koude Oorlog nog plannen
maakten om de netwerken van West-Europa
aan die van het Oostblok te koppelen, dwars
door het IJzeren Gordijn.
De integratie van de elektrische netwerken
zorgde ervoor dat de deelnemende landen
steeds meer van elkaar afhankelijk werden,
en dat heeft ongetwijfeld een positieve
invloed gehad op de Europese integratie.
Toch is er nog altijd geen centraal comman docentrum van waaruit het Europese elektri citeitsnet wordt beheerd, terwijl dat wellicht
handig zou zijn. Lagendijk: “Bij de stroom storing in Italië kon de Italiaanse operator
zijn Zwitserse collega niet verstaan. Pas na
twee dagen was duidelijk wat er eigenlijk was
gebeurd. Daarom is de EU dan ook voor een
centrale aanpak.” De branche zelf loopt
echter niet echt warm voor verdere centra lisatie. “Dat valt te begrijpen vanuit de
geschiedenis. Het elektriciteitsnet is echt van
onderaf opgebouwd door mensen die hun
invloed niet zomaar willen afstaan aan de EU.
Dat is toch een soort machine die steeds meer
verantwoordelijkheden opslorpt.”

Plan van de Duitse ingenieur Oskar Oliven voor
een Europees elektriciteitsnetwerk (1930).

Geschiedenis van de
Foto/Bart van
In de zoektocht naar een ‘Europes
een belangrijke rol. Te vaak w
technologie over het hoofd g
Geschiedenis van de Techniek p
daarom een onderzoek naar
Europese integratie onder de naa
of Europe (TIE). De eerste twee p
over de ontstaansgeschiedenis v
en over die van het wegennet, za
als gevolg dat ontwikkelingen die plaatsvonden voor de oprichting van de EU, en
de processen die zich buiten Brussel afspelen, onderbelicht dreigen te blijven.
“Dit onderzoek heeft me ervan bewust
gemaakt dat Europa meer is dan de
Europese Unie”, zegt Schipper.

Archiefstudie
Schipper (31) en Lagendijk (28) kenden
elkaar zijdelings van hun middelbare
school in Delft, maar de twee alfa’s hadden
niet kunnen bevroeden dat ze ooit samen
zouden promoveren aan een technische
universiteit. Een gedeelde belangstelling
voor de geschiedenis van de techniek
bracht ze uiteindelijk samen in Eindhoven.
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n Europa bouwden
techniek/Tom Jeltes
n Overbeeke
se identiteit’ speelt geschiedenis
wordt daarbij de invloed van
ezien, vond TU/e-hoogleraar
prof.dr. Johan Schot. Hij startte
de rol van technologie bij de
am Transnational Infrastructures
roefschriften uit het TIE-project,
van het Europese elektriciteitsnet
agen recentelijk het levenslicht.
Voor het TIE-project verdiepte historicus
Lagendijk zich in de ontstaansgeschiedenis
van het Europese elektriciteitsnet, terwijl
Schipper -die politicologie en Talen en
Culturen van Latijns-Amerika studeerdezich stortte op de aanleg van het Europese
wegennet.
De twee promovendi bedienden zich van
een onderzoeksmethode die enigszins
afwijkt van de norm aan een technische
universiteit: archiefonderzoek bij allerlei
internationale lobbyclubs, belangenorganisaties en vertegenwoordigende organen
van bijvoorbeeld de Europese Unie en de
Verenigde Naties. Lagendijk: “Sommige
organisaties weten niet eens dat ze een
archief hebben, maar vaak blijkt dat ze nog

wel ergens jaarverslagen hebben liggen.”
Niet alle organisaties zijn dan ook berekend op nieuwsgierige historici, zegt
Lagendijk: “Je wordt soms gewoon in een
vergaderruimte neergezet. Er zijn voor mij
wel eens meetings afgelast”, zegt hij met
een grijns. “En soms word je zelfs
vergeten, zodat je nog net met de schoonmaker mee naar buiten kunt.”
Maar het kan ook anders, zoals in het
nationaal archief van de Verenigde Staten
in Washington, waar beiden de rol onderzochten die het Amerikaanse Marshallplan
na de Tweede Wereldoorlog speelde bij de
wederopbouw van Europa. “Dat archief is
echt indrukwekkend professioneel
opgezet”, zegt Schipper. “Toen ze de documenten die ik had aangevraagd niet
konden vinden, namen ze me mee naar
een kelder ter grootte van een voetbalveld,
helemaal vol met van die rolkasten.” In
totaal brachten ze met veel plezier vele
maanden door in buitenlandse archieven.
Lagendijk: “Ik had wel eens last van mijn
historische interesse: dan was ik documenten aan het lezen waarvan ik wist dat
ze nooit in mijn proefschrift terecht
zouden komen.” Het werkte voor hem verslavend: “Tijdens het schrijven van mijn
proefschrift zou ik eigenlijk geen archiefonderzoek mee doen, maar af toe nam ik
toch een dagje de trein naar Brussel, om
daar van negen tot zes in de papieren te
duiken. Daar leefde ik weer helemaal van
op, dan kon ik er weer even tegen.”
Schipper: “Vaak ben je de eerste die deze
stukken leest nadat ze opgeborgen zijn. Jij
brengt ze weer tot leven en dat geeft je een
bijzondere band met de geschiedenis.”/

.

Het wegennet

Vincent Lagendijk (links) en Frank Schipper.

Uit het proefschift ‘Driving Europe: Building
Europe on roads in the twentieth century’ van
Frank Schipper blijkt dat het aan begin van de
twintigste eeuw waren vooral de toerclubs
voor autorijders (zoals de ANWB) waren die
ijverden voor een gezamenlijk beleid. Het was
voor hun leden lastig dat je voor diverse
landen in Europa apart een rijbewijs moest
halen. Ook stoorden de automobilisten zich
aan de importheffing die je moest betalen als
je met je auto een landsgrens passeerde (die
werd kwijtgescholden als je de auto ook weer
terug over de grens nam, maar het papier werk nam veel tijd en energie in beslag). Met
een toename van het gemotoriseerde verkeer
groeide bovendien de noodzaak van een
uniform systeem van verkeersborden en stop lichten. In een latere fase waren het vooral
grote bedrijven die belang hadden bij een
bloeiend weggebruik, zoals oliefabrikant
Shell en bandenmaker Michelin, die zich
inzetten voor de aanleg van internationale
wegen en pleitten voor het afschaffen van
beperkende wetgeving. Zo werd in 1948 op
initiatief van wegenbouwers en de olieindustrie de International Road Federation
(IRF) opgericht, een organisatie die wereld wijd ijvert voor de ontwikkeling van het
wegennet.
In de periode tussen de twee wereldoorlogen
speelde de Volkenbond (1919-1946) een
belangrijke rol. Hoewel deze voorloper van de
Verenigde Naties politiek gezien min of meer
is mislukt (de organisatie was niet in staat de
Tweede Wereldoorlog te voorkomen), is er
door de Volkenbond wel veel goed werk
verricht bij de opbouw van het Europese
wegennet. Na de oorlog werd deze taak over genomen door de Europese economische
commissie van de Verenigde Naties, opge richt om een duurzame economische groei in
Europa te bevorderen.
Ondertussen bleef het bij de (voorlopers van
de) Europese Unie oorverdovend stil. Waar je

zou verwachten dat deze organisatie bij
uitstek in staat zou moeten zijn om beleid te
ontwikkelen om de lidstaten met een efficiënt
net van snelwegen te verbinden, bleek het
tegendeel het geval. Bij de oprichting van de
Europese Economische Gemeenschap (EEG)
in 1957 werd relatief veel aandacht besteed
aan transportzaken. Het kwam echter nooit
tot het voorgestelde gezamenlijke transport beleid, totdat het Europees Parlement in
1983 zover ging om de Raad van Ministers
aan te klagen bij het Europese Hof. Dit leidde
in 1985 tot het ‘inactivity verdict’, waarin de
EU verweten werd haar taken op dit vlak te
hebben verwaarloosd. Sindsdien lijkt de EU
haar taak op het gebied van transport
serieuzer te nemen, maar volgens Schipper is
het maar zeer de vraag of dat altijd een goede
zaak is. Er is in de loop van de geschiedenis
een aantal goed functionerende internatio nale organisaties ontstaan, die mogelijk
zouden verdwijnen als de EU zich teveel met
deze materie gaat bemoeien. De International
Road Federation heeft inmiddels een kantoor
in Brussel opgericht en richt zich grotendeels

op het beïnvloeden van het beleid van de EU.
Voor de toekomst verwacht Schippers dat het
transportbeleid van de EU steeds vaker zal
botsen met het milieubeleid. Als voorbeeld
noemt hij in zijn proefschrift de problemen
met de aanleg van de Via Baltica, een
snelweg die Praag moet verbinden met
Finland. Toen de Poolse overheid een deel
van deze weg wilde aanleggen door het
Rospudadal in het noordoosten van het
land, kwam het in botsing met Brussel. Het
dal is door de EU namelijk aangewezen als
beschermd natuurgebied. Na enkele
rechtszaken hebben de Polen vorig jaar de
aanleg van de weg moeten staken, en de
voltooiing van de Via Baltica blijft vooralsnog
uit.

