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Groene TU/e-foto in de prijzen
SSttuuddiiuumm  GGeenneerraallee--mmeeddeewweerrkksstteerr  HHeettttyy  ddee  GGrroooott  iiss
ddee  wwiinnnnaarreess  vvaann  ddee  ffoottoowweeddssttrriijjdd  EEiinnddhhoovveenn
VVeerrrraasssseenndd  GGrrooeenn..  ZZee  ssttuuuurrddee  eeeenn  ffoottoo  iinn  vvaann  hheett
DDoommmmeellttuunnnneellttjjee  bbiijj  hheett  TTUU//ee--tteerrrreeiinn..  DDaatt  iiss  oonnllaannggss
ooppggeekknnaapptt  eenn  vvoooorrzziieenn  vvaann  eeeenn  llaaaagg  ggrrooeennee  vveerrff..  ““IIkk
ffiieettss  rreeggeellmmaattiigg  ddoooorr  ddiiee  ttuunnnneell  eenn  vvoonndd  ddee  kklleeuurreenn
zzoo  lleeuukk  oomm  ttee  zziieenn  ddaatt  iikk  eerr  eeeenn  ffoottoo  vvaann  hheebb
ggeemmaaaakktt””,,  zzeeggtt  DDee  GGrroooott..  TTooeenn  zzee  hhoooorrddee  vvaann  ddee
ffoottoowweeddssttrriijjdd,,  ssttuuuurrddee  zzee  ddeezzee  ffoottoo  iinn..  EErr  wwaarreenn  ttwweeee--
hhoonnddeerrdd  iinnzzeennddiinnggeenn  vvoooorr  ddee  wweeddssttrriijjdd,,  mmaaaarr  ddee  ffoottoo
vvaann  DDee  GGrroooott  wweerrdd  hheett  bbeessttee  bbeevvoonnddeenn..  ““DDee  mmeeeessttee

ffoottoo’’ss  wwaarreenn  wwaatt  ttrraaddiittiioonneelleerr  mmeett  ddee  DDoommmmeell  eerroopp
eenn  zzoo””,,  zzeeggtt  DDee  GGrroooott..  VVoooorr  ddee  zzoommeerrvvaakkaannttiiee  kkrreeeegg
zzee  ttee  hhoorreenn  ddaatt  zzee  eeeenn  vvaann  ddee  ttiieenn  ggeennoommiinneeeerrddeenn
wwaass  eenn  aaffggeellooppeenn  zzaatteerrddaagg  kkrreeeegg  zzee  ddee  eeeerrssttee  pprriijjss
oovveerrhhaannddiiggdd::  eeeenn  bboonn  vvoooorr  eeeenn  bbaalllloonnvvaaaarrtt..  ““IIkk  ggaa
hheett  wweell  ddooeenn,,  mmaaaarr  iikk  hheebb  aall  sscchhrriikk  oopp  eeeenn  bbaallkkoonn--
nneettjjee””,,  zzeeggtt  DDee  GGrroooott  llaacchheenndd..  
DDee  ttiieenn  bbeessttee  iinnzzeennddiinnggeenn  zziijjnn  nnoogg  ttee  zziieenn  iinn  hheett
EEiinnddhhoovveennssee  ssttaaddhhuuiiss..

FFoottoo::  HHeettttyy  ddee  GGrroooott

TU/e haalt relatief
grootste derde
geldstroom binnen
Van alle Nederlandse universi-
teiten 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-insti-
tuut deze maand gepubliceerd
heeft. Volgens Rathenau heeft
de TU/e, na de Erasmus Univer-
siteit Rotterdam (EUR), ook de
hoogste citatie-impactscore.

Rathenau gebruikt een zo-
geheten ‘werfkrachtindicator’.
Het instituut kijkt naar de ver-
houding tussen het aantal fte dat
de universiteiten betalen uit
eerste en de tweede of derde geld-
stroom. 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 geld-
stroom. 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 tech-
nische universiteiten, Delft en
Twente, staan respectievelijk op
plek vijf en zeven./.

Europese topfunctie voor 
oud TU/e-hoogleraar Schuurmans
Oud TU/e-hoogleraar Martin
Schuurmans is vorige week
benoemd tot bestuursvoor-
zitter van het Europees
Instituut voor Innovatie en
Technologie (EIT). Deze nieuwe
technologie-instelling gaat de
Europese koers uitzetten voor
het wetenschappelijk on-
derzoek en beschikt over een
miljardenfonds.

Schuurmans’ nieuwe EIT-
kantoor 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 aan-
vankelijk verdeeldheid. Een
aantal landen gaf de voorkeur aan
één groot instituut dat het onder-
zoeksfonds 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

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

aan de TU/e, en promo-
veerde in 1971 aan dezelfde
universiteit tot doctor in de
technische wetenschap-
pen. In 2000 tot 2004
keerde hij terug naar de
TU/e als hoogleraar inno-
vatiemanagement van
industriële Research &
Development aan de facul-
teit Technologie Manage-
ment.
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 con-
centratie van Philips
Research & Development
op de Philips High Tech
Campus in Eindhoven.
Verder was hij betrokken
bij de selectie van technolo-

gische topinstituten bij Neder-
landse universiteiten./.Bredere samenwerking 

TU/e en Catharinaziekenhuis
De TU/e heeft een raamover-
eenkomst getekend met het
Catharinaziekenhuis over stra-
tegische samenwerking in
onderzoek. De twee betrokken
faculteiten zijn Elektro-
techniek (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 pro-
jecten.
Welke projecten onder de
noemer van deze raamover-
eenkomst worden geschaard of
worden opgestart, is nog niet
bekend. Wel is zeker dat er een
UHD wordt aangesteld -betaald
door Elektrotechniek en het zie-
kenhuis- 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 postdoc-
plaatsen en 52 aio’s, waarvan
veertig op de TU/e. De MMC-
samenwerking is op andere ter-
reinen dan die met het Catharina,
bijvoorbeeld de perinatalogie,
benadrukt Backx.
Voor de faculteit TM heeft de
overeenkomst meer het karakter
van een intentieverklaring tot uit-
breiding van de huidige samen-
werking, laat prof.dr.ir. Paul
Grefen van de capaciteitsgroep
Informatiesystemen weten. “We
gaan kijken naar operationele
bedrijfsprocessen, bijvoorbeeld
het zeer complexe hartchirurgie-
proces. 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 betrok-
ken bij de totstandkoming van de
overeenkomst, in de rol van inter-
mediair. 
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 geldstroompro-
gramma’s financieren, laat BMT-
hoogleraar prof.dr.ir. Frans van
de Vosse weten./.

Martin Schuurmans.
Foto: ANP 
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DDe we weekeek vvanan/Ilse
Ilse Daams is pedagogisch mede-
werkster bij kinderdagverblijf de

TUimelaar. Zaterdag 20 september werd
er het twintigjarig bestaan gevierd.

DDiinnssddaagg:: 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.

WWooeennssddaagg:: Om 7.30 uur weer op het werk.
In pauzetijd naar huis voor oud foto-
materiaal van ‘vroeger’.

DDoonnddeerrddaagg:: 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.

VVrriijjddaagg:: Drie kinderen naar school, door-
gereden 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.

ZZaatteerrddaagg:: Slecht geslapen, om 9.00 uur
present. Volop bezig met alles klaarzetten
voordat om 10.00 uur de deuren open-
gaan. 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

bezocht. Tegen 12.30
uur alleen nog
maar kinderge-
zichtjes 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.

ZZoonnddaagg::  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.

“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 Beatrix-
kanaal”, zegt Koenders over zijn
tijd bij Tachos.
De strubbelingen over de fusie

van Tachos met de Demos-
studentenroeivereniging
Telamon, die in 1966 was op-
gericht, 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 studentenroei-
verenigingen 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 wedstrijd-
roeien. Met zulke cultuurver-
schillen 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 Werktuig-
bouwkunde. “Het is heel bij-
zonder om bij de eerste lichting
te horen. We waren met twee-
honderd studenten. Alles

moesten we zelf regelen. Studie-
verenigingen opzetten, een
sociëteit inrichten op de Park-
laan, sportverenigingen starten.
Naast Werktuigbouw waren er
alleen nog maar de faculteiten
Elektrotechniek en Chemie. Je
kende alle professoren en zij
kenden de studenten. En na-
genoeg 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 piloten-
opleiding te volgen, duurde niet
lang. Toen Werktuigbouwkunde-
student Herman Dorgelo, de
zoon van de eerste rector magni-
ficus van de TU/e, roeivereni-
ging Tachos oprichtte, maakte
hij Koenders snel enthousiast.
“En zo leefde ik een behoorlijk
Spartaans leven begin jaren
zestig. Ik heb mijn vrijheid inge-
leverd voor het roeien en bier en
sigaretten laten staan. In mijn
vierde studiejaar ben ik toege-

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 studenten-
verenigingen 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 levens-
lange 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 loopbaan-
planning en ik heb er tien ver-
schillende 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. 

Tekst: Norbine Schalij
Foto: Sam Rentmeester

De eerste studenten van de
THE richtten in 1957 nood-

gedwongen hun eigen vereni-
gingen 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.

“Het eerst gesleurde blik is het mooist”

Otto Koenders



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 eve-
nement worden zo’n twintig-
duizend mensen verwacht. 

Het evenement wordt waar-
schijnlijk op het TeMaveld
gehouden. Zijn de weersvoor-
spellingen slecht, dan verschuift
alles naar omliggende verharde
(parkeer)terreinen. Eric van der
Heijden, waarnemend comman-
dant van de TU/e-brandweer:
“We hebben twee plannen op-
gesteld 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 zange-
ressen 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

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 woord-
voerster van de gemeente laat
weten dat voor het TU/e-terrein is
gekozen, omdat er goede facili-
teiten zijn. “Er is veel gras, de par-
keermogelijkheden 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 Eind-
hoven 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.

Nieuws /3
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Gratis concert K3 op TU/e-campus

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 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

maximaal veertig studenten
instromen, die worden geselec-
teerd op motivatie. Van de eerste
lichting van 24 studenten, ver-
spreid over 9 opleidingen, zijn er
nog 17 over. Voor het komende
collegejaar zijn er 37 aanmel-
dingen, 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./.

Commissie: Construction
Technology blijft bestaan
De Bouwkundeleerstoel
Construction Technology (CT)
en de bijbehorende master-
track 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 af-
gelopen jaar haar hoogleraar,
prof.ir. Frits Scheublin, en een
docent; in beide gevallen doordat
het contract niet werd verlengd.
Voorlopig is de groep onderge-
bracht bij prof.dr.ir. Jos
Lichtenberg, TU/e-hoogleraar
‘product development in the
building industry’. Door het ont-
breken 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 onder-
zoek 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 moge-
lijkheden 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.”

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 aan-
trekken. 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 bedrijfs-
leven of medewerkers van CT.
‘Zorgwekkend’, zeggen CT-
medewerkers in de eerder
genoemde brief. Ze betitelen de
commissie als ‘uitsluitend intern
gericht’ en twijfelen aan de
expertise. “Ik kan me dat argu-
ment 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 betrok-
kenen.”/.

K3. Foto: ANP

Nieuwe naam voor Technologie Management
De faculteit Technologie
Management gaat vanaf deze
week door het leven als de
faculteit Industrial Engi-
neering & Innovation Sciences.
Volgens directeur bedrijfs-
voering drs.ing. Jos Hermus
zorgde de huidige benaming
voor verwarring in het buiten-
land en bij middelbare scholie-
ren. Ook gebruikte de weten-
schappelijke staf de naam
bijna niet bij publicaties.

Maandag stemde de universi-
teitsraad 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 aan-
geboden”, 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 onderzoeks-
gebied tot ontwikkeling te
brengen.”

Volgens de directeur bedrijfs-
voering sluit de naamsveran-
dering ook goed aan bij de
ambitie van de TU/e om op inter-
nationaal 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 com-
municatie 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 nau-
welijks, maar gebruikte men
gewoon de naam van de univer-
siteit./.

Ach en Wee



De tweejarige post-
graduate ontwerpers-
opleiding Process and
Product Design (PPD)
leverde maandag 22
september het 250ste
diploma af. Het kwam in
handen van Vuk Jancic.
Hij heeft zijn studie af-
gerond met een afstu-
deerproject 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 Techno-
logical Design, Stan
Ackermans Institute (SAI).
Bij de TU/e zijn er negen,
Delft heeft vier opleidin-
gen 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 stu-
denten een project binnen
de industrie. Vaak is dat bij
een voedingsmiddelen-
technologie- of chemie-
bedrijf. 
Jancic kwam terecht bij

Essent Warmte. Bij het op-
wekken 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 in-
dustrie. Jancic bracht het
warmteverlies in kaart
zodat de bedrijfsvoering
geoptimaliseerd kan
worden. Daarnaast bere-
kende hij een slim design
om de ondergrondse toe-
en afvoerpijpen in een
mantel te bundelen. 
Zijn afstudeerwerk, waar-
voor 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,

een groot internationaal
ingenieursbureau dat

chemische fabrieken als
klant heeft./.
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UT Nieuws - Universiteit Twente

Wiskundetoets als schrikeffect
MMeetteeeenn  oopp  ddee  eeeerrssttee  ccoolllleeggeeddaagg  lleeggddeenn  vviijjffhhoonnddeerrdd
eeeerrsstteejjaaaarrss  vvaann  ddee  UUnniivveerrssiitteeiitt  TTwweennttee  ((UUTT))  ddee  iinnssttaappttooeettss
wwiisskkuunnddee  aaff..  DDeezzee  kkeeeerr  ggeebbeeuurrddee  ddaatt  mmeett  mmeeeerrkkeeuuzzee--
vvrraaggeenn  éénn  ooppeenn  vvrraaggeenn..  HHaaaallddee  3311  pprroocceenntt  nnoogg  eeeenn  vvooll--
ddooeennddee  oopp  ddee  mmeeeerrkkeeuuzzeevvrraaggeenn,,  bbiijj  ddee  ooppeenn  vvrraaggeenn  vviieell
hheett  mmeerreennddeeeell  vvaann  ddee  ddeeeellnneemmeerrss  ffiinnaaaall  ddoooorr  ddee  mmaanndd..
SSlleecchhttss  nneeggeenn  pprroocceenntt  ssllaaaaggddee  vvoooorr  ddaatt  oonnddeerrddeeeell..  ““HHeett
sscchhrriikkeeffffeecctt  iiss  ggeewweeeesstt,,  wwee  mmooeetteenn  nnuu  ddee  ssttuuddeenntteenn  oopp
hheett  jjuuiissttee  wwiisskkuunnddeenniivveeaauu  zziieenn  ttee  kkrriijjggeenn””,,  aalldduuss  SStteeffffeenn
PPoosstthhuummaa,,  vvwwoo--ddoocceenntt  eenn  ccooöörrddiinnaattoorr  aaaannsslluuiittiinngg  vvwwoo  eenn
hhooggeerr  oonnddeerrwwiijjss  aaaann  ddee  UUTT..  HHeett  bbeeggiinntt  vvoollggeennss  hheemm  aall  bbiijj
ddee  bbaassiissvvaaaarrddiigghheeddeenn..  ““HHeett  hheerrlleeiiddeenn  vvaann  wwoorrtteellss,,  oonntt--
bbiinnddeenn,,  rreekkeenneenn  mmeett  bbrreeuukkeenn,,  vveerrdduubbbbeelliinnggffoorrmmuulleess..  DDiiee
kkeennnniiss  iiss  ggeewwoooonn  nniieett  ppaarraaaatt..  BBiijj  hhuunn  eeiinnddeexxaammeenn  mmooggeenn
ddee  ssttuuddeenntteenn  eeeenn  ffoorrmmuulleekkaaaarrtt  ggeebbrruuiikkeenn  eenn  eeeenn  ggrraaffii--
sscchhee  rreekkeennmmaacchhiinnee..  BBiijj  ddeezzee  iinnssttaappttooeettss  nniieett..  DDaatt  bbrreennggtt
mmooeeiilliijjkkhheeddeenn  mmeett  zziicchh  mmeeee..””

