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TU/e op koers voor Europese innovatiesubsidie
De TU/e en de omliggende regio
moeten alles op alles zetten om de
samenwerking tussen onderwijs,
onderzoek en ondernemers te ver-
beteren. Alleen door de allerbeste
mensen uit deze disciplines te
bundelen, kan Zuidoost-Brabant
rekenen op steun van het Euro-
pees Instituut voor Innovatie en
Technologie (EIT). Dat zegt de
nieuwe EIT-voorzitter Martin
Schuurmans deze week in een 
exclusief interview met Cursor.
De alumnus en oud-hoogleraar
van de TU/e wil de komende drie
jaar driehonderd miljoen euro
steken in het opstarten van twee
innovatiegemeenschappen. Deze
topcenters moeten zich richten op
innovatieve producten en

diensten ten behoeve van ver-
nieuwbare energie, klimaat en
nieuwe informatie- en communi-
catiemiddelen. Het EIT stelt als
voorwaarde dat de allerbeste
mensen uit de diverse disciplines
worden gebundeld. Volgens
Gerard Verschuren van het TU/e
Innovation Lab loopt de univer-
siteit al een heel eind mee in dat
spoor. “We zijn penvoerder en
partner in vijftig onderzoekspro-
jecten waarbij consortia van 
bedrijven en kennisinstellingen
samenwerken. Het EIT heeft
eerder een pre-call gedaan en de
TU/e neemt nu deel aan twee van
de vier goedgekeurde projecten.”

Lees verder op pagina 12

ID’er in running voor prijs
draadloze media

Remco Magielse is een van de
drie genomineerden voor de
Nokia Ubimedia MindTrek
Award. De vijfdejaars Industrial
Design ontwierp het spel
TreasureHunter, een combi-
natie van levend stratego, tik-
kertje en verstoppertje. Het
spel maakt gebruik van een
apparaatje dat draadloos
informatie levert over het spel-
verloop.

“Het apparaatje staat in ver-
binding met een hartslagmeter,
en de spelers kunnen de hartslag
van de tegenstander horen als die
in de buurt komt”, zegt Magielse.
“Bij het ontwerpen van het spel
stond het spelen van de kinderen
voorop, de technologie vervult
een ondersteunende rol. Zo
maken de kinderen spelender-
wijs kennis met draadloze tech-
nologieën en hartslagmeting.”

Magielse is door Nokia uitge-
nodigd om naar Finland te
komen voor de prijsuitreiking,
tijdens een internationale confe-
rentie die plaatsvindt van 7 tot en
met 9 oktober. De prijs bestaat uit
een totaalbedrag van zeven-
duizend euro, waarvan de ver-
deling wordt vastgesteld na
beoordeling van de demon-
straties en presentaties door de
genomineerden./.

Vacaturestop
bij Bouwkunde
Bij de faculteit Bouwkunde is
sinds enkele weken een vaca-
turestop van kracht. Alleen de
hoogst noodzakelijke vaca-
tures worden nog ingevuld. De
oorzaak ligt bij de teruglopen-
de inkomsten voor de faculteit,
vertelt directeur bedrijfs-
voering drs. Marius Monen.

Hoe lang de stop gaat duren, kan
Monen niet zeggen. De bespre-
kingen met het College van
Bestuur over de begroting van
2009 lopen nog. Ook kan de 
directeur bedrijfsvoering nog
geen indicatie geven hoeveel
plekken uiteindelijk niet in-
gevuld  worden bij Bouwkunde.
De oorzaak voor de tegen-
vallende inkomsten ligt mede bij
het vorig jaar ingevoerde nieuwe
interne verdeelmodel van de
TU/e, zegt Monen, het Interne
Bekostigingsmodel (IBM).
“Daarin zijn onder meer de
grote-faculteitentoeslag en de
techniektoeslag verdwenen.”
Het IBM beloont onder-
zoekswerk en het binnenhalen
van derde geldstroom, zaken
waarin de faculteit met het
grootste aantal studenten van de
TU/e het relatief slecht doet.
Voor 2009 zouden bovendien
bijstellingen in het IBM gepland
zijn die negatief uitpakken voor
Bouwkunde. En de toeslag van
250.000 euro, die Bouwkunde
dit jaar kreeg voor het TU/e-koes-
tergebied Comfort Technology
and Design, verdwijnt. Deze
toeslag was voor alle profilerings-
en koestergebieden eenmalig.
Daar komt bij dat Bouwkunde al
een tekort voorziet over 2008. 
“Ik heb de indruk dat wat op 
instellingsniveau binnenkomt
voor Bouwkunde, niet strookt
met wat doorstroomt naar deze