Het Europese wegennet strekt zich met de E5 uit
tot in Turkije (uit: Road International, nr. 71,
p. 42, december 1968)
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Algemeen
3TU.School for
Technological Design,
Stan Ackermans Institute
Felicitaties PDEng-diploma
Het Stan Ackermans Instituut (SAI)
feliciteert zijn kandidaten met het
behalen van hun Professional Doctorate
in Engineering (PDEng). Studenten van
de volgende opleidingen hebben inmiddels hun diploma ontvangen:
Architectural Design Management
Systems (ADMS): drs. K.L.A. Beckers, ir.
G.P.J. Timmer, ir.ing. I. van Luijt, ir. I.
Verlinden.
Information and Communication
Technology (ICT): G. Cheemala MSc, A.
Lohiya, X. Zhang MSc, Y. Wang MSc,
N.A. Khan MSc.
Logistics Management Systems (LMS):
A. Liu MSc, G. Karandeinos MSc.
Process and Product Design (PPD): A.C.
Aristizabal Munoz, V. Jancic MSc, ir. V.
Pappas,
ir. G. Raju, O.F. Salazar Velez.
Het SAI wenst de geslaagden veel succes
in hun verdere loopbaan.

Mensen
Promoties
U. Khadim verdedigt op maandag 29
september zijn proefschrift en stellingen
tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 4
van het Auditorium. De titel van het
proefschrift luidt ‘Process Algebras for
Hybrid Systems: Comparison and
Development’. Khadim promoveert aan
de faculteit Wiskunde & Informatica. De
promotor is prof.dr. J.C.M. Baeten.

Drs. F. Schipper verdedigt op dinsdag 30
september zijn proefschrift en stellingen
tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 14.00 uur in zaal 4
van het Auditorium. De titel van het
proefschrift luidt ‘Driving Europe
Building Europe on Roads in the
Twentieth Century’. Schipper promoveert
aan de faculteit Technologie
Management. De promotor is prof.dr.
J.W. Schot.
Drs. V.C. Lagendijk verdedigt op dinsdag
30 september zijn proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in
zaal 4 van het Auditorium. De titel van
het proefschrift luidt ‘Electrifying Europe
The power of Europe in the construction
of electricity networks’. Lagendijk promoveert aan de faculteit Technologie
Management. De promotor is prof.dr.
J.W. Schot.
Ir. L. Roumen verdedigt op woensdag 1
oktober zijn proefschrift en stellingen
tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 5
van het Auditorium. De titel van het
proefschrift luidt ‘A Computational Study
of the Substrate Conversion and Selective
Inhibition of Aldosterone Synthase’.
Roumen promoveert aan de faculteit
Biomedische Technologie. De promotor
is: prof.dr. P.A.J. Hilbers.
Ir. N.J. Mallon verdedigt op donderdag 2
oktober zijn proefschrift en stellingen
tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 4
van het Auditorium. De titel van het
proefschrift luidt ‘Dynamic stability of
thin-walled structures: a semi-analytical

and experimental approach’. Mallon promoveert aan de faculteit
Werktuigbouwkunde. De promotor is
prof.dr. H. Nijmeijer.
J. Markovski MSc verdedigt op donderdag 2 oktober zijn proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in
zaal 5 van het Auditorium. De titel van
het proefschrift luidt ‘Real and Stochastic
Time in Process Algebras for
Performance Evaluation’. Markovski promoveert aan de faculteit Wiskunde &
Informatica. De promotor is prof.dr.
J.C.M. Baeten.

Studentenleven
Ichthus

Twee medewerkers onderwijsontwikkeling (V35.403), opleidingsinstituut, faculteit Werktuigbouwkunde (1,0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 10 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 (2.330 t/m 3.678 euro).
Secretaresse (V36.349), EM, faculteit
Elektrotechniek (0,8 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 6 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(1.714 t/m 2.383 euro).
PhD positions in Reactor Engineering
(V37.652), Chemische
Reactortechnologie, department of
Chemical Engineering and Chemistry
(1,0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris
maximaal schaal 27 CAO Nederlandse
universiteiten bijlage 1 promovendus
(2.000 t/m 2.558 euro).

Glad You Asked
De Glad You Asked is een ontdekkingsplaats voor mensen die willen nadenken
over vragen zoals: bestaat er een God, als
er een God bestaat waarom is er dan lijden, en de andere religies dan? Aan de
hand van korte filmpjes en pittige vragen
willen we bediscussiëren hoe het christelijk geloof hier antwoord op kan geven.
Daarom nodigen we je uit om ongeveer
tien dinsdagavonden het gesprek aan te
gaan. Daarnaast gezellig een maaltijd
mee te eten en nog even na te borrelen.
De eerste avond is dinsdag 7 oktober om
19.00 uur in De Bunker, in het
Ichthuskantoor. Voor meer informatie
bezoek http://www.ichthuseindhoven.nl/
of mail gladyouasked@ichthuseindhoven.nl.

Vacatures

PhD Catchbio Project (V37.655),
Chemische Reactortechnologie, department of Chemical Engineering and
Chemistry (1,0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 27 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (2.000 t/m 2.558 euro).
Promovendi Chemische Biologie, groep
Chemical biology (V50.094), Moleculair
Science & Technology, faculteit
Biomedische Technologie (1,0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 27 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (2.000 t/m
2.558 euro).
Promovendi Chemische Biologie, groep
Biomedical chemistry (V50.095),
Molecular Sience & Technology, faculteit
Biomedische Technologie (1,0 fte).

Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 27 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (2.000 t/m
2.558 euro).
PhD Student Computational Analysis of
Regenerative Strategies in the
Intervertebral Disc (V50.096),
Orthopedic Biomechanics , department
of Biomedical Engineering (1,0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 27 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (2.000 t/m
2.558 euro).
PhD student One step approach to heart
valve and small diameter arteries
(V50.097), Soft Tissue Biomechanics and
Engineering , department of Biomedical
Engineering (1,0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 27 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (2.000 t/m 2.558 euro).
Medewerker personeels- en salarisadministratie (intern) (V83.067), PSA, dienst
Personeel en Organisatie (0,5 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 7 CAO Nederlandse universiteiten
bijlage 1 (1.714 t/m 2.627 euro).
Voor meer informatie ga naar:
www.tue.nl/vacatures

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

(Advertenties)

aatjes
Schogeenm
zocht!

Belangrijke mededeling voor consumenten

THEE schadelijk voor kinderen
Vul een schoenendoos met
schoolspullen en cadeaus
voor een vriendje ver weg
Met de actie Schoenmaatjes
(voorheen Operatie Schoenendoos) vullen kinderen in Nederland
een schoenendoos met schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed.
De prachtig versierde dozen gaan
naar leeftijdsgenootjes in een arm
land als een persoonlijk en concreet
gebaar van betrokkenheid.

Uit onderzoek blijkt dat uitwendig gebruik van het product THEE de
gezondheid van kinderen ernstig kan schaden. Onzorgvuldig gebruik
van THEE kan leiden tot roodheid van de huid, blaren en zelfs ernstige
brandwonden. Deze bijwerking komt met name voor bij kinderen
van 0 tot 4 jaar. Contact tussen hete THEE en de huid moet derhalve
vermeden worden.
In tegenstelling tot de meeste gevaarlijke stoffen, kent THEE helaas geen
bijsluiter of gebruikersinformatie die waarschuwt voor deze risico’s. Wij
roepen de consument daarom dringend op om extra gebruikersinformatie
op te vragen en maatregelen te nemen om de risico’s van THEE in de
nabijheid van kinderen te verminderen:
Voorlopig adviseren wij de consument:
- neem geen kind op schoot als u THEE drinkt;
- zet uw THEEkop of -mok weg van de rand van de tafel;
- plaats de THEEpot buiten bereik van kinderen;
- gebruik een gesloten thermoskan om hete THEE in te bewaren.
Deze waarschuwingen gelden niet voor de koude varianten van THEE,
zoals ijsthee. Extra gebruikersinformatie kunt u opvragen via
www.brandwondenstichting.nl.