UK - Rijksuniversiteit Groningen

Gluren bij de buren
DDee  ppoolliittiiee  iinn  GGrroonniinnggeenn  hheeeefftt  eeeenn  ggeenneerraaaall  ppaarrddoonn  iinn--
ggeesstteelldd  vvoooorr  iieeddeerreeeenn  ddiiee  iinn  ddee  mmaaaanndd  sseepptteemmbbeerr  eeeenn
ggeessttoolleenn  vveerrkkeeeerrssbboorrdd  ooff  aannddeerr  ‘‘ssttrraaaattmmeeuubbiillaaiirr’’  iinnlleevveerrtt..
DDaatt  lleevveerrddee  uuiitteeiinnddeelliijjkk  114477  vveerrkkeeeerrssbboorrddeenn  eenn  1166  wwiinnkkeell--
wwaaggeennss  oopp..  PPlluuss  ttiieennttaalllleenn  ttiippss  vvaann  bbuurrggeerrss  ddiiee  ddee
GGrroonniinnggssee  ppoolliittiiee  wwiijjzzeenn  oopp  ssttuuddeenntteennhhuuiizzeenn  mmeett
vveerrkkeeeerrssbboorrddeenn..  BBiijj  ddee  ooppbbrreennggsstt  zziitttteenn  ooppvvaalllleenndd  vveeeell
ggrroottee  bboorrddeenn  vvaann  bbuuiitteenn  ddee  bbeebboouuwwddee  kkoomm..  VVoollggeennss  ddee
ppoolliittiiee  oommddaatt  ddeezzee  eeeennvvoouuddiiggeerr  zziijjnn  wweegg  ttee  hhaalleenn  wweeggeennss
ggeebbrreekk  aaaann  ssoocciiaallee  ccoonnttrroollee..  OOnnddaannkkss  hheett  kkllaaaarrbblliijjkkeelliijjkkee
ssuucccceess  lliijjkktt  ddee  ppoolliittiiee  nniieett  vvaann  ppllaann  oomm  eeeenn  jjaaaarrlliijjkkssee
ttrraaddiittiiee  ttee  mmaakkeenn  vvaann  ddee  ppaarrddoonnrreeggeelliinngg..  ““EEnn  wwee  ggaaaann  ooookk
eecchhtt  nniieett  ddeeuurreenn  iinnttrraappppeenn  ooff  zzoo  oomm  bboorrddeenn  iinn  bbeessllaagg  ttee
nneemmeenn””,,  aalldduuss  eeeenn  ppoolliittiieewwoooorrddvvooeerrddeerr..  WWeell  zzeeggtt  hhiijj  ddaatt
eerr  iieettss  ggaaaatt  ggeebbeeuurreenn  mmeett  ddee  bbiinnnneennggeekkoommeenn  ttiippss..  DDee  aaaann--
ggeeggeevveenn  hhuuiizzeenn  kkuunnnneenn  eeeenn  bbeezzooeekkjjee  vveerrwwaacchhtteenn,,
kkoonnddiiggtt  hhiijj  aaaann..  

Delta - Technische Universiteit Delft

Boos over werkplekken
OOnnddeerr  ddoocceenntteenn,,  pprroommoovveennddii  eenn  oonnddeerrzzooeekkeerrss  vvaann  ddee
ffaaccuulltteeiitt  BBoouuwwkkuunnddee  iinn  DDeellfftt  hheeeerrsstt  oonnvvrreeddee  oovveerr  ddee
fflleexxiibbeellee  wweerrkkpplleekkkkeenn  eenn  bbeeppeerrkkttee  kkaassttrruuiimmttee  iinn  hheett  vvoooorr--
mmaalliiggee  TTUU--hhooooffddggeebboouuww..  IInn  eeeenn  ooppeenn  bbrriieeff  ddooeenn  zzee  hhuunn
bbeekkllaagg..  SSiinnddss  hheett  ffaaccuulltteeiittssggeebboouuww  ddiitt  vvoooorrjjaaaarr  iinn
vvllaammmmeenn  ooppggiinngg,,  oonnttbbrreeeekktt  ddee  aaaannddaacchhtt  vvoooorr  ssttaaffmmeeddee--
wweerrkkeerrss,,  mmooppppeerreenn  zzee..  NNaa  hheett  vveerrlliieess  vvaann  oonnddeerrzzooeekkss--
mmaatteerriiaaaall,,  bbooeekkeenn,,  aarrcchhiieevveenn,,  aarrttiikkeelleenn  eenn  ssttuuddeenntteennrraapp--
ppoorrtteenn  iiss  eerr  vvoollggeennss  hheenn  nnaauuwweelliijjkkss  rreekkeenniinngg  ggeehhoouuddeenn
mmeett  hhuunn  bbeehhooeefftteenn  aaaann  ffaacciilliitteeiitteenn..  ZZiijj  vviinnddeenn  ddaatt  ddee  kkwwaa--
lliitteeiitt  vvaann  hheett  oonnddeerrwwiijjss  eenn  hheett  oonnddeerrzzooeekk  jjuuiisstt  aaffhhaannkkeelliijjkk
iiss  vvaann  ggooeeddee  ffaacciilliitteeiitteenn  vvoooorr  ddee  ssttaaff..  HHeett  iinnsstteelllleenn  vvaann
fflleexxiibbeellee  wweerrkkpplleekkkkeenn  iiss  vvoollggeennss  ddee  kkllaaggeerrss  ggeeeenn  ooppllooss--
ssiinngg..  ZZee  ggeevveenn  aaaann  ddaatt  zzee  lliieevveerr  aaaann  eeeenn  eeiiggeenn  bbuurreeaauu
zziitttteenn  wwaaaarroopp  zzee  bbooeekkeenn  eenn  ppaappeerraasssseenn  kkuunnnneenn  oopp--
ssttaappeelleenn,,  mmeett  eeeenn  vvoooorr  hheenn  aaffggeesstteellddee  ssttooeell  eenn  eeiiggeenn  bbooee--
kkeennkkaasstteenn..  EEnn  zzee  wwiilllleenn  eeeenn  rruuiimmttee  wwaaaarriinn  zzee  rruussttiigg
kkuunnnneenn  wweerrkkeenn..  

Folia - Universiteit van Amsterdam

Het bekken liegt nooit
KKaaoouutthhaarr  DDaarrmmoonnii,,  ddoocceenntt  mmeeddiiaa  eenn  ccuullttuuuurr  aaaann  ddee  UUnniivveerr--
ssiitteeiitt  vvaann  AAmmsstteerrddaamm,,  ddooeett  aaaann  bbuuiikkddaannsseenn..  ZZee  zzeett  ddee
‘‘bbeekkkkeennbbooddeemmssppiieerreennddaannss’’  iinn  vvoooorr  ddee  eemmaanncciippaattiiee  vvaann  ddee
vvrroouuww..  DDaarrmmoonnii  kkrriijjggtt  vvaann  aallllee  kkaanntteenn  vveenniijjnniiggee  ooppmmeerrkkiinn--
ggeenn  nnaaaarr  hhaaaarr  hhooooffdd  ggeesslliinnggeerrdd..  EEeenn  wweetteennsscchhaappppeerr  ppuurr
ssaanngg  ddooeett  zzooiieettss  nniieett,,  vviinnddeenn  ssoommmmiiggee  aaccaaddeemmiiccii..  EErr  zziijjnn
hhaaaattmmaaiillss  vvaann  mmoosslliimmss::  sscchhaaaamm  jjee  vvoooorr  jjee  nnaaaakkttee  bbuuiikk..  EEnn
ddee  oouuddee  ffeemmiinniissttiisscchhee  ‘‘ttuuiinnbbrrooeekkeennggaarrddee’’  vveerrwwiijjtt  hhaaaarr  ddee
vveerrkkeeeerrddee  ssttrriijjdd  ttee  vvooeerreenn..  ZZee  kkaann  eerr  nniieett  mmeeee  zziitttteenn..  WWiiee
vvoooorr  eexxppoossuurree  kkiieesstt,,  wweekktt  nnuu  eeeennmmaaaall  wweeeerrssttaanndd  oopp..
VVoollggeennss  hhaaaarr  iiss  hheett  hheeeerrsseennddee  bbeeeelldd  vvaann  ddee  bbuuiikkddaannss  eeeenn
cclliicchhéé..  HHeett  aauutthheennttiieekkee  bbuuiikkddaannsseenn  iiss  eecchhtteerr vvaann  oooorrsspprroonngg
eeeenn  bbeevvaalllliinnggssrriittuueeeell..  HHeett  oonndduulleerreenn  vvaann  ddee  bbuuiikk  iiss  oomm  ddee
wweeeeëënn  ttee  oonnttvvaannggeenn,,  hheett  aaggrreessssiieevvee  hheeuuppttrriilllleenn  oomm  hheett
ppeerrsseenn  ttee  ooeeffeenneenn..  HHeett  ggaaaatt  oomm  vvrroouuwweelliijjkkee  ooeerrkkrraacchhtt..
““VViiaa  hheett  bbuuiikkddaannsseenn  kkoommtt  ooookk  sseennssuueellee  eenneerrggiiee  vvrriijj  eenn
oonnttddeekk  jjee  ddee  aauutthheennttiieekkee  vvrroouuwweelliijjkkee  eemmoottiieess  eenn  iinnttuuïïttiieess..
HHeett  bbeekkkkeenn  lliieeggtt  nnooooiitt..””  

Dr. Jef Vekemans, universitair hoofddocent organische chemie

“Melamine aan melk toevoegen 
uit winstbejag is van de gekke”
Duizenden Chinese baby’ s kampen met nier-
problemen 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 far-
macologische werking”, zegt dr. Jef Vekemans, univer-
sitair hoofddocent van de onderzoeksgroep organische
chemie. “Het kan wel overgevoeligheid van de huid ver-
oorzaken, 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 op-
gebouwd 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 veroor-
zaakt. 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 weten-
schappelijk 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

In memoriam
DDee  lleeddeenn  vvaann  ddee  ffaaccuulltteeiitt  BBoouuwwkkuunnddee  hheebbbbeenn  mmeett

lleeeeddwweezzeenn  kkeennnniiss  ggeennoommeenn  vvaann  hheett  oovveerrlliijjddeenn  vvaann  
iirr..  KKoorrnneelliiss  ((KKeeeess))  ttee  VVeellddee..

KKeeeess  ttee  VVeellddee  hheeeefftt  bbiijj  ddee  ffaaccuulltteeiitt  BBoouuwwkkuunnddee  vvaann  11999900  ttoott
eenn  mmeett  11999933  oopp  zziijjnn  eeiiggeenn  wwiijjzzee  aallss  hhoooogglleerraaaarr  iinn  ddee  ffyyssiisscchhee

bbeehheeeerrssiinngg  vvaann  hheett  bbiinnnneennmmiilliieeuu  oonnddeerrwwiijjss  eenn  oonnddeerrzzooeekk
ggeessttaallttee  ggeeggeevveenn..  DDiitt  wwaass  bbiijj  ddee  vvaakkggrrooeepp  FFAAGGOO  ((FFyyssiisscchhee

AAssppeecctteenn  vvaann  ddee  GGeebboouuwwddee  OOmmggeevviinngg)),,  nnuu  uunniitt  BBPPSS
((BBuuiillddiinngg  PPhhyyssiiccss  &&  SSyysstteemmss))..  KKeeeess  zzaall  oonnss  mmeett  nnaammee
bbiijjbblliijjvveenn  vvaannwweeggee  zziijjnn  nnaauuwwggeezzeettttee  eenn  vvrriieennddeelliijjkkee

bbeennaaddeerriinngg  vvaann  hheett  vvaakkggeebbiieedd..
WWiijj  wweennsseenn  ddee  ffaammiilliiee  vveeeell  sstteerrkkttee  ttooee..

NNaammeennss  hheett  bbeessttuuuurr  vvaann  ddee  ffaaccuulltteeiitt  BBoouuwwkkuunnddee,,  
ddeeccaaaann  pprrooff..iirr..  JJaann  WWeessttrraa..

PPD levert 250ste PDEng af

Vuk Jancic ontvangt zijn diploma uit handen van Henk Leegwater.
Foto: Photodette
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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 leraren-
tekort te lijf gaat.

De nieuwe leerroute voor
leraren, die nog dit jaar door uni-
versiteiten en scholen wordt ont-
wikkeld, is begin deze week
gepresenteerd door staats-
secretaris Marja van Bijsterveldt.
Het ‘enorme’ lerarenpotentieel

binnen de universiteiten wordt
daardoor beter benut, verwacht
ze. Studenten kunnen namelijk
sneller een gedeeltelijke tweede-
graads bevoegdheid halen. 
Bijbanen in kroeg en supermarkt
kunnen worden opgegeven, want
masterstudenten met een les-
bevoegdheid mogen alvast in
deeltijd voor de klas. De staats-
secretaris 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 interes-
santere bijbaan te bezorgen. 

De instroom van de bestaande
lerarenopleidingen zal groeien
als hun niveau omhoog gaat,
verwacht ze. Een van de instru-
menten om dat te bewerk-
stelligen, is een intakegesprek
waaruit moet blijken of er leer-
achterstanden zijn. Zomer-
cursussen om die weg te werken
worden tijdelijk ondersteund
vanuit het ministerie. Daarnaast
wordt op korte termijn onder-
zocht of leraren een verplicht vak-
kenpakket moeten volgen in hun
vooropleiding. Dat zou vooral
voor mbo’ers gelden. (HOP)/.