faculteit”, zegt Monen. En dat
heeft gevolgen. “We hebben van
alles voorbereid voor de interna-
tionalisering van het onderwijs
en het verder focussen op onder-
zoek. Dat zijn lange-termijn-
initiatieven, maar die worden zo
de nek omgedraaid.”
“We zien wel in dat de eerste geld-
stroom naar de universiteit
afneemt, en dat het werven van
tweede en derde geldstroom
noodzakelijk is om de middelen
op niveau te houden. Maar de tijd
en de middelen die de faculteit
Bouwkunde krijgt om de
gewenste verandering tot stand
te brengen, zijn te weinig”, vindt
Monen.
Monen voorziet een stijging van
de toch al hoge werkdruk in de
onderwijstaken, waardoor
minder tijd overblijft om derde
geldstroom binnen te halen en zo
bonussen via het IBM op te
strijken. “Het is een vicieuze
cirkel”, aldus de directeur.
Monen sluit niet uit dat de facul-
teit grotere aanpassingen in het
onderwijs door moet voeren,
zodat het efficiënter gegeven kan
worden. 

Zwaar jaar
Dat de inkomsten voor
Bouwkunde tegenvallen, heeft
ook te maken met de financiering
van de TU/e door Den Haag.
“2009 wordt financieel gezien
een zwaar jaar voor de TU/e, dat
geldt niet aleen voor
Bouwkunde”, aldus TU/e-
bestuurswoordvoerder Peter van
Dam. Er komt minder geld dan
verwacht vanuit het Rijk, onder
meer doordat onderwijsminister
Ronald Plasterk besloot honderd
miljoen uit de eerste geldstroom
over te hevelen naar de tweede
geldstroom./.

TU/e-onderzoekers maken kleinere en
snellere geheugens mogelijk
Onderzoekers van de capa-
citeitsgroep Fysica van
Nanostructuren van prof.dr.
Bert Koopmans hebben
voor het eerst met een ul-
trakorte laserpuls mag-
netisch gebiedjes met
elkaar laten communiceren.
Naast meer begrip van het
gedrag van de spin van
elektronen, maakt dit op
termijn veel snellere,
kleinere en zuinigere
magnetische geheugens
mogelijk. Het onderzoek
verscheen maandag 29 sep-
tember op de website van
het gerenommeerde tijd-
schrift Nature Physics.

De natuurkundigen voerden
de experimenten uit in een
zelfgebouwde nano-speel-
tuin, een ideale omgeving om
de experimenten in te doen.
Deze omgeving bestond uit
twee nano-reservoirs, met

daartussen een dunne laag
geleidend dan wel isolerend
materiaal. Door op het ene
reservoir een ultrakorte laser-
puls (ca. 100 femtoseconden,
10-13 seconden) te laten
vallen, bleek een aantal elek-
tronen met behoud van spin
naar het andere reservoir te
reizen. Hierdoor werd het
bitje geschakeld. Het zodanig
snel verplaatsen van elektro-
nenspin (spin transfer)
betekent dat het mogelijk
wordt op deze extreem korte
tijdschalen magnetische
gebiedjes te schakelen. Op
termijn kan dit magnetische
geheugens ordegroottes
sneller maken.

Lees verder op pagina 7

De apparatuur van TreasureHunter van Magielse is getest door basisschoolleerlingen.

Prof.dr. Bert Koopmans. Foto: Bart van Overbeeke
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De week van/Rolf
Kunstenaar Rolf van Gelder werkt als
webdeveloper voor Dienst ICT. Dit was
een spannende week voor hem en zijn
partner Carmin Karasic: 27 september

was de opening van de ‘re-ACT’-tentoon-
stelling in museum Kunstlicht in de

Kunst waarin ook hun installatie
‘Humann’ getoond wordt.