Kijk op www.edukans.nl/
schoenmaatjes
of bel (033) 460 19 42

Nederlandse Brandwonden Stichting
Postbus 1015 - 1940 EA Beverwijk
Tel. 0251-275555
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Sporting as a source of energy
For many people sporting
is a healthy way of
getting rid of excess
energy and charging up
again. This is why the
TU/e has extensive
sports facilities on
campus. Students and
staff members of the
TU/e, Fontys and the
Design Academy can for a
fixed amount utilize
these facilities without
limitations. Many international students and
staff members also have
sports cards.
Wim Koch, director of the
Student Sports Center, and
also head coach van
student volleyball club
Hajraa and a former top
volleyball player, says that
every year more than two
hundred Erasmus students
have sports cards. At the
beginning of this academic
year 163 international
students and staff members, who had been in
Eindhoven for more than
three months, bought
sports cards. Last year
9,400 sports cards were
issued altogether. Now, at
the beginning of the
academic year, the Sports
Center has already issued
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as many as 5,000.
The Italian Luca Bellodi
from the Department of
Electrical Engineering has
played soccer since he was
five. He is also into karate
and he plays indoor soccer
as well with a team of
friends at an internal competition. Bellodi trains
twice a week at Pusphaira
and joins the competition
on Sunday. Bellodi: “The
Sports Center is great. You
can try all kinds of sports
activities, some of which I

didn’t know before, like
‘slagbal’ and hockey on
grass.”

Lose energy
At the squash courts we
meet Firat Gelbal, a Master
student of Business Information Systems and his
friend Mehmet Cubuk, a
Master student of Computer Science Engineering. Both are from
Turkey. Gelbal: “I started
last February with squash.
I play it three or four times

a week. It’s quite fun. I
don’t like to jog by myself
or to swim. I prefer group
sports. You can chat. We
also organize small tournaments. I took some lessons.
And they were quite
helpful.”
Cubuk: “Squash is great
fun.” Gelbal: “He likes
competition. He likes to organize tournaments and to
win them.” Cubuk: “This
year I do not have many
courses and in the evening
and weekend everybody is

free. I have a lot of time to
play sports. It’s a good way
to lose your energy. When I
don’t sport I feel agitated.”
Gelbal: “We play tennis, we
do some fitness, boxing,
swimming. Cubuk: “Football, basketball, I like
running sometimes at the
cardio-fitness machines.
Gelbal: “And we like to
dance at Footloose in the
Bunker. I like Salsa very
much.” Cubuk: “Yesterday
we went tap dancing for the
first time. If we can find affordable
second-hand
shoes we will go again. It
would be great if the dance
lessons were at the Sports
Center as well.” Gelbal explains his broad interest in
sports: “I like to enjoy life
in Eindhoven.”
Gelbal thinks the sports
facilities at the TU/e are
pretty good. “We can do
whatever we want and that
is very nice.” He thinks the
price for a sports card is
good, but he is used to a
free sports card at other
universities. At most of the
universities it is included
in the tuition. “But I’m not
complaining about the
sports card.” Cubuk: “It
would be great if the Sports
Center were open on

Sundays. There is not
much to do in Eindhoven
on a Sunday, so it would be
nice if I could go to the
Sports Center.”

Brand new gym
Hamed Abooie, a student
of Information Technology
from Iran, is in the middle
of a body-building training
with two friends from Iran
who study information
Technology as well. “I
think the facilities at the
gym are very good.
Everything is brand new.
The swimming pool is also
very new and good.” Arash
Abtahi: “I play indoor
soccer, I swim and train
four times a week in body
building.” Shanin Hemati,
the third body builder, says
that he works out four
times a week in order to
compensate for the brain
activity
with
physical
exercise. “And of course to
stay in shape.” He thinks
sports is a good way to
come in contact with other,
mostly
international,
students as well./

.

Room for silence
In De Hal there is a
special place: the
Meditation Center. Every
day some ten to fifteen
students and staff
members visit this high,
light room for individual
prayers, meditation, or
other forms of reflection.
The Meditation Center is a
common
facility
for
students and staff members
who belong to the TU/e
community.
Willemien
Fraaije, humanistic counselor and secretary of the
Meditation Consultation:
“The TU/e has stipulated
explicitly that the Meditation Center is intended for
all religions and cultures.
This may result in someone worshipping Allah in
one corner, while someone
in another corner is meditating. I think it is great that
such activities are possible
simultaneously.”
Commissioned by the
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TU/e, the Meditation
Center was established in
September 2001 in collaboration with a number of different parties, including
the Eindhoven Student
Chaplaincy TINT, the

In short
Persepolis: punk in Iran
The animation movie Persepolis of Marjane
Satrapi is about her puberty in Iran. She
does not feel inclined to wear a headscarf
and detests suppression based on gender.
Using clever tricks she misleads her ‘social
guardians’ and gains access to a special
world of punk, ABBA and Iron Maiden. In
Iran Persepolis is labeled Islamophobic. At
the request of the Iranian embassy the film
was cancelled at the Bangkok Film festival.
Western film reviews speak of a humoristic
and convincing story about an awkward
history. Filmhuis De Zwarte Doos,
Thursday 25, Tuesday 30 September and
Wednesday 1 October, 20.00 hours.

Humanistic
Student
Counseling and the multicultural student association Mosaic. In 2003 the
Center was refurbished,
according
to
ideas
developed by students

Exhibition about
interactive light art
On Saturday 27 September Center
Kunstlicht in de Kunst will open the
exhibition Re-ACT about interactive light
art. Visitors can among other things see a
kaleidoscope which interactively exposes
abuses in the world. It was made by artist
and TU/e staff member Rolf van Gelder.
There is more to be done, though: there is
also a punching bag in the hall. Anyone
who hits it with boxing gloves makes LED
lamps light up. The harder the punches, the
more intensive the light. The five hundred
tennis ball-sized LED lamps that have been
suspended from the ceiling for ‘Swarm’,
invite you to a dance. When you move
below them, groups of lamps follow you
with different colors, like a flock of birds.

from the Design Academy.
Fraaije: “Now it looks fresh
and friendly and the room
has soothing colors.”

Activities
Fraaije

says

that

the

Meditation Center is not
only used on a daily basis
for individual prayers and
meditation, but that different activities are also
organized there every year
which are related to reflection. Four organizations
are active in the Meditation
Center. In addition to
TINT, the Humanistic
Student Counseling and
Mosaic, this is Kinjin, the
Japanese cultural association for Eindhoven students. Thus, Kinjin organizes an annual Japanese
tea ceremony there, and
engages in ikebana, Reiki
and shiatsu.
In the Christmas period
the student chaplain, together with Mosaic and the
Humanistic Student Counseling, holds an intercultural Christmas celebration.
Fraaije
herself
organizes
philosophy
meetings led by a philosopher, where a theme

The work of art entitled ‘Wall of Fame’ is intended to make people think. You walk
across a red carpet and seem to be surrounded by hundreds of paparazzi. Flash
lights are blinking all the time. First they
come from behind, which is rather fun.
Later the flashes come from the sides and
from in front and then it becomes annoying. The unpredictability plays tricks on
you. Is it over now? No, here comes another
flash! Het Centrum Kunstlicht in de Kunst
is located at Emmasingel in Eindhoven.

Moon festival at TU/e
The Chinese students at the TU/e are going
to celebrate the Middle Autumn Festival, or
Moon festival, on Saturday 27th of
September. There will be various performances, like operas, dancing, singing and
kung fu and a lot of interesting games

such as the art of living is
dealt with, and workshops
in meditation techniques.
Many members of Mosaic
use the Meditation Center
as a room for individual
prayer. Mosaic organizes
more activities, also outside the Center - last Wednesday together with TINT
it organized an Iftar in De
Bunker to conclude a day of
experiencing Ramadan.
Fraaije: “The fact that the
room is used every day indicates that there is a clear
need for such a facility. It is
important that the TU/e
should have such a room
for reflection. People
appear to need it.”/

.