Feest bij twintigjarige
TUimelaar

TTiijjggeerrss,,  lluuiippaaaarrddeenn,,  vvlliinnddeerrss,,  pprriinnsseesssseenn  eenn  lliieevveehheeeerrssbbeeeessttjjeess  
bbeevvoollkktteenn  zzaatteerrddaagg  2200  sseepptteemmbbeerr  ddee  TTUUiimmeellaaaarr..  HHeett  TTUU//ee--kkiinnddeerrddaagg--
vveerrbblliijjff  bbeessttaaaatt  nnaammeelliijjkk  ttwwiinnttiigg  jjaaaarr  eenn  ddaatt  wweerrdd  zzaatteerrddaagg  ggeevviieerrdd  mmeett  ddee
kkiinnddeerreenn  eenn  hhuunn  oouuddeerrss..  ZZoo’’nn  hhoonnddeerrddttwwiinnttiigg  kkiinnddeerreenn  mmeett  oouuddeerrss
kkoonnddeenn  zziicchh  llaatteenn  sscchhmmiinnkkeenn,,  ssppeeeellggooeedd  eenn  kklleerreenn  rruuiilleenn  oopp  eeeenn
rruuiillbbeeuurrss,,  kkuunnssttwweerrkkeenn  mmaakkeenn,,  sspprriinnggeenn  oopp  hheett  sspprriinnggkkuusssseenn  eenn
mmeeeeddooeenn  aaaann  wwoorrkksshhooppss  mmuuzziieekk,,  kkookkeenn  eenn  RReeggggiioo..  DDee  TTUUiimmeellaaaarr  wweerrkktt
vvoollggeennss  ddee  RReeggggiioo--ffiilloossooffiiee,,  wwaaaarrbbiijj  hheett  kkiinndd  aallss  iinnddiivviidduu  eenn  hheett  oonntt--
wwiikkkkeelleenn  vvaann  ddee  eeiiggeenn  iiddeennttiitteeiitt  cceennttrraaaall  ssttaaaatt..  OOuuddeerrss  kkrreeggeenn  zzoo  eeeenn
kkiijjkkjjee  iinn  ddee  kkeeuukkeenn  vvaann  hheett  jjaarriiggee  kkiinnddeerrddaaggvveerrbblliijjff..
DDee  kkiinnddeerreenn  rreennddeenn  oonnddeerrttuusssseenn  vvaann  bbiinnnneenn  nnaaaarr  bbuuiitteenn,,  vvaann  eeeenn  zzaakkjjee
cchhiippss,,  nnaaaarr  ddee  ttaaaarrtt,,  nnaaaarr  ddee  sscchhmmiinnkk,,  nnaaaarr  eeeenn  ggllaaaassjjee  rraannjjaa  ddaatt  zzee  zzeellff
kkoonnddeenn  ttaappppeenn  uuiitt  eeeenn  bbrraannddwweeeerrssllaanngg,,  nnaaaarr  ddee  ppooffffeerrttjjeess,,  nnaaaarr  ddee  bbaall--
lloonnnneennwweeddssttrriijjdd..  HHeett  ffeeeesstt  wweerrdd  aaffggeessllootteenn  mmeett  eeeenn  ooppttrreeddeenn  vvaann  ddee
cclloowwnnss  KKllooeettjjee  eenn  KKlluuiittjjee,,  wwaatt  vvoooorr  ssoommmmiiggee  kkiinnddeerreenn  nneett  iieettss  ttee
ssppaannnneenndd  wwaass..
FFoottoo::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee

Spaanse tuna’s in Eindhoven

VViieerr  SSppaaaannssee  ttuunnaaggrrooeeppeenn  wwaarreenn  aaffggeellooppeenn
wweeeekkeeiinnddee  oopp  uuiittnnooddiiggiinngg  vvaann  TTuunnaa  CCiiuuddaadd  ddee  LLuuzz  eenn
LLaa  TTuunniiññaa  iinn  EEiinnddhhoovveenn  vvoooorr  hheett  mmiinniiffeessttiivvaall  NNoocchhee
ddee  TTuunnaa..  OOpp  vvrriijjddaaggaavvoonndd  wweerrdd  eerr  ooppggeettrreeddeenn  iinn  hheett
FFrriittss  PPhhiilliippss  MMuuzziieekkcceennttrruumm..  DDee  ddaagg  eerrnnaa  vveerr--
mmaaaakktteenn  ddee  mmuuzziikkaanntteenn  zzoo’’nn  zzeevveennhhoonnddeerrdd  mmeennsseenn
bbiijj  ddee  VVaann  DDoooorrnnee  KKiioosskk  mmeett  ttrraaddiittiioonneellee  SSppaaaannssee
ssttuuddeenntteennmmuuzziieekk..
DDee  ttuunnaass  uuiitt  LLaa  CCoorruunnaa,,  JJaaeenn,,  MMaaddrriidd  eenn  EEiinnddhhoovveenn
zziieenn  eerr  mmeett  hhuunn  kklleeuurrrriijjkkee,,  mmiiddddeelleeeeuuwwss  aaaannddooeennddee

kklleeddiinngg  vvrroolliijjkk  uuiitt..  DDee  ccaappeess  zziijjnn  bbeehhaannggeenn  mmeett
vviiggnneetttteenn  vvaann  ppllaaaattsseenn  wwaaaarr  zziijj  zzoonnggeenn..  EEeenn
eennkkeelliinngg  hheeeefftt  hhoonnddeerrdd  ‘‘ttrrooffeeeeëënn’’..  DDaatt  mmaaaakktt  ddee
ccaappee  zzwwaaaarr  eenn  hheett  aaaannzziieenn  ggrroooott..

VVoollggeenndd  jjaaaarr  eeiinndd  sseepptteemmbbeerr  iiss  eerr  wweeeerr  eeeenn  ggrroooott
ttuunnaaffeessttiivvaall..  DDaann  zzuulllleenn  ttwwiinnttiigg  ttuunnaaggrrooeeppeenn  nnaaaarr
EEiinnddhhoovveenn  kkoommeenn..

FFoottoo::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee

“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 voor-
zitter 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 privacy-
bescherming op de chipkaart
heeft na vier jaar niets opge-
leverd”, aldus Westerveld. “Wij
behartigen de studenten-
belangen daarom liever op
plaatsen waar het zin heeft.”
Het afhaken van de belangen-
organisaties is de zoveelste
tegenslag voor staatssecretaris

Tineke Huizinga van Verkeer, die
verantwoordelijk is voor de in-
voering 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)/.

Sportkaart verlengen achter je pc
HHoouuddeerrss  vvaann  eeeenn  ssppoorrttkkaaaarrtt
hhooeevveenn  nniieett  mmeeeerr  jjaaaarrlliijjkkss  nnaaaarr  hheett
ssppoorrttcceennttrruumm  oomm  hhuunn  kkaaaarrtt  ttee
llaatteenn  vveerrnniieeuuwweenn..  MMeett  ddee
vveerrnniieeuuwwddee  wweebbssiittee  vvaann  hheett
SSttuuddeenntteennssppoorrttcceennttrruumm  iiss  hheett
mmooggeelliijjkk  oomm  hheett  aabboonnnneemmeenntt
oonnlliinnee  ttee  vveerrlleennggeenn..  EEeenn  aannddeerree
nniieeuuwwiigghheeiidd  oopp  ddee  wweebbssiittee  iiss  ddee
‘‘vviirrttuuaall  ttoouurr’’  vvaann  hheett  cceennttrruumm..
VVoooorrhheeeenn  mmooeesstteenn  ssppoorrttkkaaaarrtt--

hhoouuddeerrss  eellkk  jjaaaarr  eeeenn  nniieeuuwwee  ffoottoo
eenn  eeeenn  nniieeuuwwee  kkaaaarrtt  llaatteenn  mmaakkeenn..
DDee  vvoorriigg  jjaaaarr  iinnggeevvooeerrddee  nniieeuuwwee
kkaaaarrtt,,  eeeenn  ddeeggeelliijjkk  hhaarrddppllaassttiicc
ppaassjjee,,  iiss  dduuuurrzzaammeerr..  VVeerrlleennggeenn  kkaann
nnuu  vviiaa  wwwwww..ssttuuddeenntteennssppoorrtt
cceennttrruummeeiinnddhhoovveenn..nnll..  BBeettaalleenn  kkaann
vviiaa  iinntteerrnneettbbaannkkiieerreenn..  AAlllleeeenn
nniieeuuwwee  ssttuuddeenntteenn  mmooeetteenn  nnoogg  nnaaaarr
hheett  ssppoorrttcceennttrruumm  kkoommeenn  oomm  eeeenn
ppaassjjee  aaaann  ttee  llaatteenn  mmaakkeenn..

OOmm  nnoogg  mmeeeerr  mmeennsseenn  nnaaaarr  hheett
ssppoorrttccoommpplleexx  ttee  ttrreekkkkeenn,,  kkaann  eerr  oopp
ddee  vveerrnniieeuuwwddee  ssiittee  eeeenn  vviirrttuueellee
wwaannddeelliinngg  ggeemmaaaakktt  wwoorrddeenn  ddoooorr
hheett  ssppoorrttcceennttrruumm,,  wwaaaarrbbiijj  uuiittlleegg
wwoorrddtt  ggeeggeevveenn  oovveerr  ddee  ffaacciilliitteeiitteenn..
VVeerrddeerr  iiss  hheett  nnuu  mmooggeelliijjkk  oomm  vviiaa  
ddee  ssiittee  ssppoorrttaaccccoommmmooddaattiieess  ttee
rreesseerrvveerreenn,,  eenn  jjee  iinn  ttee  sscchhrriijjvveenn
vvoooorr  ddiivveerrssee  ccuurrssuusssseenn..

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 studen-
ten en Nederlandse wo-bachelors. In 2007 waren er 120 aanmeldingen
van externe masterstudenten. De teller staat nu (peildatum 23 septem-
ber) 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
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 praktijk-
training 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 univer-
siteiten hebben een gezamenlijk aanbod en leraren in spe van de
Wageningen Universiteit worden in Utrecht klaargestoomd. (HOP)

In ‘t kort



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

zoeksgeld 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 ver-
deling 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 pro-
jecten 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 ge-
halveerd zijn.
Verpakkingen
moeten ver-
beteren en
duurzaam
worden
gemaakt.
Tenslotte blijft
het creëren van
hightech mate-
rialen voor
onder meer ict-
en medische toe-
passingen 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 alter-
natieven. 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 veiligheidsvoorzie-
ningen. 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 verpak-
king, 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 vereni-
gen, kan dat. Het motto luidt dan ook
‘meer met minder’.”
Verder wordt er gewerkt aan het vloei-
baarder 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 geld-
stromen 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 rest-
stromen van de agro-industrie. 
Nossin verwacht dat er de komende tijd
voldoende landbouwgrond is om bio-
polymeren te maken. “Met planten-
veredeling 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 her-
gebruiken. Ik besef dat dit niet gemak-
kelijk 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 berichten-
programma’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 promo-
veerde ze aan de faculteit Industrial
Design.

“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 onder-
steunen 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 commu-
nication’, ofwel de uitwisseling van
tekstberichten via kanalen als inter-
net of de mobiele telefoon. Vreemd,
want iedereen kent of gebruikt tegen-
woordig 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 jaarwis-
seling van 2005/2006 vier maanden
op de universiteit van Calgary. Het
toetsen van de theorie gebeurde met
het communicatieprogramma
Community Bar. Een messenger-
systeem, aangevuld met een webcam,
dat is ontwikkeld door Grouplab, een
onderzoeksgroep van Canadese pro-

grammeurs en designers. Ze gebrui-
ken 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 even-
tueel bereikbaar’ of was er sprake van
slordigheid? “Het gebrek aan verbin-
dingen 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

Op weg naar plastic vissenvoer Op weg naar plastic vissenvoer 
en zelfhelende polymerenen zelfhelende polymeren
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““WWaaaarroomm  EEiinnddhhoovveenn??  OOmmddaatt  ddee  TTUU//ee  iinn  22000033
ddeerrddee  wwaass  oopp  eeeenn  iinntteerrnnaattiioonnaallee  rraanngglliijjsstt  vvaann
EEuurrooppeessee  tteecchhnniisscchhee  uunniivveerrssiitteeiitteenn..””
IInnffoorrmmaattiiccaassttuuddeenntt  AAmmmmaarr  OOssaaiiwweerraann  kkoommtt
uuiitt  JJeemmeenn..  HHiijj  kkwwaamm  nnaaaarr  EEiinnddhhoovveenn  vvoooorr  zziijjnn
mmaasstteerr..  VVoooorr  zziijjnn  aaffssttuuddeeeerrpprroojjeecctt  vvaann  zzeess
mmaaaannddeenn  kkooooss  hhiijj  eeeenn  oonnddeerrzzooeekk  bbiijj  PPhhiilliippss
MMeeddiiccaall  SSyysstteemmss..  ““IIkk  wwiillddee  ddee  vvaaaarrddiigghheeddeenn
ddiiee  jjee  aaaann  ddee  uunniivveerrssiitteeiitt  lleeeerrtt,,  kkuunnnneenn
ggeebbrruuiikkeenn  bbiijj  eeeenn  ccoommmmeerrcciiëëllee  ttooeeppaassssiinngg..””
HHiijj  llaaaatt  eeeenn  tteekkeenniinngg  zziieenn  vvaann  eeeenn  ooppeerraattiiee--
kkaammeerr..  AAaann  hheett  ppllaaffoonndd  hhaannggeenn  rroobboottaarrmmeenn..
DDeezzee  aappppaarraattuuuurr  iiss  oomm  rröönnttggeennooppnnaammeenn  mmeeee
ttee  mmaakkeenn..  DDee  rroobboottaarrmmeenn  wwoorrddeenn  bbeeddiieenndd
mmeett  eeeenn  ccoonnttrroolleeppaanneeeell  iinn  ddee  ooppeerraattiieekkaammeerr,,
ooff  vvaannuuiitt  eeeenn  aannddeerree  kkaammeerr..  ““JJee  wwiilltt  aabbssoolluuttee
ccoonnttrroollee  oovveerr  ddiitt  ssyysstteeeemm..  DDee  rroobboottaarrmmeenn
mmooggeenn  nniieett  bboottsseenn,,  nniieett  hhaallvveerrwweeggee  eeeenn
bbeewweeggiinngg  bblliijjvveenn  hhaannggeenn  eenn  zzee  mmooggeenn  nnooooiitt
uuiitt  zziicchhzzeellff  bbeeggiinnnneenn  ttee  bbeewweeggeenn..  DDaatt  iiss
ggeevvaaaarrlliijjkk  vvoooorr  ddee  mmeennsseenn  iinn  ddee  ooppeerraattiiee--
kkaammeerr..  JJee  wwiilltt  dduuss  zzeekkeerr  wweetteenn  ddaatt  ddee
bbeeddiieenniinnggssooffttwwaarree  hheelleemmaaaall  iinn  oorrddee  iiss..””
OOssaaiiwweerraann  oonnttwwiikkkkeellddee  eenn  tteessttttee  ddee  bbeeddiiee--
nniinngg..  ““DDee  nnoorrmmaallee  ggaanngg  vvaann  zzaakkeenn  iiss  ddaatt  jjee
ssooffttwwaarree  sscchhrriijjfftt  eenn  ddiiee  oopp  hheett  aappppaarraaaatt  tteesstt..
WWiijj  ddeeddeenn  nnoogg  eeeenn  eexxttrraa  ssttaapp..  IIkk  hheebb  eeeerrsstt
eeeenn  wwiisskkuunnddiigg  mmooddeell  ggeemmaaaakktt  vvaann  ddee
mmaacchhiinnee,,  eenn  bbiinnnneenn  ddaatt  mmooddeell  ddee  bbeeddiieenniinngg

ggeetteesstt..  PPaass  ttooeenn  ddee  ssooffttwwaarree  iinn  hheett  mmooddeell
vvlleekkkkeellooooss  wweerrkkttee,,  hheebbbbeenn  wwee  hheemm  oovveerrggeezzeett
nnaaaarr  ddee  eecchhttee  mmaacchhiinnee..  DDaaaarr  hheebbbbeenn  wwee  ooookk
ddee  ttrraaddiittiioonneellee  tteessttpprroocceedduurree  nnoogg  ddoooorr--
llooppeenn..””
DDooeell  wwaass  oomm  ddee  bbeeddiieenniinngg  nniieett  aalllleeeenn  vveeiilliigg,,
mmaaaarr  ooookk  ggeebbrruuiikkssvvrriieennddeelliijjkk  ttee  mmaakkeenn::  ““EErr
mmooggeenn  ggeeeenn  iirrrreelleevvaannttee  mmeellddiinnggeenn  oopp  hheett
bbeeeellddsscchheerrmm  vveerrsscchhiijjnneenn,,  ddee  mmaacchhiinnee  mmaagg
nniieett  ppiieeppeenn  aallss  eerr  nniieettss  ggeevvaaaarrlliijjkkss  aaaann  ddee
hhaanndd  iiss..  AAllllee  ddeettaaiillss  mmooeetteenn  kkllooppppeenn..””
DDee  mmooeeiilliijjkkssttee  ffaassee  wwaass  mmiisssscchhiieenn  wweell  hheett
bbeeggiinn,,  zzoo  vveerrtteelltt  OOssaaiiwweerraann::  ““HHeett  mmooddeelllleerreenn
vvaann  ddee  mmaacchhiinnee..  JJee  mmooddeell  mmooeett  aallllee  bbeewweeggiinn--
ggeenn  ddiiee  hheett  aappppaarraaaatt  kkaann  mmaakkeenn,,  ccoorrrreecctt
bbeesscchhrriijjvveenn..  IIkk  wwaass  eerrgg  bblliijj  ttooeenn  iikk  ddaatt  vvoooorr
eellkkaaaarr  hhaadd..  TTooeenn  kkoonn  iikk  aaaann  ddee  ssllaagg  mmeett  hheett
oonnttwwiikkkkeelleenn  vvaann  ddee  bbeessttuurriinnggssssooffttwwaarree..””  DDee
iinnffoorrmmaattiiccuuss  iiss  nnuu  oopp  zzooeekk  nnaaaarr  eeeenn  bbaaaann  aallss
pprroommoovveenndduuss  --  mmiisssscchhiieenn  iinn  NNeeddeerrllaanndd,,
mmiisssscchhiieenn  ddaaaarrbbuuiitteenn..  ““IIkk  hheebb  bbiijj  PPhhiilliippss
pprraakkttiijjkkeerrvvaarriinngg  ooppggeeddaaaann,,  ddaatt  wwaass  eerrgg  ggooeedd..
MMaaaarr  iikk  wwiill  mmee  ttoocchh  ggrraaaagg  wwaatt  ffuunnddaammeenntteelleerr
vveerrddiieeppeenn  iinn  mmooddeellccoonnttrroollee  iinn  hheett  aallggee--
mmeeeenn..””