MMaaaannddaagg::  Al bijna een hele week bezig
met de opbouw in het museum. De voor-
zetwand voor het beeldscherm is van-
morgen voor de tweede keer geschilderd.
Wanneer we die echter weer terug op zijn
plek zetten, heerst er lichte paniek! De
SICK-sensor (zesduizend dollar!) weigert
elke dienst. Uiteindelijk vindt Carmin een
los draadje... duhhhhh! (heb ík niet ooit
Elektro gestudeerd?) ’s Avonds in het
museum gegeten met collegakunstenaars
en museummedewerkers. 

DDiinnssddaagg:: Carmin naar Amsterdam voor
een conferentie; ik een paar uur naar het

museum. Bij aankomst blijkt dat ze er 
‘s nachts de spanning vanaf hebben
gehaald - dat was dus niet de bedoeling.
Scherm zwart... Na wat ingrepen heb ik de
zaak toch weer draaiende. 

WWooeennssddaagg:: Voel me niet lekker en blijf
ziek thuis... Bummer!

DDoonnddeerrddaagg: Nog ziek thuis. Vandaag
verscheen er wel een goed artikel over
‘Humann’ in Cursor.

VVrriijjddaagg::  Gelukkig weer enigszins opge-
knapt. Van 12.00 tot 23.00 uur gewerkt in
het museum. Last minute besloten de ach-
terwand blauw te schilderen in verband
met de ‘blue-screen’-technologie die we
gebruiken. Blijkt veel beter te werken dan
de witte wand.

ZZaatteerrddaagg::  De apotheose: de opening! 
‘s Morgens nog een laatste check voordat
de jury de werken gaat beoordelen. De

opening is waan-
zinnig. Een van
de drukste ope-
ningen in de
geschiedenis
van het
museum.
Heel veel
familie,
vrienden, col-
lega’s en kennissen.
Gigaveel complimenten over ons werk.
Mensen uit Rotterdam, Amsterdam,
Almere en Enschede zijn speciaal voor de
opening naar Eindhoven gekomen. Hierna
een warm buffet met de kunstenaars en de
staf van het museum en daarna borrelen
met goede vrienden tot in de late uurtjes...

ZZoonnddaagg:: Chillen... uitrusten van een dyna-
mische, stressvolle, maar o zo succesvolle
week. Als afsluiting een heerlijk etentje in
ons favoriete Thaise restaurant.
Voor meer informatie: www.cage.nl/exhibits.php.

Marie-Jantien Kreeft woont in
het hart van Eersel in de voor-
malige pastorie van de protes-
tantse kerk. Haar huis staat aan
een doodlopend straatje, maar
ze is allerminst moeilijk bereik-
baar. Ze voelt het als haar taak de
kerk zichtbaar te laten zijn. De
afgelopen tien jaar deed ze dat
als predikant in Eersel, vanaf
zondag 5 oktober is ze studenten-
pastor voor de TU/e.
Op die vacature zijn zeventien
brieven binnengekomen, van de

drie uitgenodigde sollicitanten is
de 48-jarige Kreeft gekozen. Het
tweede gesprek in de sollicitatie-
ronde was met onder andere
twee studenten van TU/e’s
levensbeschouwelijke organi-
satie Tint. “Zij droegen een
casus aan en vroegen mijn op-
vattingen over timemanage-
ment. Want ze werden gek van
alle verplichtingen die de studie
met zich meebrengt en hadden
het gevoel de hele week van hot
naar her te rennen.” Er volgde een
gezamenlijke brainstorm die
resulteerde in het thema ‘Time
out!’, dat een rode draad is
geworden voor het najaars-
programma van Tint.
“Het is onzin te denken dat er
geen plaats meer is voor een
geloofsgemeenschap. De kerk
spreekt alleen niet meer de taal
van de studenten. Er zijn andere
manieren en andere plekken
gevonden om met levensvragen
om te gaan. Wat dacht je van tv-
series als ‘Het spijt me’? Dat is
een plaatsvervangende biecht.