The Meditation Center in de Hal
1.46 is open from 8.00 to 21.00
hours and is freely accessible to
TU/e students and staff members.

played all in Chinese. This festival is very
important in the Chinese tradition. For
thousands of years the Chinese people have
related the vicissitudes of life to changes of
the moon as it waxes and wanes; joy and
sorrow, parting and reunion. Because the
full moon is round and symbolizes
reunion, the Mid-Autumn Festival is also
known as the festival of reunion. All family
members try to get together on this special
day. Those who cannot return home watch
the bright moonlight and feel deep longing
for their loved ones.
The celebration will start around 13.00
hours and end around 17.00 hours in the
TU/e Auditorium canteen.
The English Page is written by Paula van de
Riet and Ingrid Magilsen. They can be
reached at engcursor@tue.nl.
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“Bij een dynamische universiteit
hoort een dynamisch fonds”

UFe-voorzitter
ir. Eric van Schagen

UFe/Gerard Verhoogt
Foto/Rien Meulman
Het Universiteitsfonds Eindhoven (UFe) heeft sinds
donderdag 18 september een eigen plek op de TU/e-campus.
“Het kantoor in het Hoofdgebouw maakt het UFe tastbaarder
en beter bereikbaar”, zo sprak UFe-voorzitter en TU/ealumnus ir. Eric van Schagen bij de opening. “Het UFe heeft
nu een echte locatie in plaats van een virtuele met een
postbus. Want we willen veel meer zijn dan een virtueel
bureau.” Van Schagen kondigde aan dat het UFe zich meer
gaat richten op TU/e-alumni voor bedrijfssponsoring.
“Universiteitsfondsen van oudere universiteiten zoals Leiden en Utrecht hebben
miljoenen euro’s tot hun beschikking als
eigen vermogen. Het Universiteitsfonds
Eindhoven heeft ongeveer 450.000 euro
eigen vermogen en heeft jaarlijks ruim
70.000 euro te besteden. Negentig
procent daarvan komt uit sponsoring,
naast donaties en rente van het eigen
vermogen. Dat was eerst 25.000 euro,
dus we hebben al een aardige inhaalslag
gemaakt met bedrijfssponsoring. Nu
gaan we ons meer op alumni richten”, zo
zegt Van Schagen, sinds 2003 voorzitter
van het UFe.
Van Schagen is algemeen directeur van
Simac Techniek NV, een holding van
bedrijven die actief zijn in producten en
diensten op het gebied van ict-infrastructuren, -applicaties en industriële
elektronica en automatisering.
Hij kende de vorige voorzitter van het
UFe, Jan Iding, via de Brabants-Zeeuwse
Werkgeversvereniging. Het was Iding die
Van Schagen benaderde voor het voorzitterschap van UFe. Hij stemde in omdat
hij graag iets terug wilde doen voor de
TU/e, waar hij in 1981 afstudeerde als
bedrijfskundig ingenieur. Tien jaar na
zijn afstuderen werd hij gevraagd om
gastcolleges te geven en daarna
sponsorde hij een leerstoel, beide bij TM.
Om te zeggen dat hij een ingeslapen UFe

aantrof, is te boud gesteld. Van Schagen:
“Het UFe deed zijn werk en verleende
zijn subsidies. Maar ik vind dat er meer
moet gebeuren, ik wil na vijf jaar méér
kunnen zeggen dan ‘We zijn een goede
vermogensbeheerder geweest’. Wat dat
betreft is de opening van het kantoor heel
goed. Dat maakt het UFe tastbaarder en
beter bereikbaar. Medewerkers, studenten en hoogleraren kunnen nu binnenlopen met vragen of om aanvragen in te
dienen. Het is een echte locatie in plaats
van een virtuele met een postbus. Maar”,
zo benadrukt hij, “het is niet het kantoor
alleen, ook de verbeterde communicatie
en naamsbekendheid. Het gaat om het
geheel en de samenhang, want we willen
veel meer zijn dan een virtueel bureau.”

Geschiedenis
Het UFe vindt zijn oorsprong in 1947,
toen de stichting Techniek Hoger
Onderwijs in het Zuiden werd opgericht,
met een kapitaal van zestigduizend
gulden, met Frits Philips als een van de
initiatiefnemers. Dat leidde mede tot de
oprichting van de THE, onderzocht drs.
Joost van den Brekel, alumni officer en
fondsenwerver voor het UFe: “Toen de
THE in 1956 werd opgericht, stelde
Philips één miljoen gulden beschikbaar,
maar dat geld hebben de oprichters nooit
gebruikt. Hieruit ontstond in 1957 de

Stichting Hogeschoolfonds (later omgedoopt tot Universiteitsfonds) die dit
geld ging beheren en gebruiken. Het
miljoen werd aangevuld met donaties.
Sindsdien is er voor ongeveer zeven
miljoen gulden uitgegeven aan projecten
voor de TU/e. Dan moet je denken aan
beurzen, bijzondere leerstoelen, diverse
prijzen, studiereizen van studenten en/of
medewerkers naar het buitenland, bijzondere projecten die niet passen in de
reguliere budgetten, maar ook de KOE
van CHEOPS.”
Het UFe heeft drie gebieden waarop het
actief is: wetenschappelijke activiteiten
aan de TU/e; het verbeteren van de relatie
tussen de TU/e en het bedrijfsleven en
het Eindhovens studentenklimaat, zowel
op de campus als in de stad. Van Schagen:
“Onder het eerste valt bijvoorbeeld de
sponsoring van het 3D-Lab van Bart ter
Haar Romeny bij BMT en voor de verbetering van het studentklimaat hebben
we het kunstwerk ‘SOH 19’ gesponsord,
het kunstwerk in de vijver. En als het
studentencorps een aanvraag indient voor
de verhuizing naar de binnenstad hebben
ze een goede kans dat die wordt goedgekeurd. Datzelfde geldt voor evenementen op het gebied van wetenschap, sport
of cultuur van nationaal of Europees
niveau.”
Studenten, hoogleraren en medewerkers,
kunnen een aanvraag indienen als die
binnen de -vrij ruime- criteria valt. Van
Schagen: “Die criteria zijn bepalend bij
elke aanvraag. We hebben een checklist,
maar we zijn vrij breed als het bijvoorbeeld gaat over verbetering van het leefklimaat voor studenten. We hebben ook
geen driedeling gemaakt dat er zoveel
euro voor wetenschap is, zoveel voor het
leefklimaat en zoveel voor de relatie met
het bedrijfsleven. Tot nu toe is dat ook
niet nodig geweest.”

Zichtbaarheid
Het verschil met andere universiteitsfondsen mag dan in financieel opzicht
aanzienlijk zijn, ze doen grotendeels
dezelfde dingen. Andere fondsen kunnen

een heel project dragen, voor Van
Schagen hoeft dat niet. “Wij stimuleren
dingen die blijven liggen. We willen ook
geen vervanger zijn van de TU/e-financiering. Andere universiteitsfondsen
betalen ook bijzondere leerstoelen, wij
niet meer, maar het bestuur zou wel meer
willen doen op wetenschappelijk- en
onderzoeksgebied, zeker als het gaat om
maatschappelijk betrokken onderzoek als
milieu, voedsel, energie, gezondheid of
derdewereldlanden.”
Onder het voorzitterschap van Van
Schagen is hard gewerkt aan verbetering
van de communicatie en zichtbaarheid
van het fonds. Er kwam een vernieuwde
website en nieuwsbrief, een nieuw logo
en idem briefpapier. “Dat was bij mijn
aantreden een beetje oubollig. Bij een
dynamische universiteit hoort een
dynamisch fonds.”
Ook worden alumni meer betrokken bij
het UFe. “Zij zijn vaak nog enthousiast
over hun studietijd, zijn daar dankbaar
voor en willen best iets terugdoen voor de
TU/e. Bovendien heeft een aantal van hen
goede posities bij bedrijven, dus dan
snijdt het mes aan twee kanten. Maar de
meeste alumni weten gewoon niet dat ze
via het UFe iets kunnen terugdoen; het is
geen gewoonte zoals in Amerika. Wat niet
wil zeggen dat wij hetzelfde niveau
kunnen bereiken als daar, maar het kan
veel meer zijn dan het nu is. Over vijf jaar
willen we 250.000 in plaats van 60.000
euro aan donaties hebben, dat is ons
streven. Dan kun je ook leuke projecten
doen. Dat bedrag is haalbaar, de TU/e
heeft 25.000 alumni.”
Hoe het UFe dat wil gaan doen, is nog
niet helemaal duidelijk, maar ideeën zijn
er wel. Van den Brekel: “In Leiden krijgen
studenten een reductiekaart, waarmee je
studenten al vanaf het begin aan je bindt
en het fonds bekendmaakt. Beginnende
studenten en hun ouders krijgen ook een
brief met de vraag of ze het fonds met een
klein jaarlijks bedrag willen steunen. Zo
wen je aan het idee dat de universiteit iets
voor jou doet en dat jij iets terugdoet voor
je universiteit. Het gaat dus niet alleen
om geld, ook om een ‘alumni-bewustzijn’.”
Van Schagen: “We beginnen met friendraising, daarna komt fundraising. Het
moet een traditie worden dat je iets terugdoet voor de TU/e. Dus willen we meer
doen dan één keer in de vijf jaar een
alumnidag. Ik wil alumni ook graag meer
betrekken en mee laten kiezen over de
doelen die in aanmerking komen voor
sponsoring. Via de website kun je doelen
laten kiezen en koppelen aan de giften,
bijvoorbeeld aan kankerbestrijding of een
andere specifiek thema. Dat zou overigens ook met bedrijven kunnen.”
Daarnaast is het UFe ook in overleg met
Kees Leemreis, voorzitter van de
Stichting Studentenfonds Eindhoven.
Van den Brekel: “Soms zijn er overlappingen met de SSFE, die vooral de
cultuur en sport ondersteunt. Een
aanvraag voor een nieuwe vleugel werd
bij hen niet en bij ons wel gehonoreerd,
dat was aanleiding voor beide besturen
om met elkaar in overleg te gaan.” Van
Schagen: “We weten elkaar nu te vinden
en dat is belangrijk, want de doelstellingen overlappen elkaar gedeeltelijk.
Verder gaan de besprekingen voorlopig
niet. We bespreken gezamenlijke aanvragen en kijken waar die thuishoort en
verwijzen aanvragers daar dan naar
door.”/