TTeekksstt::  AAnnoouucckk  VVrroouuwwee
FFoottoo::  RRiieenn  MMeeuullmmaann

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 over-
heidssubsidie voor.” Hij verwacht dat er
de komende jaren nog een hoop werk aan
de winkel is. “We hebben wel alterna-
tieven 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 voedsel-
keten.” 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 procestech-
nologie terug te brengen. Het is relatief

gemakkelijk om coatings uit hernieuw-
bare polymeren te maken. Bij engi-
neering 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 op-
gebouwd in het verleden. Het nadeel is
dat je er of veel energie in moet inves-
teren of dat de kwaliteit enorm verslech-
tert.”
Momenteel liggen er verschillende onder-
zoeksvoorstellen op de plank, waarvoor
de TU/e het onderzoeksgeld van de
overheid en van DPI wil inzetten. Of dit
wordt gehonoreerd, wordt naar ver-
wachting in het najaar duidelijk. In de
bestaande projecten en ook naar de
toekomst toe, wordt er veel samen-
gewerkt 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 vol-
waardige en liefst nog betere alterna-
tieven. We hebben nu de kans nieuwe
monomeren uit te testen, die in sommige
gevallen zelfs betere eigenschappen
blijken te geven dan de petrochemische
monomeren.”/.

uitgebreid met twee grounding-
mechanismen. Een one-click-systeem
waarmee een bericht met een enkele
muisklik is te openen of sluiten. En een
drag-and-drop-bediening voor de ver-
werking van de berichten. Twaalf
promovendi van haar eigen TU/e-onder-
zoeksgroep, verdeeld over twee werk-
vloeren, wisselden vier weken lang
berichten uit. Na afloop van de test-
periode 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 master-
student Industrial Design ontwikkelde op
haar verzoek een ander grounding-

mechanisme: een cilinder die het ont-
vangen en verzenden van messenger-
berichten gemakkelijker maakt. Het gaat
om een prototype dat met kabels is ver-
bonden aan een computer. In een later
stadium moet het allemaal draadloos,
kleiner en draagbaar worden zodat het
apparaatje los op bijvoorbeeld een verga-
dertafel 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 duide-
lijk 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 toe-
passing maakt het mogelijk om snel,
flexibel en op persoonlijke wijze berich-
ten 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 begrij-
pelijke taal die mensen spreken als ze
elkaar in het echt ontmoeten./.

Onderzoek in het kort

Opwarming aarde gunstig voor ozonlaag
WWeelllliicchhtt  hheeeefftt  hheett  bbrrooeeiikkaasseeffffeecctt  eeeenn  bbeellaannggrriijjkk  ppoossiittiieeff  bbiijjeeffffeecctt::  ddoooorr  ddee  vveerraannddeerreennddee
lluucchhttssttrroommiinnggeenn  wwoorrddeenn  oozzoonnaaffbbrreekkeennddee  CCFFKK’’ss  ssnneelllleerr  iinn  ddee  hhooggeerree  llaaggeenn  vvaann  ddee
ssttrraattoossffeeeerr  ggeebbrraacchhtt,,  wwaaaarr  zzee  ddoooorr  uullttrraavviioolleett  lliicchhtt  wwoorrddeenn  aaffggeebbrrookkeenn..  DDaatt  iiss  eeeenn  vvaann  ddee
ccoonncclluussiieess  vvaann  wweeeerrkkuunnddiiggee  AAllwwiinn  HHaakkllaannddeerr,,  ddiiee  oopp  ddiinnssddaagg  2233  sseepptteemmbbeerr  aaaann  ddee  TTUU//ee
pprroommoovveeeerrddee..  HHiijj  ddeeeedd  oopp  hheett  KKNNMMII  bbeerreekkeenniinnggeenn  aaaann  lluucchhttssttrroommiinnggeenn  ddiiee  zziicchh  iinn  ddee
ttrrooppeenn  oommhhoooogg  bbeewweeggeenn  vvaann  ddee  ttrrooppoossffeeeerr  ((ddee  oonnddeerrssttee  llaaaagg  vvaann  ddee  aattmmoossffeeeerr,,  vveerraanntt--
wwoooorrddeelliijjkk  vvoooorr  hheett  ddaaggeelliijjkkssee  wweeeerr))  nnaaaarr  ddee  ssttrraattoossffeeeerr,,  ddiiee  oonnddeerr  mmeeeerr  ddee  oozzoonnllaaaagg
bbeevvaatt..  DDee  oozzoonnllaaaagg  bbeesscchheerrmmtt  oonnss  tteeggeenn  ddee  sscchhaaddeelliijjkkee  UUVV--ssttrraalliinngg,,  mmaaaarr  iiss  aaaannggeettaasstt
ddoooorr  cchheemmiiccaalliiëënn  aallss  CCFFKK’’ss..  DDeezzee  zziijjnn  ddaaaarroomm  ssiinnddss  11998877  nnaaggeennooeegg  vveerrbbooddeenn,,  mmaaaarr  zziijjnn
nnoogg  aallttiijjdd  iinn  ddee  aattmmoossffeeeerr  aaaannwweezziigg::  ppaass  aallss  zzee  iinn  ddee  hhooggeerree  llaaggeenn  vvaann  ddee  ssttrraattoossffeeeerr
tteerreecchhttkkoommeenn,,  wwoorrddeenn  zzee  aaffggeebbrrookkeenn  ddoooorr  UUVV--ssttrraalliinngg..  DDoooorr  ddee  ooppwwaarrmmiinngg  vvaann  ddee  aaaarrddee
zzaall  zzuulllleenn  ddee  CCFFKK’’ss  nnaaaarr  vveerrwwaacchhttiinngg  ssnneelllleerr  nnaaaarr  ddee  hhooggeerr  lluucchhttllaaggeenn  wwoorrddeenn  ggeettrraannss--
ppoorrtteeeerrdd,,  eenn  zzaall  ddee  aattmmoossffeeeerr  eeeerrddeerr  vvaann  ddee  sscchhaaddeelliijjkkee  cchheemmiiccaalliiëënn  vveerrlloosstt  zziijjnn,,  aalldduuss
HHaakkllaannddeerr..

Prijs voor oud-promovendus Elektrotechniek
VVoooorrmmaalliigg  TTUU//ee--pprroommoovveenndduuss  ddrr..  BBaass  HHuuiisszzoooonn  hheeeefftt  eeeenn  LLEEOOSS  GGrraadduuaattee  SSttuuddeenntt
FFeelllloowwsshhiipp  ggeewwoonnnneenn..  DDee  eelleekkttrrootteecchhnniiccuuss,,  ddiiee  iinn  jjuunnii  pprroommoovveeeerrddee  iinn  ddee  EElleeccttrroo--OOppttiiccaall
CCoommmmuunniiccaattiioonnssggrrooeepp,,  kkrriijjggtt  ddee  pprriijjss  --eeeenn  ggeellddbbeeddrraagg  vvaann  vviijjffdduuiizzeenndd  ddoollllaarr--  vvoooorr  zziijjnn
ssttaaaatt  vvaann  ddiieennsstt  oopp  hheett  ggeebbiieedd  vvaann  llaasseerrss  eenn  eelleekkttrroo--ooppttiiccaa..  HHiijj  hhiieelldd  zziicchh  ttiijjddeennss  zziijjnn
pprroommoottiiee  bbeezziigg  mmeett  mmoobbiieellee  bbrreeeeddbbaannddvveerrbbiinnddiinnggeenn  oopp  bbaassiiss  vvaann  ggllaassvveezzeellss,,  eenn
vveerrwwiieerrff  iinn  jjuullii  eeeenn  oonnddeerrzzooeekkssssuubbssiiddiiee  vvaann  ddee  SSppaaaannssee  oovveerrhheeiidd..  HHuuiisszzoooonn  mmaagg  ddee  pprriijjss
iinn  ookkttoobbeerr  kkoommeenn  aaffhhaalleenn  ttiijjddeennss  jjaaaarrlliijjkkssee  bbiijjeeeennkkoommsstt  vvaann  LLEEOOSS  iinn  NNeewwppoorrtt  BBeeaacchh,,
CCaalliiffoorrnniiëë..  LLEEOOSS  ssttaaaatt  vvoooorr  LLaasseerr  aanndd  EElleeccttrroo--OOppttiiccss  SSoocciieettyy  eenn  iiss  oonnddeerrddeeeell  vvaann  ddee
vveerreenniiggiinngg  vvaann  eelleekkttrroonniiccii  IIEEEEEE..
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Hoe ingenieurs één
Vier soorten infrastructuur werden in het
TIE-project onder handen genomen door
evenzoveel promovendi. Ze deden onder-
zoek naar de spoorwegen, tv- en radio-
zenders, het wegennet en het elektriciteits-
net. De laatste twee onderwerpen,
behandeld door Frank Schipper en Vincent
Lagendijk, zijn inmiddels afgerond. Omdat
de samenstelling van hun promotiecom-
missies 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 elektriciteits-
en wegennet, maar dat betekent niet dat ze
vanzelfsprekend zijn. “Als je vandaag een
transportsysteem als de auto met bijbe-
horende wegen zou bedenken, en je weet
hoeveel mensen jaarlijks in het verkeer
omkomen, dan zou je zo’n plan waar-
schijnlijk 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 ont-
wikkeling 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

als gevolg dat ontwikkelingen die plaats-
vonden voor de oprichting van de EU, en
de processen die zich buiten Brussel af-
spelen, 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.

Het elektriciteitsnet
IInn  ddee  iinnttrroodduuccttiiee  vvaann  zziijjnn  pprrooeeffsscchhiifftt
‘‘EElleeccttrriiffyyiinngg  EEuurrooppee::  TThhee  ppoowweerr  ooff  EEuurrooppee  iinn
tthhee  ccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  eelleeccttrriicciittyy  nneettwwoorrkkss’’
bbeesscchhrriijjfftt  VViinncceenntt  LLaaggeennddiijjkk  eeeenn  ssttrroooomm--
ssttoorriinngg  iinn  sseepptteemmbbeerr  22000033,,  wwaaaarrbbiijj  hheeeell  IIttaalliiëë
zzoonnddeerr  ssttrroooomm  kkwwaamm  ttee  zziitttteenn..  DDee  ssttoorriinngg  wwaass
hheett  ggeevvoollgg  vvaann  eeeenn  ssttoorrmm  iinn  ddee  ZZwwiittsseerrssee
AAllppeenn,,  nnaabbiijj  ddee  IIttaalliiaaaannssee  ggrreennss..  EEeenn  oomm--
vvaalllleennddee  bboooomm  rraaaakkttee  ddee  eelleekkttrriicciitteeiittlleeiiddiinngg,,
eevveenn  llaatteerr  ggeevvoollggdd  ddoooorr  eeeenn  ttwweeeeddee..  DDoooorr  ddee
ggeebbrrookkeenn  kkaabbeellss  rraaaakktteenn  ddee  oovveerriiggee  lleeiiddiinnggeenn
ttuusssseenn  IIttaalliiëë  eenn  ZZwwiittsseerrllaanndd  oovveerrbbeellaasstt,,  zzooddaatt
IIttaalliiëë  mmooeesstt  wwoorrddeenn  aaffggeekkooppppeelldd  vvaann  hheett
EEuurrooppeessee  nneett..  HHeett  IIttaalliiaaaannssee  nneett  kkoonn  ddaatt  nniieett
aaaann  eenn  ggiinngg  ddoowwnn,,  wwaatt  lleeiiddddee  ttoott  hheevviiggee  vveerr--
wwiijjtteenn  oovveerr  eenn  wweeeerr  ttuusssseenn  IIttaalliiëë  eenn  ddee  rreesstt
vvaann  EEuurrooppaa..  NNaa  oonnddeerrzzooeekk  bblleeeekk  ddaatt  ddee  ttrraannss--
mmiissssiieelliijjnneenn  ttuusssseenn  IIttaalliiëë  eenn  hhaaaarr  bbuuuurrllaannddeenn
nniieett  vvoollddooeennddee  ttooeeggeerruusstt  wwaarreenn  oomm  ddee  ggrroottee
hhooeevveeeellhheeddeenn  ssttrroooomm  ttee  vveerrwweerrkkeenn  ddiiee  hheett
llaanndd  vvaann  oovveerr  ddee  ggrreennss  iimmppoorrtteeeerrtt..  OOookk  hheett

EEUU--bbeelleeiidd  oomm  ddee  EEuurrooppeessee  eenneerrggiieemmaarrkktt  ttee
lliibbeerraalliisseerreenn  kkwwaamm  oonnddeerr  vvuuuurr..  AAllss  ggeevvoollgg
vvaann  ddiitt  EEuurrooppeessee  bbeelleeiidd  wwoorrddtt  nnaammeelliijjkk
sstteeeeddss  mmeeeerr  eelleekkttrriicciitteeiitt  oovveerr  ddee  ggrreennss
vveerrhhaannddeelldd  eenn  ggeettrraannssppoorrtteeeerrdd,,  tteerrwwiijjll  hheett
nneettwweerrkk  hhiieerroopp  nniieett  iiss  bbeerreekkeenndd..
DDiitt  vvoooorrbbeeeelldd  llaaaatt  vvoollggeennss  LLaaggeennddiijjkk  zziieenn  hhooee
nnaauuww  ddee  eelleekkttrriicciitteeiittssvvoooorrzziieenniinngg  iinn  ddee  vveerr--
sscchhiilllleennddee  EEuurrooppeessee  llaannddeenn  mmeett  eellkkaaaarr
vveerrwweevveenn  iiss,,  oopp  eeeenn  vveeeell  kkrriittiisscchheerr  mmaanniieerr
ddaann  bbiijj  hheett  EEuurrooppeessee  wweeggeennnneett..  DDee  pprroodduuccttiiee
vvaann  eelleekkttrriisscchhee  eenneerrggiiee  mmooeett  nnaammeelliijjkk  aallttiijjdd
iinn  bbaallaannss  zziijjnn  mmeett  hheett  vveerrbbrruuiikk..  DDaatt  iiss  ooookk  eeeenn
vvaann  ddee  vvoooorrnnaaaammssttee  rreeddeenneenn  ddaatt  vvaannaaff  hheett
bbeeggiinn  vvaann  ddee  ttwwiinnttiiggssttee  eeeeuuww  vveerrbbiinnddiinnggeenn
wweerrddeenn  aaaannggeelleeggdd  ttuusssseenn  ddee  rreeggiioonnaallee  eenn
llaannddeelliijjkkee  nneettwweerrkkeenn..  ZZoo  wweerrdd  aall  ttiijjddeennss  ddee
eeeerrssttee  wweerreellddoooorrlloogg  eeeenn  kkaabbeell  ggeettrrookkkkeenn
ttuusssseenn  DDeenneemmaarrkkeenn  eenn  ZZwweeddeenn  oomm  eellkkee
zzoommeerr  hheett  oovveerrsscchhoott  aaaann  mmeett  wwaatteerrkkrraacchhtt
ooppggeewweekkttee  eenneerrggiiee  vvaann  ZZwweeddeenn  nnaaaarr