Na zinloos geweld organiseren
Nederlanders een stille tocht.
Vroeger waren er processies. Ik
denk zelfs dat de megafeesten
van tegenwoordig in de behoefte
aan gemeenschap voorzien.”
Aan de TU/e gaat Kreeft
Elisabeth Fricker helpen handen
en voeten te geven aan de
nieuwe koers die de Eindhoven-
se Studentenkerk (ESK) wil
varen. De Werkgroep Toekomst
ESK heeft gekozen voortaan
onder de naam ‘Tint’ activiteiten
te organiseren en dat trekt Kreeft
enorm. “Ik heb ontdekt dat mijn
kracht ligt op het snijvlak van
kerk en samenleving. Ik wil de
ramen en de deuren van de kerk
openzetten. Zeven jaar geleden
heb ik in Eersel een spreekuur
in de kerk ingesteld. Iedere
maandagochtend is iedereen
daar welkom. Er brandt een
kaars, er ligt een gebedenboek,
je hoort zachte muziek en de
bezoeker vindt een luisterend
oor. Ook vind ik het geweldig om
met jongeren theater te maken

bij bepaalde thema’s. Dat zijn
voor mij de krenten uit de pap.”
Kreeft verheugt zich erg op het
werken met studenten. “Zij
staan op een belangrijk punt van
hun leven. Ik zou ze willen
helpen met levensvragen als
motivatie, liefdesverdriet of pro-
blemen met ouders. Ik kan me
ook voorstellen dat studenten
‘kiespijn’ hebben; stress bij alle
keuzes die van hen verlangd
worden.” Voor hen wil ze een
personal life coach zijn. “Van
dominee naar personal life
coach geeft precies de ontwikke-
ling weer van het binnenkerke-
lijke gebeuren naar wat alge-
menere hulp bij ongelukken.
Die hulp geef ik vanuit gelovig
perspectief, maar er is geen
geheime agenda. Ik hoef echt
geen zieltjes te winnen.”
In Eersel huilen ze tranen met
tuiten vanwege het vertrek van
Kreeft, voorspelt Sjef Ernes,
voorzitter van de Eindhovense
Studenten Kerk. Dat is Kreeft
wat te pathetisch, “maar ze laten

me niet graag gaan.” Op haar
beurt zal zij de gemeente ook
missen. “Ik zal missen dat de
mensen echt op me zitten te
wachten. Ik weet dat dat bij de
studentengemeenschap absoluut
niet aan de orde is. Studenten-
pastor zijn is een ingewikkelde
opdracht.”
Ze moet de TU/e nog leren
kennen, maar helemaal nieuw is
de techneutenwereld niet voor
haar. Ze is getrouwd met een
alumnus Werktuigbouwkunde,
Han Oosterling, die nu werk-
zaam is bij TNO op de campus.
Een eerste wens heeft ze al: “Ik
hoop dat we een meer zichtbare
plek krijgen. Nu zijn we weg-
gestopt in de kelder van het
Hoofdgebouw. Als wij samen
met studenten activiteiten willen
bedenken, moeten zij ons wel
kunnen zien. Onze ramen en
deuren moeten open!”/.
Marie-Jantien Kreeft houdt zondag 5
oktober om 11.00 uur haar intrededienst
in de studentenkapel aan de
Kanaalstraat 6 in Eindhoven.

Tekst: Norbine Schalij
Foto: Bart van Overbeeke

De nieuwe studentenpastor
Marie-Jantien Kreeft gelooft er
niets van dat studenten geen

behoefte hebben aan een
geloofsgemeenschap. Volgens
haar moet je een gemeenschap

breder zien dan binnen de
muren van een kerk. Ze ziet

zichzelf meer als een personal
life coach voor algemene hulp

bij ongelukken.

“Gooi de ramen en deuren van de kerk open”

Marie-Jantien Kreeft
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Ach en Wee

Faculteit Technologie Management
verlaat TeMa- en Dommelgebouw

De faculteit TM, die onlangs is
omgedoopt tot de faculteit
Industrial Engineering &
Innovation Sciences, staat voor
een grote interne verhuizing en
renovatie. Het Paviljoen en het
IPO-gebouw worden binnen
flink opgeknapt. Het eerste
gebouw wordt het onderkomen
van de subfaculteit School of
Industrial Engineering, het
tweede wordt betrokken door
de School of Innovation
Sciences.