.
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/Audities NSK

Caleidoscoop als protest tegen slavernij
Het Centrum Kunstlicht in de
Kunst opent zaterdag 27 september de tentoonstelling
Re-ACT over interactieve lichtkunst. Diezelfde middag wordt
bekendgemaakt wie van de
acht exposerende kunstenaars
de Frits Philips Lichtkunstprijsvraag 2008 wint. Een van
de genomineerden is TU/e’er
Rolf van Gelder. De medewerker van Dienst ICT maakte
met zijn partner een caleidoscoop om de kijker te wijzen
op misstanden in de wereld.
Draag je een ring met diamanten, dan ben je verantwoordelijk voor de ellende in de
Afrikaanse diamantindustrie.
Betaal je belasting, dan betaal je
ook mee aan uitgaven voor
defensiemateriaal en eet je
chocolade dan houd je slavernij
op de cacaoplantages in stand.
Althans, zo zien Rolf van
Gelder en kunst- en levenspartner Carmin Karasic
het. En dat willen ze de
bezoeker van de interactieve kunstlichttentoonstelling ook laten
zien. Daarom ontwierpen ze de caleidoscoop Humann.
Wie voor het ronde
scherm gaat staan, ziet
meteen een prachtig
beeld dat bestaat uit
weerspiegelde stukjes
van een bonte verzameling achtergrondplaten.
Er zit ook een real-time
beeld van die kijker in
verwerkt. Een camera
gebruikt die opname en maakt
met iedere beweging een ander
totaalbeeld. Tegelijkertijd volgt
een sensor de dichtstbijzijnde
bezoeker en reageert op diens
bewegingen door in en uit te
zoomen. “In eerste instantie is
wat je ziet mooi en fraai”, zegt
Van Gelder. “Tot je je realiseert
dat je geniet van foto’s van instortende Twin Towers. Het gaat
ons erom een bewustwordingsproces in gang te zetten. Het
heeft te maken met ‘the flap of
the butterfly wing’. Iedereen is
verantwoordelijk voor zijn eigen
doen en laten én de gevolgen
daarvan.” Daarom gebruiken
Karasic en Van Gelder foto’s van
diamanten, oorlog, sportmerk

Nike, vluchtelingen en
brandende wolkenkrabbers in
hun achtergrondbeelden. De
titel van hun kunstwerk is
Humann wat staat voor ‘mens
tot in het oneindige’. Je ziet
jezelf oneindig vaak terug in
deze caleidoscoop.
Van Gelder is naast ict’er aan de
TU/e een artist webdeveloper.
“In de jaren tachtig begon ik met
traditioneel schilderen. Daarna
kwam er digitale kunst bij en nu
ben ik met multimedia-installaties bezig.” Samen met 85
andere kunstenaars uit binnen
en buitenland
leverde hij
een

idee
in voor de
Frits Philips
Lichtkunstprijsvraag. De
opdracht was een kunstwerk
waarin licht gecombineerd
wordt met interactiviteit. Negen
kunstenaars mochten hun voorstellen uitvoeren in het eerste
Philipsfabriekje aan de
Emmasingel en acht hebben dat
ook werkelijk gedaan. De
winnaar krijgt zaterdag een wisseltrofee en een cheque van vijfduizend euro mee naar huis.

Swarm.
De caleidoscoop van het
Humann-project
van Van
Gelder.

Bokszak
Voor de bezoeker is er meer te doen
dan voorzichtig bewegen voor
een caleidoscoop. Er hangt ook
een bokszak in de zaal. Wie daar
met bokshandschoenen tegenaan beukt, laat ledlampen
branden. Hoe harder je puncht,
hoe intensiever het licht.
Het museum is benieuwd hoe
de kunstwerken reageren op het
publiek. Sommige van de acht
objecten zijn traceerbaar interactief en bij anderen speelt
toeval een grote rol.

De vijfhonderd lampen ter
grootte van een tennisbal die
voor ‘Swarm’ aan het plafond
zijn gehangen, nodigen uit tot
een dans. Als je er onderdoor
beweegt, volgen groepjes
lampen je met verschillende
kleuren. Zoals een zwerm vogels
dat kan doen. Annette
Waterschoot zal het tijdens de
opening voordoen; speciaal
voor Swarm schreef ze een
choreografie. Later dit jaar
zal ze die voorstelling
herhalen tijdens festival
Glow.
“Bij ‘Swarm’ zullen bezoekers gaan spelen”, denkt
Loes Venker, educatiemedewerker van het museum.
“Wat gebeurt er als ik een
rondje draai of een sprintje
trek? Bij andere kunstwerken
word je aan het denken gezet.
Humann is daarvan een
voorbeeld, maar ook de ‘Wall of
Fame’. Je loopt over een rode
loper en daarbij ben je omringd
door honderden paparazzi. Dat
lijkt tenminste zo, omdat er de
hele tijd flitslichten afgaan.
Eerst komen ze van achteren,
dan is het nog wel leuk. Later
komen de flitsen van opzij en
van voren en dan wordt het irritant. Ook de onvoorspelbaarheid
speelt parten. Is het nu afgelopen? Nee, nog een flits!”/

.

De tentoonstelling Re-ACT is te zien van
27 september tot 25 januari 2009 in
Centrum Kunstlicht in de Kunst aan de
Emmasingel in Eindhoven.

Armut macht Geil: gratis, maar niet voor niks
Temporary Art Centre (TAC) en
WEI presenteren 26 en 27 september het nieuwe festival
Armut Macht Geil, een gratis
festival zonder budget. Tijdens
het festival vol muziek en film
zullen debatten plaatsvinden
over oprukkend vastgoed in de
cultuurwereld.
Armut Macht Geil is een festival
dat nul euro op zijn begroting
heeft staan. Terwijl het evenement toch volledig om geld
draait. Over kunst, kunstenaars
en waar zij hun geld vandaan
halen. Over werken zonder geld.
Maakt weinig geld juist creatief?
Of wordt het er minder sterk en
spannend van?
De failliete stad Berlijn is
gekozen als referentie, als
spiegel. De plekken, de sfeer, de
kunst en de experimentele

muziek, maar ook de armoede.
Deze dynamische maar arme
stad is dé inspiratiebron voor
een vernieuwend festival met
muziek, film, debat en
beeldende kunst.
Waarom is de vastgoedwereld de
laatste jaren zo sterk geïnteresseerd geraakt in de creatieve
sector en de kunstwereld? En is
dit een grote winst of moeten we
het als een bedreiging zien? Is
het idee van de armlastige kunstenaar die geen huur kan
betalen voorgoed de wereld uit?
Kan een stad wel echt creatief
worden met behulp van de
grote-geld-jongens? Wat leren
we van creatieve en dynamische
steden als Berlijn? Wat zijn daar
de grote succesfactoren? Deze
vragen zullen onder de loep
genomen worden tijdens het
zaterdagmiddagdebat dat van

start zal gaan om 15.30 uur in
TAC. De sprekers zijn Roel
Esseboom (gemeente Rotterdam, creative industries), Paul
Tholenaars (Woonbedrijf ),
Karel van Dijk (gemeente
Eindhoven) en Evert Verhagen
(ovb, Creative Cities). Het debat
wordt voorgezeten door
Gabrielle van Asseldonk (TAC)
met medewerking van Erik
Vermeulen en hoofd Studium
Generale Maarten Pieterson.