DDeenneemmaarrkkeenn  ttee  kkuunnnneenn  eexxppoorrtteerreenn..  
DDee  aaaannlleegg,,  mmaaaarr  ooookk  ddee  ppllaannnniinngg  vvaann  ddee  eelleekk--
ttrriicciitteeiittssnneettwweerrkkeenn  iinn  EEuurrooppaa  wwaass  vvoooorraall  eeeenn
zzaaaakk  vvaann  iinnggeenniieeuurrss  eenn  mmiinnddeerr  vvaann  aammbbttee--
nnaarreenn  eenn  ppoolliittiiccii,,  zzeeggtt  LLaaggeennddiijjkk..
““PPeerrssoooonnlliijjkkee  ccoonnttaacctteenn  ttuusssseenn  ddee  eexxppeerrttss  uuiitt
ddee  vveerrsscchhiilllleennddee  llaannddeenn,,  eenn  ddee  oonnddeerrlliinnggee
ssoolliiddaarriitteeiitt  ddiiee  hhiieerrvvaann  hheett  ggeevvoollgg  wwaass,,
hheebbbbeenn  eeeenn  bbeellaannggrriijjkkee  rrooll  ggeessppeeeelldd..””  DDeezzee
nneettwweerrkkbboouuwweerrss  vvoorrmmddeenn  iinntteerrnnaattiioonnaallee
oorrggaanniissaattiieess  ddiiee  bbeettrreekkkkeelliijjkk  oonnaaffhhaannkkeelliijjkk
vvaann  ddee  ppoolliittiieekkee  oonnttwwiikkkkeelliinnggeenn  ooppeerreeeerrddeenn,,
eenn  zzeellffss  ttiijjddeennss  KKoouuddee  OOoorrlloogg  nnoogg  ppllaannnneenn
mmaaaakktteenn  oomm  ddee  nneettwweerrkkeenn  vvaann  WWeesstt--EEuurrooppaa
aaaann  ddiiee  vvaann  hheett  OOoossttbbllookk  ttee  kkooppppeelleenn,,  ddwwaarrss
ddoooorr  hheett  IIJJzzeerreenn  GGoorrddiijjnn..
DDee  iinntteeggrraattiiee  vvaann  ddee  eelleekkttrriisscchhee  nneettwweerrkkeenn
zzoorrggddee  eerrvvoooorr  ddaatt  ddee  ddeeeellnneemmeennddee  llaannddeenn
sstteeeeddss  mmeeeerr  vvaann  eellkkaaaarr  aaffhhaannkkeelliijjkk  wweerrddeenn,,
eenn  ddaatt  hheeeefftt  oonnggeettwwiijjffeelldd  eeeenn  ppoossiittiieevvee
iinnvvllooeedd  ggeehhaadd  oopp  ddee  EEuurrooppeessee  iinntteeggrraattiiee..
TToocchh  iiss  eerr  nnoogg  aallttiijjdd  ggeeeenn  cceennttrraaaall  ccoommmmaann--
ddoocceennttrruumm  vvaann  wwaaaarruuiitt  hheett  EEuurrooppeessee  eelleekkttrrii--
cciitteeiittssnneett  wwoorrddtt  bbeehheeeerrdd,,  tteerrwwiijjll  ddaatt  wweelllliicchhtt
hhaannddiigg  zzoouu  zziijjnn..  LLaaggeennddiijjkk::  ““BBiijj  ddee  ssttrroooomm--
ssttoorriinngg  iinn  IIttaalliiëë  kkoonn  ddee  IIttaalliiaaaannssee  ooppeerraattoorr
zziijjnn  ZZwwiittsseerrssee  ccoolllleeggaa  nniieett  vveerrssttaaaann..  PPaass  nnaa
ttwweeee  ddaaggeenn  wwaass  dduuiiddeelliijjkk  wwaatt  eerr  eeiiggeennlliijjkk  wwaass
ggeebbeeuurrdd..  DDaaaarroomm  iiss  ddee  EEUU  ddaann  ooookk  vvoooorr  eeeenn
cceennttrraallee  aaaannppaakk..””  DDee  bbrraanncchhee  zzeellff  lloooopptt
eecchhtteerr  nniieett  eecchhtt  wwaarrmm  vvoooorr  vveerrddeerree  cceennttrraa--
lliissaattiiee..  ““DDaatt  vvaalltt  ttee  bbeeggrriijjppeenn  vvaannuuiitt  ddee
ggeesscchhiieeddeenniiss..  HHeett  eelleekkttrriicciitteeiittssnneett  iiss  eecchhtt  vvaann
oonnddeerraaff  ooppggeebboouuwwdd  ddoooorr  mmeennsseenn  ddiiee  hhuunn
iinnvvllooeedd  nniieett  zzoommaaaarr  wwiilllleenn  aaffssttaaaann  aaaann  ddee  EEUU..
DDaatt  iiss  ttoocchh  eeeenn  ssoooorrtt  mmaacchhiinnee  ddiiee  sstteeeeddss  mmeeeerr
vveerraannttwwoooorrddeelliijjkkhheeddeenn  ooppsslloorrpptt..””

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
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en over die van het wegennet, za

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

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 studeerde-
zich 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, belangenorgani-
saties 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 bere-
kend 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 schoon-
maker mee naar buiten kunt.”
Maar het kan ook anders, zoals in het
nationaal archief van de Verenigde Staten
in Washington, waar beiden de rol onder-
zochten 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 docu-
menten 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 docu-
menten aan het lezen waarvan ik wist dat
ze nooit in mijn proefschrift terecht
zouden komen.” Het werkte voor hem ver-
slavend: “Tijdens het schrijven van mijn
proefschrift zou ik eigenlijk geen archief-
onderzoek 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
UUiitt  hheett  pprrooeeffsscchhiifftt  ‘‘DDrriivviinngg  EEuurrooppee::  BBuuiillddiinngg
EEuurrooppee  oonn  rrooaaddss  iinn  tthhee  ttwweennttiieetthh  cceennttuurryy’’  vvaann
FFrraannkk  SScchhiippppeerr  bblliijjkktt  ddaatt  hheett  aaaann  bbeeggiinn  vvaann  ddee
ttwwiinnttiiggssttee  eeeeuuww  wwaarreenn  vvoooorraall  ddee  ttooeerrcclluubbss
vvoooorr  aauuttoorriijjddeerrss  ((zzooaallss  ddee  AANNWWBB))  wwaarreenn  ddiiee
iijjvveerrddeenn  vvoooorr  eeeenn  ggeezzaammeennlliijjkk  bbeelleeiidd..  HHeett  wwaass
vvoooorr  hhuunn  lleeddeenn  llaassttiigg  ddaatt  jjee  vvoooorr  ddiivveerrssee
llaannddeenn  iinn  EEuurrooppaa  aappaarrtt  eeeenn  rriijjbbeewwiijjss  mmooeesstt
hhaalleenn..  OOookk  ssttoooorrddeenn  ddee  aauuttoommoobbiilliisstteenn  zziicchh
aaaann  ddee  iimmppoorrtthheeffffiinngg  ddiiee  jjee  mmooeesstt  bbeettaalleenn  aallss
jjee  mmeett  jjee  aauuttoo  eeeenn  llaannddssggrreennss  ppaasssseeeerrddee  ((ddiiee
wweerrdd  kkwwiijjttggeesscchhoollddeenn  aallss  jjee  ddee  aauuttoo  ooookk  wweeeerr
tteerruugg  oovveerr  ddee  ggrreennss  nnaamm,,  mmaaaarr  hheett  ppaappiieerr--
wweerrkk  nnaamm  vveeeell  ttiijjdd  eenn  eenneerrggiiee  iinn  bbeessllaagg))..  MMeett
eeeenn  ttooeennaammee  vvaann  hheett  ggeemmoottoorriisseeeerrddee  vveerrkkeeeerr
ggrrooeeiiddee  bboovveennddiieenn  ddee  nnooooddzzaaaakk  vvaann  eeeenn
uunniiffoorrmm  ssyysstteeeemm  vvaann  vveerrkkeeeerrssbboorrddeenn  eenn  ssttoopp--
lliicchhtteenn..  IInn  eeeenn  llaatteerree  ffaassee  wwaarreenn  hheett  vvoooorraall
ggrroottee  bbeeddrriijjvveenn  ddiiee  bbeellaanngg  hhaaddddeenn  bbiijj  eeeenn
bbllooeeiieenndd  wweeggggeebbrruuiikk,,  zzooaallss  oolliieeffaabbrriikkaanntt
SShheellll  eenn  bbaannddeennmmaakkeerr  MMiicchheelliinn,,  ddiiee  zziicchh
iinnzzeetttteenn  vvoooorr  ddee  aaaannlleegg  vvaann  iinntteerrnnaattiioonnaallee
wweeggeenn  eenn  pplleeiitttteenn  vvoooorr  hheett  aaffsscchhaaffffeenn  vvaann
bbeeppeerrkkeennddee  wweettggeevviinngg..  ZZoo  wweerrdd  iinn  11994488  oopp
iinniittiiaattiieeff  vvaann  wweeggeennbboouuwweerrss  eenn  ddee  oolliiee--
iinndduussttrriiee  ddee  IInntteerrnnaattiioonnaall  RRooaadd  FFeeddeerraattiioonn
((IIRRFF))  ooppggeerriicchhtt,,  eeeenn  oorrggaanniissaattiiee  ddiiee  wweerreelldd--
wwiijjdd  iijjvveerrtt  vvoooorr  ddee  oonnttwwiikkkkeelliinngg  vvaann  hheett
wweeggeennnneett..  
IInn  ddee  ppeerriiooddee  ttuusssseenn  ddee  ttwweeee  wweerreellddoooorrllooggeenn
ssppeeeellddee  ddee  VVoollkkeennbboonndd  ((11991199--11994466))  eeeenn
bbeellaannggrriijjkkee  rrooll..  HHooeewweell  ddeezzee  vvoooorrllooppeerr  vvaann  ddee
VVeerreenniiggddee  NNaattiieess  ppoolliittiieekk  ggeezziieenn  mmiinn  ooff  mmeeeerr
iiss  mmiisslluukktt  ((ddee  oorrggaanniissaattiiee  wwaass  nniieett  iinn  ssttaaaatt  ddee
TTwweeeeddee  WWeerreellddoooorrlloogg  ttee  vvoooorrkkoommeenn)),,  iiss  eerr
ddoooorr  ddee  VVoollkkeennbboonndd  wweell  vveeeell  ggooeedd  wweerrkk
vveerrrriicchhtt  bbiijj  ddee  ooppbboouuww  vvaann  hheett  EEuurrooppeessee
wweeggeennnneett..  NNaa  ddee  oooorrlloogg  wweerrdd  ddeezzee  ttaaaakk  oovveerr--
ggeennoommeenn  ddoooorr  ddee  EEuurrooppeessee  eeccoonnoommiisscchhee
ccoommmmiissssiiee  vvaann  ddee  VVeerreenniiggddee  NNaattiieess,,  ooppggee--
rriicchhtt  oomm  eeeenn  dduuuurrzzaammee  eeccoonnoommiisscchhee  ggrrooeeii  iinn
EEuurrooppaa  ttee  bbeevvoorrddeerreenn..
OOnnddeerrttuusssseenn  bblleeeeff  hheett  bbiijj  ddee  ((vvoooorrllooppeerrss  vvaann
ddee))  EEuurrooppeessee  UUnniiee  oooorrvveerrddoovveenndd  ssttiill..  WWaaaarr  jjee

zzoouu  vveerrwwaacchhtteenn  ddaatt  ddeezzee  oorrggaanniissaattiiee  bbiijj
uuiittsstteekk  iinn  ssttaaaatt  zzoouu  mmooeetteenn  zziijjnn  oomm  bbeelleeiidd  ttee
oonnttwwiikkkkeelleenn  oomm  ddee  lliiddssttaatteenn  mmeett  eeeenn  eeffffiicciiëënntt
nneett  vvaann  ssnneellwweeggeenn  ttee  vveerrbbiinnddeenn,,  bblleeeekk  hheett
tteeggeennddeeeell  hheett  ggeevvaall..  BBiijj  ddee  oopprriicchhttiinngg  vvaann  ddee
EEuurrooppeessee  EEccoonnoommiisscchhee  GGeemmeeeennsscchhaapp  ((EEEEGG))
iinn  11995577  wweerrdd  rreellaattiieeff  vveeeell  aaaannddaacchhtt  bbeesstteeeedd
aaaann  ttrraannssppoorrttzzaakkeenn..  HHeett  kkwwaamm  eecchhtteerr  nnooooiitt
ttoott  hheett  vvoooorrggeesstteellddee  ggeezzaammeennlliijjkkee  ttrraannssppoorrtt--
bbeelleeiidd,,  ttoottddaatt  hheett  EEuurrooppeeeess  PPaarrlleemmeenntt  iinn
11998833  zzoovveerr  ggiinngg  oomm  ddee  RRaaaadd  vvaann  MMiinniisstteerrss
aaaann  ttee  kkllaaggeenn  bbiijj  hheett  EEuurrooppeessee  HHooff..  DDiitt  lleeiiddddee
iinn  11998855  ttoott  hheett  ‘‘iinnaaccttiivviittyy  vveerrddiicctt’’,,  wwaaaarriinn  ddee
EEUU  vveerrwweetteenn  wweerrdd  hhaaaarr  ttaakkeenn  oopp  ddiitt  vvllaakk  ttee
hheebbbbeenn  vveerrwwaaaarrlloooossdd..  SSiinnddssddiieenn  lliijjkktt  ddee  EEUU
hhaaaarr  ttaaaakk  oopp  hheett  ggeebbiieedd  vvaann  ttrraannssppoorrtt
sseerriieeuuzzeerr  ttee  nneemmeenn,,  mmaaaarr  vvoollggeennss  SScchhiippppeerr  iiss
hheett  mmaaaarr  zzeeeerr  ddee  vvrraaaagg  ooff  ddaatt  aallttiijjdd  eeeenn  ggooeeddee
zzaaaakk  iiss..  EErr  iiss  iinn  ddee  lloooopp  vvaann  ddee  ggeesscchhiieeddeenniiss
eeeenn  aaaannttaall  ggooeedd  ffuunnccttiioonneerreennddee  iinntteerrnnaattiioo--
nnaallee  oorrggaanniissaattiieess  oonnttssttaaaann,,  ddiiee  mmooggeelliijjkk
zzoouuddeenn  vveerrddwwiijjnneenn  aallss  ddee  EEUU  zziicchh  tteevveeeell  mmeett
ddeezzee  mmaatteerriiee  ggaaaatt  bbeemmooeeiieenn..  DDee  IInntteerrnnaattiioonnaall
RRooaadd  FFeeddeerraattiioonn  hheeeefftt  iinnmmiiddddeellss  eeeenn  kkaannttoooorr
iinn  BBrruusssseell  ooppggeerriicchhtt  eenn  rriicchhtt  zziicchh  ggrrootteennddeeeellss

oopp  hheett  bbeeïïnnvvllooeeddeenn  vvaann  hheett  bbeelleeiidd  vvaann  ddee  EEUU..
VVoooorr  ddee  ttooeekkoommsstt  vveerrwwaacchhtt  SScchhiippppeerrss  ddaatt  hheett
ttrraannssppoorrttbbeelleeiidd  vvaann  ddee  EEUU  sstteeeeddss  vvaakkeerr  zzaall
bboottsseenn  mmeett  hheett  mmiilliieeuubbeelleeiidd..  AAllss  vvoooorrbbeeeelldd
nnooeemmtt  hhiijj  iinn  zziijjnn  pprrooeeffsscchhrriifftt  ddee  pprroobblleemmeenn
mmeett  ddee  aaaannlleegg  vvaann  ddee  VViiaa  BBaallttiiccaa,,  eeeenn
ssnneellwweegg  ddiiee  PPrraaaagg  mmooeett  vveerrbbiinnddeenn  mmeett
FFiinnllaanndd..  TTooeenn  ddee  PPoooollssee  oovveerrhheeiidd  eeeenn  ddeeeell
vvaann  ddeezzee  wweegg  wwiillddee  aaaannlleeggggeenn  ddoooorr  hheett
RRoossppuuddaaddaall  iinn  hheett  nnoooorrddoooosstteenn  vvaann  hheett  
llaanndd,,  kkwwaamm  hheett  iinn  bboottssiinngg  mmeett  BBrruusssseell..  HHeett
ddaall  iiss  ddoooorr  ddee  EEUU  nnaammeelliijjkk  aaaannggeewweezzeenn  aallss
bbeesscchheerrmmdd  nnaattuuuurrggeebbiieedd..  NNaa  eennkkeellee
rreecchhttsszzaakkeenn  hheebbbbeenn  ddee  PPoolleenn  vvoorriigg  jjaaaarr  ddee
aaaannlleegg  vvaann  ddee  wweegg  mmooeetteenn  ssttaakkeenn,,  eenn  ddee
vvoollttooooiiiinngg  vvaann  ddee  VViiaa  BBaallttiiccaa  bblliijjfftt  vvoooorraallssnnoogg
uuiitt..