Verder verlaat de faculteit het
TeMa-gebouw en het voormalige
Dommelgebouw, gebouw Q. Aan
het einde van dit jaar moeten de
werkzaamheden achter de rug
zijn en iedereen op zijn nieuwe
plek zitten, vertelt directeur
bedrijfsvoering drs.ing. Jos
Hermus. Binnenkort zal Dienst
Huisvesting de verbouwings-
werken aanbesteden.
Doel van het project is onder
meer om de subfaculteiten elk
een eigen plek te geven waar de
gehele subfaculteit bij elkaar zit.
Verder komen door de ver-

huizing het bureau van de facul-
teit en het bureau onderwijs bij
elkaar. Hermus: “Die zitten nu
driehonderd meter uit elkaar.”
Ook worden het bestuur en alle
ondersteunende functies bijeen
gebracht, in de gangen A, B en C
van het Paviljoen, vlakbij de
ingang. 
Hermus verwacht dat het
grootste deel van de TM-mede-
werkers zal moeten verhuizen, of
tijdelijk de werkplek zal moeten
verlaten vanwege de renovatie-
werkzaamheden. Alleen in het
IPO-gebouwen behouden veel
medewerkers hun huidige plek.
Ook studenten zullen de verhuis-
bewegingen merken, maar in
mindere mate. Studievereniging
Intermate verhuist bijvoorbeeld
naar het IPO-gebouw. Verder
worden de afstudeerplekken
geconcentreerd in de N-vleugel
van het Paviljoen en de OGO-
ruimtes in de U-vleugel. De
onderwijszalen in beide gebou-
wen worden straks door elkaar
gebruikt door de subfaculteiten.
Zowel het interieur van het
Paviljoen als dat van het IPO-

gebouw worden volledig op-
geknapt, laat Hermus weten. Wel
wordt per locatie gekeken wat er
precies nodig is. In totaal is er
naar schatting een miljoen euro
mee gemoeid. 

Bedrijfsverzamelgebouw
Door de verhuizingen komen het
TeMa-gebouw en het voormalige
Dommelgebouw leeg te staan.
Het is de bedoeling dat in het
TeMa-gebouw een bedrijfsverza-
melgebouw komt. Innovation
Lab gaat de exploitatie doen en
ontwikkelt daar momenteel een
plan voor. Daarbij worden ook de
mogelijkheden voor het
Dommelgebouw, het gebouw
tussen het TeMa-gebouw en het
Paviljoen, bekeken. “Het ziet
ernaar uit dat we dat niet
rendabel gaan krijgen”, zegt
directeur ir. Wim Bens van het
Innovation Lab, verwijzend naar
de hoge leeftijd van het gebouw.
Als dat inderdaad de uitkomst is,
dan volgt sloop./.

Publieksdag TU/e 
bruist van energie
‘Daar krijg je energie van!’ is het
thema van de Publieksdag van de
TU/e op zondag 5 oktober. De
TU/e zet van 12.00 tot 17.00 uur
haar deuren open voor jong en
oud voor een kennismaking met
wetenschap en techniek. Vanuit
het Auditorium kunnen bezoe-
kers zes routes volgen naar acti-
viteiten op de campus. Er is
keuze uit de onderwerpen:
bewegen, bouwen, chemie, getal-
len, spanning en mens & tech-
nologie.

Voor kinderen zijn er veel 
doe-opdrachten, volwassenen
kunnen colleges volgen van
hoogleraren. Verder zijn er voor-
stellingen van Science Theater
Pandemonia en shows van de
Stichting Techniek promotie./.
Voor een aantal activiteiten zijn toe-
gangskaartjes nodig. Deze zijn vooraf te
bestellen op www.tue.nl/publieksdag.
Daarop is ook het totale programma te
vinden.

Het TeMa-gebouw wordt waarschijnlijk een bedrijfsverzamelgebouw. Foto: Bart van Overbeeke

ABP: pensioenen niet in gevaar
De financiële crisis geeft
vooralsnog geen problemen bij
pensioenreus ABP.
Medewerkers in het hoger
onderwijs hoeven niet bang te
zijn dat hun oudedagsvoor-
ziening straks is verspeeld,
aldus ABP.

Ook ABP heeft last van de storm
op de financiële markten. “We
hebben het niet makkelijk. Maar
we beleggen niet alleen in
aandelen”, zegt een woord-
voerder. “Microkredieten doen
het bijvoorbeeld uitstekend. En
het rendement op investeringen
in onroerende zaken is ook
goed.”
De pensioenfondsen die in
Nederland actief zijn, staan
onder toezicht van de
Nederlandsche Bank. “En die eist
van ons dat we alle pensioenen
kunnen uitbetalen. Dan heb je