Witte Dame
Voorafgaand aan dit debat wordt
de eerste Bert Hermensprijs uitgereikt aan een persoon die veel
voor de cultuur in Eindhoven
heeft betekend. Het ligt voor de
hand dat deze prijs naar deze
springlevende kunstenaar is
vernoemd. Hij was het die de
stad attent maakte op het

Philipsgebouw De Witte Dame
en hij heeft zich met hart en
ziel, zonder enig financieel
belang, ingezet om daar een
culturele plek van te maken.
Armut Macht Geil is een
zoektocht naar de kunst zonder
financiële middelen. Een
spiegel voor Nederland
subsidieland. Een statement
tegen de overgeorganiseerde en
aan regels vastzittende wereld
van muziek en kunst. De
kunstenaars, muzikanten en
sprekers krijgen niets vergoed.
En de entree is uiteraard
gratis./

.

Het programma bestaat uit beeldende
kunst, live muziek, debatten, films,
workshops, lezingen en dj-optredens.
Kijk voor het volledige programma op
www.tac.nu.

Heb je een goede stem, gevoel voor
ritme, een goed toongeheugen en
ben je vertrouwd met het noten beeld? Lees dan door! Het Neder lands Studenten Kamerkoor (NSK)
zoekt jonge getalenteerde ama teurzangers die willen deelnemen
aan koorzang op hoog niveau met
modern-klassieke muziek. Het pro jectkoor wordt ieder jaar opnieuw
samengesteld. Op dinsdag 14
oktober is de auditie in Eindhoven
in De Bunker van 15.00 tot 17.00
uur. Het NSK studeert in een
intensieve repetitieperiode
bestaande uit drie weekenden en
een hele week. Er wordt vocal
coaching gegeven door zangers uit
het Nederlands Kamerkoor.
Aanmelden bij www.nskk.nl.

/Persepolis:
punk in Iran

De animatiefilm Persepolis van
Marjane Satrapi gaat over haar
pubertijd in Iran. Ze voelt zich niet
geroepen tot het dragen van een
hoofddoek en baalt van de onder drukking op basis van haar ge slacht. Met slimme listen misleidt
ze haar ‘sociale bewakers’ en krijgt
ze toegang tot een bijzondere
wereld van punk ABBA en Iron
Maiden. In Iran wordt Persepolis
als islamofoob bestempeld. Op het
verzoek van de Iraanse ambassade
werd de film geannuleerd op het
Bangkok Filmfestival. Westerse
filmrecensies spreken van een
humoristisch en overtuigend
verhaal over een moeilijke
geschiedenis.
Filmhuis De Zwarte Doos, donder dag 25, dinsdag 30 september en
woensdag 1 oktober, 20.00 uur.

/Kennismaken
met zes beste
debutanten

Voor de uitreiking van de vijfde
Vrouw & Kultuur DebuutPrijs
komen de zes genomineerden van
Nederland naar de openbare bibli otheek in Eindhoven. Het zijn
Marian Donner, Renske de Greef,
Marieke van der Pol, Anne
Provoost, Marylin Simons en
Naema Tahir. Ze schreven respec tievelijk 8.30 uur; opstand, Was
alles maar konijnen, Bruidsvlucht,
In de zon kijken, Koorddansers en
Kostbaar bezit. Een goede gele genheid om kennis met ze te
maken. Het wordt een feestelijke
middag met muziek van Variano,
interviews met de schrijfsters,
hapjes, drankjes en een aan denken.
Zondag 28 september, 14.30 uur,
Centrale Bibliotheek aan de
Emmasingel, entree: zes euro.

/Blind date in
Parktheater

Wie en wat je te zien krijgt, blijft
geheim. Het wordt een avondje
theater in de serie Blind Dates. Een
tipje van de sluier wil de organi satie wel oplichten: het is cabaret.
Jong talent dat zich al bewezen
heeft op de Nederlandse podia,
maar nog niet echt is doorgebro ken. Met een beetje geluk heb je
voor een lage entreeprijs (vanaf
tien euro) een scherpe, eigenwijze
of ontwapenende cabaretier voor je
neus. Donderdag 25 september,
20.30 uur in het Parktheater.

25 september 2008 Cursor
14/ Studentenleven

Met duizend studenten samen op wintersport
In het Franse skioord
Valmorel is eind januari
Nederlands voor tien
dagen de voertaal. Zo’n
duizend Nederlandse
studenten komen er dan
op wintersport, onder de
noemer Studentenwintersport 2008.
Kosten voor deze
georganiseerde megareis: 299 euro.
“Belangrijkste bij dit evenement is gezelligheid”, zo
legt Ruben Hijl, voorzitter
van StuWi en TU/e-student
Technische Bedrijfskunde,

uit. “Dat we het buitengewoon goedkoop kunnen
aanbieden, is mooi, maar
we willen vooral een mooie
skivakantie met een studentikoze sfeer aanbieden.
Daarom zijn alle skifanaten bij ons welkom;
van beginner tot expert.”
Er wordt niet alleen
geskied in Valmorel. Er
staat een biercantus en een
bierestafette
op
het
program van de StuWi
2008. En natuurlijk zijn er
ook ludieke sneeuwactiviteiten.
Overigens is het skifestijn

met name in Eindhoven en
Tilburg bijzonder in trek.
“Deze twee steden samen
zorgen voor een kleine vijfhonderd man, dus de helft
van het totaal”, zo vertelt
Hijl. “De rest is verdeeld
over Groningen, Delft,
Utrecht,
Wageningen,
Nijmegen en Maastricht.
Enschede is ook een kleine
speler, nadat Leiden vorig
jaar
is
afgevallen./
(Shift040.nl)

.

Meer info is te vinden op
www.studentenwintersport.nl.
Op die site kun je je vanaf 1
oktober aanmelden.

Studieverenigingen vallen niet onder Plasterk
Hoe bevorderlijk studieverenigingen ook zijn voor
de
leerprestaties
van
eerstejaars
studenten,
OCW-minister
Ronald
Plasterk voelt zich er niet
rechtstreeks verantwoor-

delijk voor. Hij legt de bal
bij de hogescholen en universiteiten. Dat schrijft de
bewindsman
aan
de
Tweede Kamer. Hij is het
eens
met
de
Onderwijsraad, die in

januari benadrukte dat
nieuwe studenten zich
snel thuis moeten voelen
binnen hun opleiding, bijvoorbeeld dankzij het lidmaatschap van een studievereniging. (HOP)

Het-generatie-2003-had-alafgestudeerd-kunnen-zijn-feest
Slecht één persoon die
binnen vijf jaar klaar is met
zijn studie. Voor sommigen
misschien reden tot balen,
maar Thor, de studiever eniging van
Elektrotechniek, pakte het
luchtiger op. Daarom was
donderdag 18 september
het-generatie-2003-had-alafgestudeerd-kunnen-zijnfeest in faculteitskroeg
Walhalla. Ronald Adriaans
van Thor vertelt: “We zijn
met 74 studenten gestart in
2003. Daar zijn er nu nog 46
van over en één daarvan is
afgestudeerd. Het is bij ons
echt uitzonderlijk als je je
studie nominaal afrondt.
Het is denk ik een erg

pittige studie. Een aantal
jaar geleden was er een
vergelijkbaar feest en het
leek ons leuk het weer op te
pakken.” Personen die
eerder afgehaakt waren bij
de studie, waren ook uitge -

nodigd. De enige afgestu deerde -Ernst Herbschleb,
vooraan met mouwloos
T-shirt- mocht eveneens
meefeesten.
Foto: Rien Meulman

Industria en Intermate gooien een balletje op

Uit je dak op Madonna

Spijkerjasjes aan, grote zonnebrillen op.
Leggings en beenwarmers aan de benen.
Mouwloze hemdjes, grote colberts.
Felgekleurde stropdassen en wollen truien.
Japie, de studievereniging van Scheikun dige Technologie, hield maandag 22 sep tember het eighties feest ‘Dirty Disco
dancing’ in borrelruimte F.O.R.T. Een groot
deel van de studenten gaf gehoor aan het
verzoek om verkleed te komen.