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.

Vincent Lagendijk (links) en Frank Schipper.

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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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 inmid-
dels 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.

Promoties
U. Khadim verdedigt op maandag 29
september zijn proefschrift en stellingen
tegen de bedenkingen van een commis-
sie. 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 commis-
sie. 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 stellin-
gen tegen de bedenkingen van een com-
missie. 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 pro-
moveert 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 commis-
sie. 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 commis-
sie. 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 pro-
moveert aan de faculteit
Werktuigbouwkunde. De promotor is
prof.dr. H. Nijmeijer.

J. Markovski MSc verdedigt op donder-
dag 2 oktober zijn proefschrift en stellin-
gen tegen de bedenkingen van een com-
missie. 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 pro-
moveert aan de faculteit Wiskunde &
Informatica. De promotor is prof.dr.
J.C.M. Baeten.

Ichthus
Glad You Asked
De Glad You Asked is een ontdekkings-
plaats voor mensen die willen nadenken
over vragen zoals: bestaat er een God, als
er een God bestaat waarom is er dan lij-
den, en de andere religies dan? Aan de
hand van korte filmpjes en pittige vragen
willen we bediscussiëren hoe het christe-
lijk 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@ichthuseindho-
ven.nl. 

Twee medewerkers onderwijsontwikke-
ling (V35.403), opleidingsinstituut, facul-
teit Werktuigbouwkunde (1,0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 10 CAO Nederlandse universitei-
ten bijlage 1 (2.330 t/m 3.678 euro).

Secretaresse (V36.349), EM, faculteit
Elektrotechniek (0,8 fte). Tijdelijk dienst-
verband, 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).

PhD Catchbio Project (V37.655),
Chemische Reactortechnologie, depart-
ment of Chemical Engineering and
Chemistry (1,0 fte). Tijdelijk dienstver-
band, salaris maximaal schaal 27 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1 pro-
movendus (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 universitei-
ten 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 universitei-
ten 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 universitei-
ten 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 dienstver-
band, salaris maximaal schaal 27 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1 pro-
movendus (2.000 t/m 2.558 euro).

Medewerker personeels- en salarisadmi-
nistratie (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

Algemeen

Mensen

Studentenleven

Vacatures

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

vvoooorr  ppllaaaattssiinngg  bbiinnnneenn  zziijjnn..  ZZee
kkuunnnneenn  wwoorrddeenn  ggeemmaaiilldd  nnaaaarr

uunniivveerrssiitteeiittssbbeerriicchhtteenn@@ttuuee..nnll..  

(Advertenties)

THEE schadelijk voor kinderen
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. 

Nederlandse Brandwonden Stichting
Postbus 1015 - 1940 EA  Beverwijk 
Tel. 0251-275555

Belangrijke mededeling voor consumenten

gezocht!
Schoenmaatjes 

Vul een schoenendoos met 
schoolspullen en cadeaus 
voor een vriendje ver weg

Kijk op www.edukans.nl/
schoenmaatjes 

of bel (033) 460 19 42

Met de actie Schoenmaatjes 
(voorheen Operatie Schoenen-
doos) vullen kinderen in Nederland 
een schoenendoos met schoolspul-
len, toiletartikelen en speelgoed. 
De prachtig versierde dozen gaan 
naar leeftijdsgenootjes in een arm 
land als een persoonlijk en concreet 
gebaar van betrokkenheid.  
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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. 

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.

The work of art entitled ‘Wall of Fame’ is in-
tended to make people think. You walk
across a red carpet and seem to be sur-
rounded 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 an-
noying. 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 perfor-
mances, like operas, dancing, singing and
kung fu and a lot of interesting games

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.

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 inter-
national 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 mem-
bers, 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

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 com-
petition. 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 Infor-
mation Systems and his
friend Mehmet Cubuk, a
Master student of Com-
puter Science Engin-
eering. 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 tourna-
ments. I took some lessons.
And they were quite
helpful.”
Cubuk: “Squash is great
fun.” Gelbal: “He likes
competition. He likes to or-
ganize 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: “Foot-
ball, 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 af-
fordable second-hand
shoes we will go again. It
would be great if the dance
lessons were at the Sports
Center as well.” Gelbal ex-
plains 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 coun-
selor and secretary of the
Meditation Consultation:
“The TU/e has stipulated
explicitly that the Medita-
tion Center is intended for
all religions and cultures.
This may result in some-
one worshipping Allah in
one corner, while someone
in another corner is medi-
tating. I think it is great that
such activities are possible
simultaneously.”
Commissioned by the

TU/e, the Meditation
Center was established in
September 2001 in collabo-
ration with a number of dif-
ferent parties, including
the Eindhoven Student
Chaplaincy TINT, the

Humanistic Student
Counseling and the multi-
cultural student associa-
tion Mosaic. In 2003 the
Center was refurbished,
according to ideas
developed by students

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 dif-
ferent activities are also
organized there every year
which are related to reflec-
tion. Four organizations
are active in the Meditation
Center. In addition to
TINT, the Humanistic
Student Counseling and
Mosaic, this is Kinjin, the
Japanese cultural associa-
tion for Eindhoven stu-
dents. Thus, Kinjin orga-
nizes an annual Japanese
tea ceremony there, and
engages in ikebana, Reiki
and shiatsu. 
In the Christmas period
the student chaplain, to-
gether with Mosaic and the
Humanistic Student Coun-
seling, holds an inter-
cultural Christmas celebra-
tion. Fraaije herself
organizes philosophy
meetings led by a philo-
sopher, where a theme

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 out-
side the Center - last Wed-
nesday 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 in-
dicates 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.

Photo: Bart van Overbeeke

In short

Photo: Bart van Overbeeke
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“Bij een dynamische universiteit
hoort een dynamisch fonds”

“Universiteitsfondsen van oudere univer-
siteiten 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-infra-
structuren, -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 voorzit-
terschap 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, studen-
ten en hoogleraren kunnen nu binnen-
lopen 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 om-
gedoopt 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, bij-
zondere 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 ver-
betering 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 goed-
gekeurd. Datzelfde geldt voor evenemen-
ten 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 bijvoor-
beeld gaat over verbetering van het leef-
klimaat 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 universiteits-
fondsen 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-finan-
ciering. 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-bewust-
zijn’.”
Van Schagen: “We beginnen met friend-
raising, daarna komt fundraising. Het
moet een traditie worden dat je iets terug-
doet 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 ove-
rigens 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 overlap-
pingen 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 doelstel-
lingen overlappen elkaar gedeeltelijk.
Verder gaan de besprekingen voorlopig
niet. We bespreken gezamenlijke aan-
vragen en kijken waar die thuishoort en
verwijzen aanvragers daar dan naar
door.”/.

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/e-
alumnus 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.

UFe-voorzitter 
ir. Eric van Schagen
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/Audities NSK
HHeebb  jjee  eeeenn  ggooeeddee  sstteemm,,  ggeevvooeell  vvoooorr
rriittmmee,,  eeeenn  ggooeedd  ttoooonnggeehheeuuggeenn  eenn
bbeenn  jjee  vveerrttrroouuwwdd  mmeett  hheett  nnootteenn--
bbeeeelldd??  LLeeeess  ddaann  ddoooorr!!  HHeett  NNeeddeerr--
llaannddss  SSttuuddeenntteenn  KKaammeerrkkoooorr  ((NNSSKK))
zzooeekktt  jjoonnggee  ggeettaalleenntteeeerrddee  aammaa--
tteeuurrzzaannggeerrss  ddiiee  wwiilllleenn  ddeeeellnneemmeenn
aaaann  kkoooorrzzaanngg  oopp  hhoooogg  nniivveeaauu  mmeett
mmooddeerrnn--kkllaassssiieekkee  mmuuzziieekk..  HHeett  pprroo--
jjeeccttkkoooorr  wwoorrddtt  iieeddeerr  jjaaaarr  ooppnniieeuuww
ssaammeennggeesstteelldd..  OOpp  ddiinnssddaagg  1144
ookkttoobbeerr  iiss  ddee  aauuddiittiiee  iinn  EEiinnddhhoovveenn
iinn  DDee  BBuunnkkeerr  vvaann  1155..0000  ttoott  1177..0000
uuuurr..  HHeett  NNSSKK  ssttuuddeeeerrtt  iinn  eeeenn
iinntteennssiieevvee  rreeppeettiittiieeppeerriiooddee
bbeessttaaaannddee  uuiitt  ddrriiee  wweeeekkeennddeenn  eenn
eeeenn  hheellee  wweeeekk..  EErr  wwoorrddtt  vvooccaall
ccooaacchhiinngg  ggeeggeevveenn  ddoooorr  zzaannggeerrss  uuiitt
hheett  NNeeddeerrllaannddss  KKaammeerrkkoooorr..  
AAaannmmeellddeenn  bbiijj  wwwwww..nnsskkkk..nnll..

/Persepolis:
punk in Iran
DDee  aanniimmaattiieeffiillmm  PPeerrsseeppoolliiss  vvaann
MMaarrjjaannee  SSaattrraappii  ggaaaatt  oovveerr  hhaaaarr
ppuubbeerrttiijjdd  iinn  IIrraann..  ZZee  vvooeelltt  zziicchh  nniieett
ggeerrooeeppeenn  ttoott  hheett  ddrraaggeenn  vvaann  eeeenn
hhooooffddddooeekk  eenn  bbaaaalltt  vvaann  ddee  oonnddeerr--
ddrruukkkkiinngg  oopp  bbaassiiss  vvaann  hhaaaarr  ggee--
ssllaacchhtt..  MMeett  sslliimmmmee  lliisstteenn  mmiisslleeiiddtt
zzee  hhaaaarr  ‘‘ssoocciiaallee  bbeewwaakkeerrss’’  eenn  kkrriijjggtt
zzee  ttooeeggaanngg  ttoott  eeeenn  bbiijjzzoonnddeerree
wweerreelldd  vvaann  ppuunnkk  AABBBBAA  eenn  IIrroonn
MMaaiiddeenn..  IInn  IIrraann  wwoorrddtt  PPeerrsseeppoolliiss
aallss  iissllaammooffoooobb  bbeesstteemmppeelldd..  OOpp  hheett
vveerrzzooeekk  vvaann  ddee  IIrraaaannssee  aammbbaassssaaddee
wweerrdd  ddee  ffiillmm  ggeeaannnnuulleeeerrdd  oopp  hheett
BBaannggkkookk  FFiillmmffeessttiivvaall..  WWeesstteerrssee
ffiillmmrreecceennssiieess  sspprreekkeenn  vvaann  eeeenn
hhuummoorriissttiisscchh  eenn  oovveerrttuuiiggeenndd
vveerrhhaaaall  oovveerr  eeeenn  mmooeeiilliijjkkee
ggeesscchhiieeddeenniiss..
FFiillmmhhuuiiss  DDee  ZZwwaarrttee  DDooooss,,  ddoonnddeerr--
ddaagg  2255,,  ddiinnssddaagg  3300  sseepptteemmbbeerr  eenn
wwooeennssddaagg  11  ookkttoobbeerr,,  2200..0000  uuuurr..  

/Kennismaken
met zes beste
debutanten
VVoooorr  ddee  uuiittrreeiikkiinngg  vvaann  ddee  vviijjffddee
VVrroouuww  &&  KKuullttuuuurr  DDeebbuuuuttPPrriijjss
kkoommeenn  ddee  zzeess  ggeennoommiinneeeerrddeenn  vvaann
NNeeddeerrllaanndd  nnaaaarr  ddee  ooppeennbbaarree  bbiibbllii--
ootthheeeekk  iinn  EEiinnddhhoovveenn..  HHeett  zziijjnn
MMaarriiaann  DDoonnnneerr,,  RReennsskkee  ddee  GGrreeeeff,,
MMaarriieekkee  vvaann  ddeerr  PPooll,,  AAnnnnee
PPrroovvoooosstt,,  MMaarryylliinn  SSiimmoonnss  eenn
NNaaeemmaa  TTaahhiirr..  ZZee  sscchhrreevveenn  rreessppeecc--
ttiieevveelliijjkk  88..3300  uuuurr;;  ooppssttaanndd,,  WWaass
aalllleess  mmaaaarr  kkoonniijjnneenn,,  BBrruuiiddssvvlluucchhtt,,
IInn  ddee  zzoonn  kkiijjkkeenn,,  KKoooorrddddaannsseerrss  eenn
KKoossttbbaaaarr  bbeezziitt..  EEeenn  ggooeeddee  ggeellee--
ggeennhheeiidd  oomm  kkeennnniiss  mmeett  zzee  ttee
mmaakkeenn..  HHeett  wwoorrddtt  eeeenn  ffeeeesstteelliijjkkee
mmiiddddaagg  mmeett  mmuuzziieekk  vvaann  VVaarriiaannoo,,
iinntteerrvviieewwss  mmeett  ddee  sscchhrriijjffsstteerrss,,
hhaappjjeess,,  ddrraannkkjjeess  eenn  eeeenn  aaaann--
ddeennkkeenn..  
ZZoonnddaagg  2288  sseepptteemmbbeerr,,  1144..3300  uuuurr,,
CCeennttrraallee  BBiibblliiootthheeeekk  aaaann  ddee
EEmmmmaassiinnggeell,,  eennttrreeee::  zzeess  eeuurroo..

/Blind date in
Parktheater
WWiiee  eenn  wwaatt  jjee  ttee  zziieenn  kkrriijjggtt,,  bblliijjfftt
ggeehheeiimm..  HHeett  wwoorrddtt  eeeenn  aavvoonnddjjee
tthheeaatteerr  iinn  ddee  sseerriiee  BBlliinndd  DDaatteess..  EEeenn
ttiippjjee  vvaann  ddee  sslluuiieerr  wwiill  ddee  oorrggaannii--
ssaattiiee  wweell  oopplliicchhtteenn::  hheett  iiss  ccaabbaarreett..
JJoonngg  ttaalleenntt  ddaatt  zziicchh  aall  bbeewweezzeenn
hheeeefftt  oopp  ddee  NNeeddeerrllaannddssee  ppooddiiaa,,
mmaaaarr  nnoogg  nniieett  eecchhtt  iiss  ddoooorrggeebbrroo--
kkeenn..  MMeett  eeeenn  bbeeeettjjee  ggeelluukk  hheebb  jjee
vvoooorr  eeeenn  llaaggee  eennttrreeeepprriijjss  ((vvaannaaff
ttiieenn  eeuurroo))  eeeenn  sscchheerrppee,,  eeiiggeennwwiijjzzee
ooff  oonnttwwaappeenneennddee  ccaabbaarreettiieerr  vvoooorr  jjee
nneeuuss..  DDoonnddeerrddaagg  2255  sseepptteemmbbeerr,,
2200..3300  uuuurr  iinn  hheett  PPaarrkktthheeaatteerr..