reserves nodig om tegenslagen
op te vangen. En die hebben we
voldoende. We opereren niet als
de snelle jongens die morgen in
een nieuwe Ferrari door de stad
willen rijden. Wij beleggen pen-
sioengeld voor een periode van
dertig tot veertig jaar. Over zo’n
termijn heb je altijd mindere
periodes, maar het middelt zich
uit. Om alle pensioenen uit te
kunnen betalen, heb je een
rendement nodig van ongeveer
zes procent, dus wij hanteren een
gewenst minimum van circa
zeven. Daar zitten we ruim
boven. Over de laatste vijftien jaar
hadden we een rendement van
7,9 procent, en dat is inclusief de
periode 2000 tot en met 2002,
toen de economie ook rake
klappen kreeg.” 
ABP kan dus tegen een stootje.
“We blijven er naar streven dat we
de pensioenen in het hoger

onderwijs de komende jaren
gewoon kunnen aanpassen met
een inflatiecorrectie. Als daar dit
jaar niet genoeg geld voor is,
compenseren we de uitgebleven
correctie zodra we daarvoor weer
voldoende buffers hebben. Veel
hangt af van de cao’s die de
komende tijd worden gesloten:
loonstijgingen moeten we
kunnen opvangen. Hoe meer
loonmatiging, hoe eenvoudiger
dat voor ons is.”

Op dit moment heeft ABP 230
miljard euro pensioengeld
belegd voor de pensioenen van
meer dan 2,6 miljoen Neder-
landers. Het fonds beheert ook de
oudedagsvoorziening van ambte-
naren. (HOP)/.

Architectuurprijs voor TU/e-alumna
Ir. Margriet Eugelink heeft de WzNB/Mooi Brabant Welstandsprijs
gewonnen met de verbouwing van villa De Mast in Eersel. Zij heeft
van een sombere en slecht onderhouden villa een grotere moderne
woning gemaakt met veel licht. Een deel van de uitbreiding zit onder-
gronds en er is een vide gebouwd die dwars door het huis heen loopt.
Eugelink studeerde in 1987 af aan de TU/e-faculteit Bouwkunde en is
sinds 2000 mede-eigenaar van Van Aken Architecten in Eindhoven.
Ze werd vooral bekend door haar hoogbouw. Eugelink ontwierp
onder andere de Kennedytoren bij het Eindhovens station en de
Westpoint-toren in Tilburg. De particuliere woning waarmee ze de
prijs won, noemt ze zelf een leuk uitstapje.

IB-Groep maakt tempo
De dienstverlening van de IB-Groep is sterk verbeterd, meldt OCW-
minister Ronald Plasterk. Eerder dit jaar kreeg de beurzenverstrekker
forse kritiek van de Tweede Kamer omdat de dienstverlening
beneden peil was. De afgelopen vijf weken werden bijna alle in-
komende telefoontjes binnen drie minuten beantwoord, waarmee de
IB-Groep ruim boven de norm van zestig procent zit. In mei zat de
uitvoeringsinstantie er juist ver onder, toen slechts tien procent van
de gespreken op tijd liep. Ook het mailverkeer loopt beter: slechts bij
één op de honderd berichten heeft de IB-Groep meer dan drie dagen
nodig voor de beantwoording. In mei bleef meer dan dertig procent
van alle mailtjes langer dan drie dagen onbeantwoord. Voor de zomer
kreeg minister Plasterk vanuit de Kamer veel vragen over het func-
tioneren van de IB-Groep. De bewindsman vroeg toen wat extra tijd,
omdat de organisatie aan het reorganiseren was. De behaalde re-
sultaten betekenen overigens niet dat OCW de teugels laat vieren:
Plasterk belooft de Kamer dat de prestaties nauwlettend worden
bewaakt. (HOP)