Zo’n zestig scheikundestudenten gingen tot
middernacht los op muziek van Doe Maar,
Madonna en Cindy Lauper. En of er nog echt
‘dirty’ is gedanst? Niek van Heijningen van
Japie: “Vooral tegen het eind van het feest
werd er toch wat meer ‘dirty’ gedanst. Maar
ja, toen had iedereen ook meer cocktails
op.”
Foto: Rien Meulman

“We hebben lekker
gespeeld. Het weer was
perfect.” Maurice Smedts,
penningmeester bij Industria
(Technische Bedrijfskunde),
blikt tevreden terug op het
volleybaltoernooi dat zijn
studievereniging met
Intermate (Technische
Innovatiewetenschappen)
donderdag 18 september op
het TeMaveld hield.
De twee studieverenigingen
hadden iets te vieren.
Industria bestaat 45 jaar en
Intermate 25 jaar. Zowel

medewerkers als studenten
stonden vorige week aan het
net. Smedts: “We waren uit eindelijk met zo’n twee honderd personen aan het
volleyballen. Mensen sloten
zich spontaan aan, waardoor
er meer gewisseld kon
worden.” De organisatie had
het geluk dat ze zelf geen
zand hoefden te regelen.
Smedts: ”Er moest sowieso
zand gestort worden, omdat
ze het veld wilden egalise ren. Speciaal voor ons
hebben ze dat eerder

gedaan. We hoefden het
zand achteraf dus ook niet
op te ruimen.” Hoewel lol
hebben voorop stond, werd
er aan het eind van de wed strijden toch een winnaar
aangewezen. Het team ‘Het
43ste en Lamme van Vught’
kreeg speciaalbier voor zijn
prestaties. Smedts vertelt:
“Dat team bestond uit het
43ste bestuur en twee
andere studenten, namelijk
Roel Lammers en Yuri van
Vught. Vandaar de naam.”
Foto: Rien Meulman

En hoe is het in Berkeley?

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.

Hamburgers, dikke
wagens, dikke mensen,
gangsta’s, homies, high
school moeders, treehuggers, Obama, blaffers,
celebrities, under aged
drinking, beer-pong,

fratboys, sorostitutes,
Arnold Schwarzenegger,
aardbevingen, bling
bling, spotgoedkope
dollar, gastvrijheid, politie
mét gezag, slutty jurkjes,
leven op krediet. Kortom,
we zitten in de States.
Hier in Berkeley, liggend
aan de San Francisco Bay,
lacht het leven ons toe.
Prachtig weer, een schitterende campus, relaxte
sfeer, mooie feestjes.
Maar laten we niet
vergeten dat er ook
gestudeerd moet worden,
want daarvoor heeft de
TU/e ons natuurlijk deze
kant op gestuurd. Het
gros van de studenten
barst hier van de ambitie.
Wij hebben ook een
aardig pakket vakken
weten samen te stellen.

Zodoende sjokken we
dagelijks vanuit het international house, waar we
onze intrek hebben
genomen, naar onze
colleges in één van de
klassieke gebouwen die
UC Berkeley op haar
campus heeft staan.
In de weekenden staat het
uitchecken van Californië
op het programma.
Zonder auto kom je
nergens hier in Amerika,
dus we hebben bij
aankomst snel een fijne
BMW 5.25 met sunroof
aangeschaft. Benzine is
hier praktisch gratis
(zeker gezien de huidige
dollarkoers), waardoor de
grote afstanden in dit
enorme land goed te
berijden zijn.
Amerikanen zijn gastvrij.

Zo gastvrij dat wij nauwelijks in hostels slapen,
maar meestal op de
bonnefooi naar een stad
rijden en bij studenten
een bank of bed regelen
om op te slapen.
Amerikanen zijn ook erg
enthousiast. Na een gezellige avond goedkope
wodka drinken uit rode
bekertjes, is het al snel
‘the best night ever’ en als
Lil Wayne wordt gedraaid,
dan gillen de meisjes ‘I so
totally love this song, let’s
get naked’. Trouwens, bij
‘I kissed a girl’ kun je het
zelf wel invullen.
Volgend weekend vertrekken we naar Vegas. Om
ons geld te verdubbelen.
Dat kan daar, hebben ze
ons verteld. Op de heenweg moeten we door

Jorn (links), Adam (rechts) en Leon.

Death Valley, dus we
zullen vooraf even de
koelvloeistof van ons
barrel controleren. Dan
komen we er wel.
We so miss you guys back

there…. NOT!
Adam Maris, Jorn Bückers
en Leon Smet, studenten
Technische Bedrijfskunde
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Vijf ontwerpen ‘groene brug’ gekozen
Maak een ontwerp voor
de brug over de Dommel
bij het Auditorium, de
zogenaamde ‘groene
brug’. Met deze opdracht
gingen zo’n 25 studenten
Bouwkunde aan de slag.
Het resultaat bestaat uit
negen ontwerpen, die
maandag 22 september
werden gepresenteerd.
Een jury selecteerde hier
de vijf beste uit.
De brug over de Dommel
was vroeger de belangrijkste toegangsweg naar
het TU/e-terrein. Sinds de
aanleg van het Limbopad
in 2001 heeft de brug geen
functie meer. Studievereniging CHEOPS van
Bouwkunde lanceerde in
mei met het College van
Bestuur de ontwerpwedstrijd ‘ProjectB’. Afgelopen
week was de presentatie en
selectie van de ontwerpen.
De ontwerpers die nu door
zijn, krijgen de tijd om hun
creatie de komende tijd te
verbeteren. De winnaar
wordt in maart 2009
bekendgemaakt. Als er voldoende geld voor is en de
mogelijkheden er zijn,
wordt
het
winnende
ontwerp gebouwd.
De jury bestaat uit universiteitssecretaris ir. Harry
Roumen, ir. Herman

Elke Klaassen is derde jaars student Technische
Innovatiewetenschappen.
Ze is twintig jaar en komt
oorspronkelijk uit Bakel.
Klaassen is actief lid bij
haar studievereniging
Intermate. Ze zit dit jaar in
het bestuur als Commis saris Onderwijs. In haar
vrije tijd slaat ze graag een
balletje bij de hockeyclub
van Bakel. Ook houdt ze
van squashen. Als bij baantje werkt ze bij GE
Healthcare en is ze mentor
van eerstejaars studenten
Technische Innovatie wetenschappen. Haar
must-have-item-to-go is
een Ipod, waarmee ze
naast muziek luisteren,
ook films bekijkt. Verder
zorgt ze ervoor dat ze altijd
bier en wijn in huis heeft.

Tekst: Berdien Zwarthoed
en Jiunn-Dat Chan
Foto’s: Bart van Overbeeke

Digitaal herinschrijven

Twee van de vijf ontwerpen die door zijn. Innovitation is van Nick de Graaf, David de Kool, Ruben Merkx en Daan Mulders.
Play is ontworpen door Lars Bouwman.

Rikhof
(projectleider
Campus 2020), prof.ir. Jan
Westra (decaan bij Bouwkunde), Ben Pollmann
(directeur Kamer van

Koophandel) en architect
Bert Dirks. De ontwerpen
zijn beoordeeld op originaliteit, verantwoording, uitvoerbaarheid en kwaliteit.

Barry Kroon, pr-commissaris bij CHEOPS:
“Het is opvallend dat vooral
de wat meer open ontwerpen nu door zijn. Met

grote gebouwen werd het
toch allemaal te massief.”
De ontwerpen hangen
deze week nog in de hal bij
Vertigo./

.

Het sleutelgat
Wie oh wie woont er in deze Eindhovense studentenkamer? Dat is de vraag die
Cursor elke week stelt aan een willekeurig aantal studenten. Deze week zijn dat:
Diane Bouten en Julie Hornix (beide eerstejaars Industrial Design), Daniel Beckers,
Twan Wernaart en Bart van Gisbergen (allen vierdejaars Werktuigbouwkunde). Zij
bekijken de foto’s van deze studentenkamer en geven commentaar.
De ogen van Diane en Julie
vallen op de collectie
schoenen. Er staan erg veel
sneakers. Het is de kamer
van een vrouw, meent Julie te
zien aan de wattenschijfjes,
hangend naast de spiegel.
Aan diverse sportartikelen,
zoals tennisballen en hoc keysticks, is te zien dat ze
erg sportief is. Julie denkt
dat ze lid is van een tennisen/of hockeyvereniging. Ze
vinden de kamer er zeer
geordend en netjes uit zien.
De felle kleuren zorgen voor
een gezellige ambiance. Aan
de hand van de vele stickers
en flyers op de kast denkt
Diane dat de ze een

feestbeest is. Ze is ook vast
lid van Demos, afgaand op de
Demos-sticker die op de kast
is geplakt. Julie vindt dat de
kleur oranje er erg uitspringt
in de kamer. Oranje is de
kleur van de studievereni ging Lucid, maar ze denken
niet dat de bewoonster
Industrial Design studeert.
Ze gokken beide op
Biomedische Technologie,
vanwege de spelletjes in de
kast. Aan de wijnglazen te
zien houdt ze van een
glaasje wijn. Ze zal vast
altijd cruesli in huis hebben
en haar must-have-item-togo is een flesje water, omdat
ze erg sportief is.