Armut macht Geil: gratis, maar niet voor niks
Temporary Art Centre (TAC) en
WEI presenteren 26 en 27 sep-
tember 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 evene-
ment 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 geïnteres-
seerd 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 kun-
stenaar 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 Rotter-
dam, 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 uit-
gereikt 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. 

Caleidoscoop als protest tegen slavernij
Het Centrum Kunstlicht in de
Kunst opent zaterdag 27 sep-
tember de tentoonstelling 
Re-ACT over interactieve licht-
kunst. Diezelfde middag wordt
bekendgemaakt wie van de
acht exposerende kunstenaars
de Frits Philips Lichtkunst-
prijsvraag 2008 wint. Een van
de genomineerden is TU/e’er
Rolf van Gelder. De mede-
werker van Dienst ICT maakte
met zijn partner een calei-
doscoop om de kijker te wijzen
op misstanden in de wereld.

Draag je een ring met dia-
manten, dan ben je verantwoor-
delijk 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 levens-
partner Carmin Karasic
het. En dat willen ze de
bezoeker van de inter-
actieve kunstlichtten-
toonstelling ook laten
zien. Daarom ont-
wierpen ze de calei-
doscoop Humann.
Wie voor het ronde
scherm gaat staan, ziet
meteen een prachtig
beeld dat bestaat uit
weerspiegelde stukjes
van een bonte verzame-
ling 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 in-
stortende Twin Towers. Het gaat
ons erom een bewustwordings-
proces 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-instal-
laties 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 voor-
stellen uitvoeren in het eerste
Philipsfabriekje aan de
Emmasingel en acht hebben dat
ook werkelijk gedaan. De
winnaar krijgt zaterdag een wis-
seltrofee en een cheque van vijf-
duizend euro mee naar huis.

Bokszak
Voor de bezoe-

ker is er meer te doen
dan voorzichtig bewegen voor
een caleidoscoop. Er hangt ook
een bokszak in de zaal. Wie daar
met bokshandschoenen tegen-
aan 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 inter-
actief 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 bezoe-
kers gaan spelen”, denkt
Loes Venker, educatiemede-
werker 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 irri-
tant. Ook de onvoorspelbaarheid
speelt parten. Is het nu afge-
lopen? 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.

De caleidoscoop van het
Humann-project

van Van
Gelder.

Swarm.
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En hoe is het in Berkeley?

Hamburgers, dikke
wagens, dikke mensen,
gangsta’s, homies, high
school moeders, tree-
huggers, 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 schit-
terende 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 inter-
national 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 nauwe-
lijks 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 ge-
zellige 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 vertrek-
ken we naar Vegas. Om
ons geld te verdubbelen.
Dat kan daar, hebben ze
ons verteld. Op de heen-
weg moeten we door

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 

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.

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

Uit je dak op Madonna

SSppiijjkkeerrjjaassjjeess  aaaann,,  ggrroottee  zzoonnnneebbrriilllleenn  oopp..
LLeeggggiinnggss  eenn  bbeeeennwwaarrmmeerrss  aaaann  ddee  bbeenneenn..
MMoouuwwlloozzee  hheemmddjjeess,,  ggrroottee  ccoollbbeerrttss..
FFeellggeekklleeuurrddee  ssttrrooppddaasssseenn  eenn  wwoolllleenn  ttrruuiieenn..
JJaappiiee,,  ddee  ssttuuddiieevveerreenniiggiinngg  vvaann  SScchheeiikkuunn--
ddiiggee  TTeecchhnnoollooggiiee,,  hhiieelldd  mmaaaannddaagg  2222  sseepp--
tteemmbbeerr  hheett  eeiigghhttiieess  ffeeeesstt  ‘‘DDiirrttyy  DDiissccoo
ddaanncciinngg’’  iinn  bboorrrreellrruuiimmttee  FF..OO..RR..TT..  EEeenn  ggrroooott
ddeeeell  vvaann  ddee  ssttuuddeenntteenn  ggaaff  ggeehhoooorr  aaaann  hheett
vveerrzzooeekk  oomm  vveerrkklleeeedd  ttee  kkoommeenn..  

ZZoo’’nn  zzeessttiigg  sscchheeiikkuunnddeessttuuddeenntteenn  ggiinnggeenn  ttoott
mmiiddddeerrnnaacchhtt  llooss  oopp  mmuuzziieekk  vvaann  DDooee  MMaaaarr,,
MMaaddoonnnnaa  eenn  CCiinnddyy  LLaauuppeerr..  EEnn  ooff  eerr  nnoogg  eecchhtt
‘‘ddiirrttyy’’  iiss  ggeeddaannsstt??  NNiieekk  vvaann  HHeeiijjnniinnggeenn  vvaann
JJaappiiee::  ““VVoooorraall  tteeggeenn  hheett  eeiinndd  vvaann  hheett  ffeeeesstt
wweerrdd  eerr  ttoocchh  wwaatt  mmeeeerr  ‘‘ddiirrttyy’’  ggeeddaannsstt..  MMaaaarr
jjaa,,  ttooeenn  hhaadd  iieeddeerreeeenn  ooookk  mmeeeerr  ccoocckkttaaiillss
oopp..””

FFoottoo::  RRiieenn  MMeeuullmmaann

Het-generatie-2003-had-al-
afgestudeerd-kunnen-zijn-feest

SSlleecchhtt  éééénn  ppeerrssoooonn  ddiiee
bbiinnnneenn  vviijjff  jjaaaarr  kkllaaaarr  iiss  mmeett
zziijjnn  ssttuuddiiee..  VVoooorr  ssoommmmiiggeenn
mmiisssscchhiieenn  rreeddeenn  ttoott  bbaalleenn,,
mmaaaarr  TThhoorr,,  ddee  ssttuuddiieevveerr--
eenniiggiinngg  vvaann
EElleekkttrrootteecchhnniieekk,,  ppaakkttee  hheett
lluucchhttiiggeerr  oopp..  DDaaaarroomm  wwaass
ddoonnddeerrddaagg  1188  sseepptteemmbbeerr
hheett--ggeenneerraattiiee--22000033--hhaadd--aall--
aaffggeessttuuddeeeerrdd--kkuunnnneenn--zziijjnn--
ffeeeesstt  iinn  ffaaccuulltteeiittsskkrrooeegg
WWaallhhaallllaa..  RRoonnaalldd  AAddrriiaaaannss
vvaann  TThhoorr  vveerrtteelltt::  ““WWee  zziijjnn
mmeett  7744  ssttuuddeenntteenn  ggeessttaarrtt  iinn
22000033..  DDaaaarr  zziijjnn  eerr  nnuu  nnoogg  4466
vvaann  oovveerr  eenn  éééénn  ddaaaarrvvaann  iiss
aaffggeessttuuddeeeerrdd..  HHeett  iiss  bbiijj  oonnss
eecchhtt  uuiittzzoonnddeerrlliijjkk  aallss  jjee  jjee
ssttuuddiiee  nnoommiinnaaaall  aaffrroonnddtt..
HHeett  iiss  ddeennkk  iikk  eeeenn  eerrgg

ppiittttiiggee  ssttuuddiiee..  EEeenn  aaaannttaall
jjaaaarr  ggeelleeddeenn  wwaass  eerr  eeeenn
vveerrggeelliijjkkbbaaaarr  ffeeeesstt  eenn  hheett
lleeeekk  oonnss  lleeuukk  hheett  wweeeerr  oopp  ttee
ppaakkkkeenn..””  PPeerrssoonneenn  ddiiee
eeeerrddeerr  aaffggeehhaaaakktt  wwaarreenn  bbiijj
ddee  ssttuuddiiee,,  wwaarreenn  ooookk  uuiittggee--

nnooddiiggdd..  DDee  eenniiggee  aaffggeessttuu--
ddeeeerrddee  --EErrnnsstt  HHeerrbbsscchhlleebb,,
vvoooorraaaann  mmeett  mmoouuwwllooooss  
TT--sshhiirrtt--  mmoocchhtt  eevveenneeeennss
mmeeeeffeeeesstteenn..

FFoottoo::  RRiieenn  MMeeuullmmaann

Industria en Intermate gooien een balletje op

““WWee  hheebbbbeenn  lleekkkkeerr
ggeessppeeeelldd..  HHeett  wweeeerr  wwaass
ppeerrffeecctt..””  MMaauurriiccee  SSmmeeddttss,,
ppeennnniinnggmmeeeesstteerr  bbiijj  IInndduussttrriiaa
((TTeecchhnniisscchhee  BBeeddrriijjffsskkuunnddee)),,
bblliikktt  tteevvrreeddeenn  tteerruugg  oopp  hheett
vvoolllleeyybbaallttooeerrnnooooii  ddaatt  zziijjnn
ssttuuddiieevveerreenniiggiinngg  mmeett
IInntteerrmmaattee  ((TTeecchhnniisscchhee
IInnnnoovvaattiieewweetteennsscchhaappppeenn))
ddoonnddeerrddaagg  1188  sseepptteemmbbeerr  oopp
hheett  TTeeMMaavveelldd  hhiieelldd..  
DDee  ttwweeee  ssttuuddiieevveerreenniiggiinnggeenn
hhaaddddeenn  iieettss  ttee  vviieerreenn..
IInndduussttrriiaa  bbeessttaaaatt  4455  jjaaaarr  eenn
IInntteerrmmaattee  2255  jjaaaarr..  ZZoowweell

mmeeddeewweerrkkeerrss  aallss  ssttuuddeenntteenn
ssttoonnddeenn  vvoorriiggee  wweeeekk  aaaann  hheett
nneett..  SSmmeeddttss::  ““WWee  wwaarreenn  uuiitt--
eeiinnddeelliijjkk  mmeett  zzoo’’nn  ttwweeee--
hhoonnddeerrdd  ppeerrssoonneenn  aaaann  hheett
vvoolllleeyybbaalllleenn..  MMeennsseenn  ssllootteenn
zziicchh  ssppoonnttaaaann  aaaann,,  wwaaaarrddoooorr
eerr  mmeeeerr  ggeewwiisssseelldd  kkoonn
wwoorrddeenn..””  DDee  oorrggaanniissaattiiee  hhaadd
hheett  ggeelluukk  ddaatt  zzee  zzeellff  ggeeeenn
zzaanndd  hhooeeffddeenn  ttee  rreeggeelleenn..
SSmmeeddttss::  ””EErr  mmooeesstt  ssoowwiieessoo
zzaanndd  ggeessttoorrtt  wwoorrddeenn,,  oommddaatt
zzee  hheett  vveelldd  wwiillddeenn  eeggaalliissee--
rreenn..  SSppeecciiaaaall  vvoooorr  oonnss
hheebbbbeenn  zzee  ddaatt  eeeerrddeerr

ggeeddaaaann..  WWee  hhooeeffddeenn  hheett
zzaanndd  aacchhtteerraaff  dduuss  ooookk  nniieett
oopp  ttee  rruuiimmeenn..””  HHooeewweell  llooll
hheebbbbeenn  vvoooorroopp  ssttoonndd,,  wweerrdd
eerr  aaaann  hheett  eeiinndd  vvaann  ddee  wweedd--
ssttrriijjddeenn  ttoocchh  eeeenn  wwiinnnnaaaarr
aaaannggeewweezzeenn..  HHeett  tteeaamm  ‘‘HHeett
4433ssttee  eenn  LLaammmmee  vvaann  VVuugghhtt’’
kkrreeeegg  ssppeecciiaaaallbbiieerr  vvoooorr  zziijjnn
pprreessttaattiieess..  SSmmeeddttss  vveerrtteelltt::
““DDaatt  tteeaamm  bbeessttoonndd  uuiitt  hheett
4433ssttee  bbeessttuuuurr  eenn  ttwweeee
aannddeerree  ssttuuddeenntteenn,,  nnaammeelliijjkk
RRooeell  LLaammmmeerrss  eenn  YYuurrii  vvaann
VVuugghhtt..  VVaannddaaaarr  ddee  nnaaaamm..””
FFoottoo::  RRiieenn  MMeeuullmmaann

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 Studenten-
wintersport 2008.
Kosten voor deze
georganiseerde mega-
reis: 299 euro.

“Belangrijkste bij dit eve-
nement is gezelligheid”, zo
legt Ruben Hijl, voorzitter
van StuWi en TU/e-student
Technische Bedrijfskunde,

uit. “Dat we het buiten-
gewoon goedkoop kunnen
aanbieden, is mooi, maar
we willen vooral een mooie
skivakantie met een stu-
dentikoze sfeer aanbieden.
Daarom zijn alle ski-
fanaten 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 sneeuwactivi-
teiten. 
Overigens is het skifestijn

met name in Eindhoven en
Tilburg bijzonder in trek.
“Deze twee steden samen
zorgen voor een kleine vijf-
honderd 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 studie-
verenigingen 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 uni-
versiteiten. 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, bij-
voorbeeld dankzij het lid-
maatschap van een studie-
vereniging. (HOP)
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EEllkkee  KKllaaaasssseenn  iiss  ddeerrddee--
jjaaaarrss  ssttuuddeenntt  TTeecchhnniisscchhee
IInnnnoovvaattiieewweetteennsscchhaappppeenn..
ZZee  iiss  ttwwiinnttiigg  jjaaaarr  eenn  kkoommtt
oooorrsspprroonnkkeelliijjkk  uuiitt  BBaakkeell..
KKllaaaasssseenn  iiss  aaccttiieeff  lliidd  bbiijj
hhaaaarr  ssttuuddiieevveerreenniiggiinngg
IInntteerrmmaattee..  ZZee  zziitt  ddiitt  jjaaaarr  iinn
hheett  bbeessttuuuurr  aallss  CCoommmmiiss--
ssaarriiss  OOnnddeerrwwiijjss..  IInn  hhaaaarr
vvrriijjee  ttiijjdd  ssllaaaatt  zzee  ggrraaaagg  eeeenn
bbaalllleettjjee  bbiijj  ddee  hhoocckkeeyycclluubb
vvaann  BBaakkeell..  OOookk  hhoouuddtt  zzee
vvaann  ssqquuaasshheenn..  AAllss  bbiijj--
bbaaaannttjjee  wweerrkktt  zzee  bbiijj  GGEE
HHeeaalltthhccaarree  eenn  iiss  zzee  mmeennttoorr
vvaann  eeeerrsstteejjaaaarrss  ssttuuddeenntteenn
TTeecchhnniisscchhee  IInnnnoovvaattiiee--
wweetteennsscchhaappppeenn..  HHaaaarr
mmuusstt--hhaavvee--iitteemm--ttoo--ggoo  iiss
eeeenn  IIppoodd,,  wwaaaarrmmeeee  zzee
nnaaaasstt  mmuuzziieekk  lluuiisstteerreenn,,
ooookk  ffiillmmss  bbeekkiijjkktt..  VVeerrddeerr
zzoorrggtt  zzee  eerrvvoooorr  ddaatt  zzee  aallttiijjdd
bbiieerr  eenn  wwiijjnn  iinn  hhuuiiss  hheeeefftt..  