EM – Erasmus Universiteit Rotterdam

Grijze wolk in collegebanken
HHeett  HHooggeerr  OOnnddeerrwwiijjss  vvoooorr  OOuuddeerreenn  ((HHOOVVOO))  bbeessttaaaatt  ttwwiinnttiigg
jjaaaarr..  VVaann  eeeenn  cclluubbjjee  mmeett  eeeenn  kklleeiinnee  hhoonnddeerrdd  ppuuppiilllleenn,,
ggrrooeeiiddee  hheett  HHOOVVOO  iinn  ttwweeee  ddeecceennnniiaa  uuiitt  ttoott  eeeenn  iinnsstteelllliinngg
mmeett  zzoo’’nn  vviieerrdduuiizzeenndd  ccuurrssiisstteenn..  DDee  ggrriijjzzee  wwoollkk  iinn  ddee
ccoolllleeggeebbaannkkeenn  hheeeefftt  iinn  aall  ddiiee  ttiijjdd  wweell  eeeenn  bbeehhoooorrlliijjkkee
vveerrjjoonnggiinnggsskkuuuurr  oonnddeerrggaaaann..  WWaass  iinn  11998888  ddee  ggeemmiiddddeellddee
lleeeeffttiijjdd  vvaann  ddee  ccuurrssiisstteenn  8800  jjaaaarr,,  nnuu  hheeeefftt  ddee  ggeemmiiddddeellddee
‘‘ssttuuddeenntt’’  6677  jjaaaarr  oopp  ddee  tteelllleerr  ssttaaaann..  HHooeewweell  ssoommmmiiggee
ttiimmmmeerrlliieeddeenn  eenn  llooooddggiieetteerrss  ggeenniieetteenn  vvaann  hheett  oonnddeerrwwiijjss,,
bbeessttaaaatt  hheett  mmeerreennddeeeell  vvaann  ddee  ccuurrssiisstteenn  uuiitt  bbeetteerr  ooppggee--
lleeiiddee  bbllaannkkee  vvrroouuwweenn  eenn  mmaannnneenn..  TTaacchhttiigg  pprroocceenntt  iiss  vvaann
eeeenn  hhbboo--pplluuss  nniivveeaauu..  PPrroojjeeccttlleeiiddeerr  CCaarroolliieenn  vvaann  BBeerrggeenn::
““DDee  ccuurrssiisstteenn  zziijjnn  aallttiijjdd  ggeemmoottiivveeeerrdd..  ZZee  mmaakkeenn  hhuunn
hhuuiisswweerrkk  kkeeuurriigg,,  zziitttteenn  nniieett  ttee  bbeelllleenn  ttiijjddeennss  ccoolllleeggeess,,
hheebbbbeenn  vveeeell  aacchhtteerrggrroonnddkkeennnniiss  eenn  zziijjnn  iinnssppiirreerreenndd  vvoooorr
ddee  ddoocceenntteenn  vvaannwweeggee  hhuunn  ffeeeeddbbaacckk””..  

Univers – Universiteit van Tilburg

Poker is geen kansspel
HHiijj  kkoommtt  eerr  ggrraaaagg  nnoogg  eevveenn  oopp  tteerruugg..  BBeenn  vvaann  ddeerr
GGeennuuggtteenn,,  hhoooogglleerraaaarr  WWaaaarrsscchhiijjnnlliijjkkhheeiiddssbbeerreekkeenniinnggeenn,,
zzeeii  hheett  nnoogg  éééénn  kkeeeerr  ttiijjddeennss  zziijjnn  aaffsscchheeiiddssrreeddee  aaaann  ddee
UUnniivveerrssiitteeiitt  vvaann  TTiillbbuurrgg..  ““PPookkeerr  iiss  ggeeeenn  kkaannssssppeell,,  mmaaaarr
eeeenn  bbeehheennddiigghheeiiddssssppeell..””  VVoollggeennss  VVaann  ddeerr  GGeennuuggtteenn  iiss
ppookkeerreenn  nniieett  zzoo  zzeeeerr  eeeenn  kkwweessttiiee  vvaann  ggeelluukk,,  mmaaaarr  kkuunn  jjee
lleerreenn  hheett  ssppeelllleettjjee  nnaaaarr  jjee  hhaanndd  ttee  zzeetttteenn..  SSaammeenn  mmeett
hhoooogglleerraaaarr  PPeetteerr  BBoorrmm  sstteellddee  VVaann  ddeerr  GGeennuuggtteenn  eeeenn
mmeetthhooddee  oopp  wwaaaarrmmeeee  ddee  vveerrhhoouuddiinngg  kkaannss  eenn  bbeehheennddiigg--
hheeiidd  vvaann  eeeenn  ssppeell  wwiisskkuunnddiigg  vvaalltt  ttee  bbeerreekkeenneenn..  HHeett
vveerrsscchhiill  ttuusssseenn  kkaannss  eenn  bbeehheennddiigghheeiidd  iiss  bbeellaannggrriijjkk..  EEeenn
kkaannssssppeell  mmaagg  nnaammeelliijjkk  aalllleeeenn  bbiijj  HHoollllaanndd  CCaassiinnoo  wwoorrddeenn
ggeessppeeeelldd..  DDee  HHooggee  RRaaaadd  bbeesstteemmppeellddee  iinn  11999988  ppookkeerreenn  aallss
eeeenn  kkaannssssppeell,,  wwaaaarrmmeeee  aallllee  tthhuuiiss--  eenn  kkrrooeeggssppeelleerrss  iinn  éééénn
kkllaapp  aallss  iilllleeggaalleenn  wweerrddeenn  wweeggggeezzeett..  OOnnzziinn,,  vvoonndd  VVaann  ddeerr
GGeennuuggtteenn  ttooeenn  aall..  EEnn  hhiijj  iiss  ddaaaarriinn  bblliijjvveenn  vvoollhhaarrddeenn,,  ttoott
aaaann  zziijjnn  llaaaattssttee  rreeddee  ttooee,,  wwaaaarriinn  hhiijj  ddee  HHooggee  RRaaaadd  oopprriieepp
oomm  hhaaaarr  uuiittsspprraaaakk  vvaann  ddeessttiijjddss  ttee  hheerrzziieenn..  HHiijj  hheeeefftt  nniieett
bbeerreekkeenndd  hhooeevveeeell  kkaannss  zziijjnn  pplleeiiddooooii  bbiijj  ddee  rreecchhtteerrss  mmaaaakktt..