Het eerste dat Daniel, Twan
en Bart opvalt, is het bordje
‘Inrit vrijlaten’ en de vele
spullen van IKEA. Hun eerste
gevoel zegt dat dit de kamer
is van een vrouw, maar ze
weten het nog niet zeker.
Daniel vindt dat de eendjes
en schildpadden een vrou welijk aspect zijn. Twan
vindt echter dat de schoenen
er onvrouwelijk uit zien. Wat
opvalt, is dat er geen pumps
of laarsjes tussen staan. Aan
de tennisballen en beach ball-plankjes is te zien dat
de bewoner erg sportief is.
De felle kleuren in de kamer
komen erg vrouwelijk over.
Ze heeft wierook in huis ziet

Twan. Ook valt hem op dat ze
naar Lowlands 2008 is
geweest. Ze houdt dus wel
van feesten en festivals. Ze
komen tot de conclusie dat
ze Industrial Design
studeert, want voor die
studie heb je namelijk geen
boeken nodig. En een
Industrial Designstudent kan
wel een IKEA-kast in elkaar
zetten, grapt Bart. Ze houdt
erg van boerensoep en
cruesli valt hen allen op. Ze
heeft altijd melk in huis,
omdat ze cruesli eet. Haar
must-have-item-to-go is
waarschijnlijk een skate board.

Een maand terug, het is
alweer even geleden, bleef
traditiegetrouw tijdens het
laatste weekend van de
vakantie één taak over
voordat het collegejaar
weer kan beginnen: herin schrijven bij de universiteit.
Dus even de TU/e-envelop
zoeken die al meer dan een
maand ongeopend ligt te
wachten, openmaken,
formulier eruit halen, even
kijken of de al ingevulde
gegevens nog kloppen,
handtekening eronder,
opsturen en voilà: je staat
weer een jaar ingeschreven.
Overzichtelijk, degelijk en
simpel!
Maar na het openen van de
envelop dit jaar was ik toch
lichtelijk verrast: geen for mulier, maar een hand leiding hoe je via internet je
inschrijving moet regelen.
Studielink heet de nieuwe
landelijke inschrijfmethode
en volgens de brief scheen
ik al een wachtwoord en
gebruikersnaam te hebben
gekregen. Inderdaad kon ik
mij herinneren dat twee
maanden eerder drie mails,
allen gelijkend op spam,
tegelijkertijd binnen kwamen. Met deze gege vens is het mogelijk om via
de bijzonder onoverzichte lijke website van studielink
de herinschrijving te
regelen. Eerst moet je aller lei gegevens invullen, die ze
als het goed is al van je
weten, om dan aan het eind
van de procedure alsnog
een machtiging te moeten
printen en opsturen… Val
van de ene verbazing in de
andere, want in alle wijs heid hebben de bedenkers
van Studielink gedacht dat
het vervolgens wel handig
zou zijn om zeven (!) e-mails
te sturen om mij te vertellen
dat ik sta ingeschreven…
Het kan aan mij liggen hoor,
maar zijn we niet een beetje
doorgeschoten in onze
drang alles digitaal te
willen regelen? Is het zo gek
en ouderwets dat ik gewoon
een formulier opgestuurd
wil krijgen van mijn onder wijsinstelling voor de herin schrijving? Is het raar dat ik
niet via de computer mijn
zaken bij onder andere
bank, verzekering en
gemeente wil regelen? Vast
wel, maar totdat alles
digitaal moet, regel ik
zoveel mogelijk via tele foon, pen, papier of
persoonlijk en geniet ik
ervan zolang het nog kan!
Roy Warmerdam is
student Elektrotechniek
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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 (die luie
Windows-lovers daargelaten). Cursor spoort
iedere week een desktop op en maakt ’n
praatje met de gebruiker.
Wie:

Maartje van der Zanden / 23 /
Werktuigbouwkunde
Wanneer: sinds een jaar of twee
Wat:
zelfgemaakte tekening
Waarom: “Deze tekening heb ik gemaakt toen ik
heel erg boos was omdat mijn projecten bij
Industrial Design niet lekker liepen. Omdat het
toch niet werkte, ben ik maar lekker gaan tekenen.
Het was een individueel project om een communicatie-tool te maken voor een jongen die niet kon
praten en maar heel weinig kon bewegen. Via een
knop kon hij met de minieme lompe armbeweging
die hij nog kon maken een boodschap overbrengen. De feedback op het project was echt
slecht en ik ben geswitcht van studie: ik paste niet
bij ID en ID paste niet bij mij. Het tekenen daar was
echt superleuk (want ik
houd van tekenen) maar
ik vond het vaak ook wel
vaag. Maar als je goed
naar de tekening (pastelkrijt by the way), kijkt,
zie je ook lichtere
kleuren en daar is de
woede dan ook deels
verdwenen.”
Jouw desktop hier? Mail
dan naar cursor@tue.nl

Effe zeuren

/Fred Steutel
‘W-hal wordt niet gesloopt’, lees ik in
een Cursor van vorig jaar. Architect
Ector, die kortgeleden de W-hal best
wilde afbreken, wordt nu geciteerd
met “Het is toch eigenlijk een heel
leuk gebouw” - heel flexibel van onze
alumnus.
Intussen is er een nieuw ontwerp,
waarin de W-hal wordt geïncorporeerd.
Dat gaat volgens Cursor 29 tien
miljoen meer kosten, volgens andere
berichten 22 miljoen meer. In
Eindhoven.nl lees ik: ‘Op weg naar het
definitieve ontwerp wordt door het
universiteitsbestuur nog gezocht naar
creatieve mogelijkheden om de kosten

te beperken.’ Where innovation starts!
Het is nog niet duidelijk waar de
bezuinigingen gezocht zullen worden,
maar er zijn geruchten: het café wordt
geschrapt, er komt geen minisupermarkt en geen boekhandel. Ik
ontkom er niet aan om onze campus te
vergelijken met de enige andere echte
universitaire campus in het land: de
UT in Enschede, waar ik ooit als
THT’er werkte. Het enige dat ze daar
niet hebben, is een Dommel, die wij
juist op de schop gaan nemen. Dit
gemis is ondervangen door de aanleg
van vijvers, sloten en waterlopen. Er is
op de UT al jarenlang een minisupermarkt (Spar), er zijn verschillende restaurants, waaronder een met
een plezierig terras. Er is een uit-

stekende boekhandel, ook voor
bellettrie; vele malen beter dan onze
Amerikaansachtige ‘bookshop’; weggestopt in een hoekje van het Hoofdgebouw; waar wel elementaire studieboeken te koop zijn en T-shirts met het
TU/e-logo, maar waar de bellettrie dun
gezaaid is. Ik koop er wel eens een
boekenbon, en ben dan meestal de
enige klant. Een goed bereikbare, goed
gesorteerde boekhandel zou in een
omgeving met zevenduizend (aankomende) intellectuelen gouden zaken
kunnen doen.
Hoe is het toch mogelijk dat buitenstaanders, onder aanvoering van de
Delftse concurrent Sytze Patijn, ons
kunnen dwingen een oud gebouw te
bewaren zonder aan de extra kosten bij

te dragen? De Amerikanen noemden
dat ‘taxation without representation’,
en dat leidde tot de revolutie van 1763.
Het TU/e-bestuur bestaat toch niet uit
makke schapen!
Er zijn natuurlijk alternatieven: de
boel laten afbranden, zoals in Delft,
met herbouwhulp van Plasterk; of: de
W-hal laten staan en een andere
(culturele?) bestemming geven, boekhandel en zo. De bibliotheek annex
W&I-gebouw kan dan op een andere
plaats komen - er is nog ruimte
genoeg. Er zijn interessantere oplossingen dan alleen zoeken naar bezuinigingen. Where creativity starts!