Het sleutelgat

DDiiggiittaaaall  hheerriinnsscchhrriijjvveenn

EEeenn  mmaaaanndd  tteerruugg,,  hheett  iiss
aallwweeeerr  eevveenn  ggeelleeddeenn,,  bblleeeeff
ttrraaddiittiieeggeettrroouuww  ttiijjddeennss  hheett
llaaaattssttee  wweeeekkeenndd  vvaann  ddee
vvaakkaannttiiee  éééénn  ttaaaakk  oovveerr
vvoooorrddaatt  hheett  ccoolllleeggeejjaaaarr
wweeeerr  kkaann  bbeeggiinnnneenn::  hheerriinn--
sscchhrriijjvveenn  bbiijj  ddee  uunniivveerrssiitteeiitt..
DDuuss  eevveenn  ddee  TTUU//ee--eennvveelloopp
zzooeekkeenn  ddiiee  aall  mmeeeerr  ddaann  eeeenn
mmaaaanndd  oonnggeeooppeenndd  lliiggtt  ttee
wwaacchhtteenn,,  ooppeennmmaakkeenn,,
ffoorrmmuulliieerr  eerruuiitt  hhaalleenn,,  eevveenn
kkiijjkkeenn  ooff  ddee  aall  iinnggeevvuullddee
ggeeggeevveennss  nnoogg  kkllooppppeenn,,
hhaannddtteekkeenniinngg  eerroonnddeerr,,
ooppssttuurreenn  eenn  vvooiillàà::  jjee  ssttaaaatt
wweeeerr  eeeenn  jjaaaarr  iinnggeesscchhrreevveenn..
OOvveerrzziicchhtteelliijjkk,,  ddeeggeelliijjkk  eenn
ssiimmppeell!!
MMaaaarr  nnaa  hheett  ooppeenneenn  vvaann  ddee
eennvveelloopp  ddiitt  jjaaaarr  wwaass  iikk  ttoocchh
lliicchhtteelliijjkk  vveerrrraasstt::  ggeeeenn  ffoorr--
mmuulliieerr,,  mmaaaarr  eeeenn  hhaanndd--
lleeiiddiinngg  hhooee  jjee  vviiaa  iinntteerrnneett  jjee
iinnsscchhrriijjvviinngg  mmooeett  rreeggeelleenn..
SSttuuddiieelliinnkk  hheeeett  ddee  nniieeuuwwee
llaannddeelliijjkkee  iinnsscchhrriijjffmmeetthhooddee
eenn  vvoollggeennss  ddee  bbrriieeff  sscchheeeenn
iikk  aall  eeeenn  wwaacchhttwwoooorrdd  eenn
ggeebbrruuiikkeerrssnnaaaamm  ttee  hheebbbbeenn
ggeekkrreeggeenn..  IInnddeerrddaaaadd  kkoonn  iikk
mmiijj  hheerriinnnneerreenn  ddaatt  ttwweeee
mmaaaannddeenn  eeeerrddeerr  ddrriiee  mmaaiillss,,
aalllleenn  ggeelliijjkkeenndd  oopp  ssppaamm,,
tteeggeelliijjkkeerrttiijjdd  bbiinnnneenn--
kkwwaammeenn..  MMeett  ddeezzee  ggeeggee--
vveennss  iiss  hheett  mmooggeelliijjkk  oomm  vviiaa
ddee  bbiijjzzoonnddeerr  oonnoovveerrzziicchhttee--
lliijjkkee  wweebbssiittee  vvaann  ssttuuddiieelliinnkk
ddee  hheerriinnsscchhrriijjvviinngg  ttee
rreeggeelleenn..  EEeerrsstt  mmooeett  jjee  aalllleerr--
lleeii  ggeeggeevveennss  iinnvvuulllleenn,,  ddiiee  zzee
aallss  hheett  ggooeedd  iiss  aall  vvaann  jjee
wweetteenn,,  oomm  ddaann  aaaann  hheett  eeiinndd
vvaann  ddee  pprroocceedduurree  aallssnnoogg
eeeenn  mmaacchhttiiggiinngg  ttee  mmooeetteenn
pprriinntteenn  eenn  ooppssttuurreenn……  VVaall
vvaann  ddee  eennee  vveerrbbaazziinngg  iinn  ddee
aannddeerree,,  wwaanntt  iinn  aallllee  wwiijjss--
hheeiidd  hheebbbbeenn  ddee  bbeeddeennkkeerrss
vvaann  SSttuuddiieelliinnkk  ggeeddaacchhtt  ddaatt
hheett  vveerrvvoollggeennss  wweell  hhaannddiigg
zzoouu  zziijjnn  oomm  zzeevveenn  ((!!))  ee--mmaaiillss
ttee  ssttuurreenn  oomm  mmiijj  ttee  vveerrtteelllleenn
ddaatt  iikk  ssttaa  iinnggeesscchhrreevveenn……  
HHeett  kkaann  aaaann  mmiijj  lliiggggeenn  hhoooorr,,
mmaaaarr  zziijjnn  wwee  nniieett  eeeenn  bbeeeettjjee
ddoooorrggeesscchhootteenn  iinn  oonnzzee
ddrraanngg  aalllleess  ddiiggiittaaaall  ttee
wwiilllleenn  rreeggeelleenn??  IIss  hheett  zzoo  ggeekk
eenn  oouuddeerrwweettss  ddaatt  iikk  ggeewwoooonn
eeeenn  ffoorrmmuulliieerr  ooppggeessttuuuurrdd
wwiill  kkrriijjggeenn  vvaann  mmiijjnn  oonnddeerr--
wwiijjssiinnsstteelllliinngg  vvoooorr  ddee  hheerriinn--
sscchhrriijjvviinngg??  IIss  hheett  rraaaarr  ddaatt  iikk
nniieett  vviiaa  ddee  ccoommppuutteerr  mmiijjnn
zzaakkeenn  bbiijj  oonnddeerr  aannddeerree
bbaannkk,,  vveerrzzeekkeerriinngg  eenn
ggeemmeeeennttee  wwiill  rreeggeelleenn??  VVaasstt
wweell,,  mmaaaarr  ttoottddaatt  aalllleess
ddiiggiittaaaall  mmooeett,,  rreeggeell  iikk
zzoovveeeell  mmooggeelliijjkk  vviiaa  tteellee--
ffoooonn,,  ppeenn,,  ppaappiieerr  ooff
ppeerrssoooonnlliijjkk  eenn  ggeenniieett  iikk
eerrvvaann  zzoollaanngg  hheett  nnoogg  kkaann!!  

RRooyy  WWaarrmmeerrddaamm  iiss  
ssttuuddeenntt  EElleekkttrrootteecchhnniieekk

TTeekksstt::  BBeerrddiieenn  ZZwwaarrtthhooeedd
eenn  JJiiuunnnn--DDaatt  CChhaann
FFoottoo’’ss::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee

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.

DDee  ooggeenn  vvaann  DDiiaannee  eenn  JJuulliiee
vvaalllleenn  oopp  ddee  ccoolllleeccttiiee
sscchhooeenneenn..  EErr  ssttaaaann  eerrgg  vveeeell
ssnneeaakkeerrss..  HHeett  iiss  ddee  kkaammeerr
vvaann  eeeenn  vvrroouuww,,  mmeeeenntt  JJuulliiee  ttee
zziieenn  aaaann  ddee  wwaatttteennsscchhiijjffjjeess,,
hhaannggeenndd  nnaaaasstt  ddee  ssppiieeggeell..
AAaann  ddiivveerrssee  ssppoorrttaarrttiikkeelleenn,,
zzooaallss  tteennnniissbbaalllleenn  eenn  hhoocc--
kkeeyyssttiicckkss,,  iiss  ttee  zziieenn  ddaatt  zzee
eerrgg  ssppoorrttiieeff  iiss..  JJuulliiee  ddeennkktt
ddaatt  zzee  lliidd  iiss  vvaann  eeeenn  tteennnniiss--
eenn//ooff  hhoocckkeeyyvveerreenniiggiinngg..  ZZee
vviinnddeenn  ddee  kkaammeerr  eerr  zzeeeerr
ggeeoorrddeenndd  eenn  nneettjjeess  uuiitt  zziieenn..
DDee  ffeellllee  kklleeuurreenn  zzoorrggeenn  vvoooorr
eeeenn  ggeezzeelllliiggee  aammbbiiaannccee..  AAaann
ddee  hhaanndd  vvaann  ddee  vveellee  ssttiicckkeerrss
eenn  ffllyyeerrss  oopp  ddee  kkaasstt  ddeennkktt
DDiiaannee  ddaatt  ddee  zzee  eeeenn

ffeeeessttbbeeeesstt  iiss..  ZZee  iiss  ooookk  vvaasstt
lliidd  vvaann  DDeemmooss,,  aaffggaaaanndd  oopp  ddee
DDeemmooss--ssttiicckkeerr  ddiiee  oopp  ddee  kkaasstt
iiss  ggeeppllaakktt..  JJuulliiee  vviinnddtt  ddaatt  ddee
kklleeuurr  oorraannjjee  eerr  eerrgg  uuiittsspprriinnggtt
iinn  ddee  kkaammeerr..  OOrraannjjee  iiss  ddee
kklleeuurr  vvaann  ddee  ssttuuddiieevveerreennii--
ggiinngg  LLuucciidd,,  mmaaaarr  zzee  ddeennkkeenn
nniieett  ddaatt  ddee  bbeewwoooonnsstteerr
IInndduussttrriiaall  DDeessiiggnn  ssttuuddeeeerrtt..
ZZee  ggookkkkeenn  bbeeiiddee  oopp
BBiioommeeddiisscchhee  TTeecchhnnoollooggiiee,,
vvaannwweeggee  ddee  ssppeelllleettjjeess  iinn  ddee
kkaasstt..  AAaann  ddee  wwiijjnnggllaazzeenn  ttee
zziieenn  hhoouuddtt  zzee  vvaann  eeeenn
ggllaaaassjjee  wwiijjnn..  ZZee  zzaall  vvaasstt
aallttiijjdd  ccrruueessllii  iinn  hhuuiiss  hheebbbbeenn
eenn  hhaaaarr  mmuusstt--hhaavvee--iitteemm--ttoo--
ggoo  iiss  eeeenn  fflleessjjee  wwaatteerr,,  oommddaatt
zzee  eerrgg  ssppoorrttiieeff  iiss..

HHeett  eeeerrssttee  ddaatt  DDaanniieell,,  TTwwaann
eenn  BBaarrtt  ooppvvaalltt,,  iiss  hheett  bboorrddjjee
‘‘IInnrriitt  vvrriijjllaatteenn’’  eenn  ddee  vveellee
ssppuulllleenn  vvaann  IIKKEEAA..  HHuunn  eeeerrssttee
ggeevvooeell  zzeeggtt  ddaatt  ddiitt  ddee  kkaammeerr
iiss  vvaann  eeeenn  vvrroouuww,,  mmaaaarr  zzee
wweetteenn  hheett  nnoogg  nniieett  zzeekkeerr..
DDaanniieell  vviinnddtt  ddaatt  ddee  eeeennddjjeess
eenn  sscchhiillddppaaddddeenn  eeeenn  vvrroouu--
wweelliijjkk  aassppeecctt  zziijjnn..  TTwwaann
vviinnddtt  eecchhtteerr  ddaatt  ddee  sscchhooeenneenn
eerr  oonnvvrroouuwweelliijjkk  uuiitt  zziieenn..  WWaatt
ooppvvaalltt,,  iiss  ddaatt  eerr  ggeeeenn  ppuummppss
ooff  llaaaarrssjjeess  ttuusssseenn  ssttaaaann..  AAaann
ddee  tteennnniissbbaalllleenn  eenn  bbeeaacchh--
bbaallll--ppllaannkkjjeess  iiss  ttee  zziieenn  ddaatt
ddee  bbeewwoonneerr  eerrgg  ssppoorrttiieeff  iiss..
DDee  ffeellllee  kklleeuurreenn  iinn  ddee  kkaammeerr
kkoommeenn  eerrgg  vvrroouuwweelliijjkk  oovveerr..
ZZee  hheeeefftt  wwiieerrooookk  iinn  hhuuiiss  zziieett

TTwwaann..  OOookk  vvaalltt  hheemm  oopp  ddaatt  zzee
nnaaaarr  LLoowwllaannddss  22000088  iiss
ggeewweeeesstt..  ZZee  hhoouuddtt  dduuss  wweell
vvaann  ffeeeesstteenn  eenn  ffeessttiivvaallss..  ZZee
kkoommeenn  ttoott  ddee  ccoonncclluussiiee  ddaatt
zzee  IInndduussttrriiaall  DDeessiiggnn
ssttuuddeeeerrtt,,  wwaanntt  vvoooorr  ddiiee
ssttuuddiiee  hheebb  jjee  nnaammeelliijjkk  ggeeeenn
bbooeekkeenn  nnooddiigg..  EEnn  eeeenn
IInndduussttrriiaall  DDeessiiggnnssttuuddeenntt  kkaann
wweell  eeeenn  IIKKEEAA--kkaasstt  iinn  eellkkaaaarr
zzeetttteenn,,  ggrraapptt  BBaarrtt..  ZZee  hhoouuddtt
eerrgg  vvaann  bbooeerreennssooeepp  eenn
ccrruueessllii  vvaalltt  hheenn  aalllleenn  oopp..  ZZee
hheeeefftt  aallttiijjdd  mmeellkk  iinn  hhuuiiss,,
oommddaatt  zzee  ccrruueessllii  eeeett..  HHaaaarr
mmuusstt--hhaavvee--iitteemm--ttoo--ggoo  iiss
wwaaaarrsscchhiijjnnlliijjkk  eeeenn  sskkaattee--
bbooaarrdd..  

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 belang-
rijkste toegangsweg naar
het TU/e-terrein. Sinds de
aanleg van het Limbopad
in 2001 heeft de brug geen
functie meer. Studie-
vereniging CHEOPS van
Bouwkunde lanceerde in
mei met het College van
Bestuur de ontwerpwed-
strijd ‘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 vol-
doende geld voor is en de
mogelijkheden er zijn,
wordt het winnende
ontwerp gebouwd.
De jury bestaat uit univer-
siteitssecretaris ir. Harry
Roumen, ir. Herman

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

Koophandel) en architect
Bert Dirks. De ontwerpen
zijn beoordeeld op origina-
liteit, verantwoording, uit-
voerbaarheid en kwaliteit.

Barry Kroon, pr-com-
missaris bij CHEOPS:
“Het is opvallend dat vooral
de wat meer open ont-
werpen nu door zijn. Met

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

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.
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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 mini-
supermarkt 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 mini-
supermarkt (Spar), er zijn verschil-
lende restaurants, waaronder een met
een plezierig terras. Er is een uit-

stekende boekhandel, ook voor
bellettrie; vele malen beter dan onze
Amerikaansachtige ‘bookshop’; weg-
gestopt in een hoekje van het Hoofd-
gebouw; waar wel elementaire studie-
boeken 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 (aan-
komende) intellectuelen gouden zaken
kunnen doen.
Hoe is het toch mogelijk dat buiten-
staanders, 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, boek-
handel en zo. De bibliotheek annex
W&I-gebouw kan dan op een andere
plaats komen - er is nog ruimte
genoeg. Er zijn interessantere oplos-
singen dan alleen zoeken naar bezui-
nigingen. Where creativity starts!

WWiiee:: Maartje van der Zanden / 23 / 
Werktuigbouwkunde

WWaannnneeeerr:: sinds een jaar of twee
WWaatt::  zelfgemaakte tekening
WWaaaarroomm:: “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 commu-
nicatie-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 over-
brengen. 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 (pas-
telkrijt by the way), kijkt,
zie je ook lichtere
kleuren en daar is de
woede dan ook deels
verdwenen.”

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.

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