UT Nieuws – Universiteit Twente

Wijze lessen van futuroloog
DDee  kkoommeennddee  aacchhttttiieenn  mmaaaannddeenn  kkrriijjggeenn  wwee  mmeeeerr  tteecchhnnoolloo--
ggiisscchhee  oonnttwwiikkkkeelliinnggeenn  eerrbbiijj  ddaann  iinn  ddee  éééénn  mmiilljjooeenn  jjaaaarr
eerrvvoooorr..  AAaann  hheett  wwoooorrdd  iiss  AArrjjeenn  KKaammpphhuuiiss,,  ffuuttuurroolloooogg  vvaann
bbeerrooeepp..  ““AAllss  eeeenn  oouuddeerree  ddoocceenntt  zzeeggtt  ddaatt  iieettss  nniieett  kkaann,,  ggaa
eerr  ddaann  mmaaaarr  vvaann  uuiitt  ddaatt  hheett  wwééll  kkaann..””  VVoollggeennss  KKaammpphhuuiiss
kkoommeenn  eerr  vveerraannddeerriinnggeenn  aaaann  ddiiee  ggrroottee  ggeevvoollggeenn  hheebbbbeenn
vvoooorr  ddee  mmaaaattsscchhaappppiijj..  ““EErr  bbeessttaaaann  bbeeddrriijjvveenn  ddiiee  oopp  bbaassiiss
vvaann  eeeenn  bbeeeettjjee  ssppuuuugg  jjee  hheellee  DDNNAA  kkuunnnneenn  ddoooorrmmeetteenn  eenn
dduuss  kkuunnnneenn  vveerrtteelllleenn  vvoooorr  wweellkkee  zziieekktteess  jjee  vvaattbbaaaarr  bbeenntt..
HHooee  ssoolliiddaaiirr  zzuulllleenn  oonnzzee  vveerrzzeekkeerriinnggssmmaaaattsscchhaappppiijjeenn  zziijjnn
aallss  ddiiee  tteecchhnniieekk  nnoogg  ttooeeggaannkkeelliijjkkeerr  wwoorrddtt??  ZZoo’’nn  oonnttwwiikk--
kkeelliinngg  iiss  eeeenn  bboomm  oonnddeerr  oonnzzee  vveerrzzoorrggiinnggssmmaaaattsscchhaappppiijj..””  
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De faculteit Technologie Management gaat voortaan door het leven als Industrial
Engineering & Innovation Sciences. De subfaculteiten Technische Bedrijfskunde en

Technische Innovatiewetenschappen gaan respectievelijk de namen School of
Industrial Engineering en School of Innovation Sciences voeren. Vox Populi stelt: 

wat een onzin, de oude namen waren goed genoeg.

Rianne Schaaf
Secretaresse Industrial Engineering & Innovation Sciences
““IIkk  bbeenn  bblliijj  mmeett  ddee  nniieeuuwwee  nnaaaamm..  DDiitt  iiss  vveeeell  dduuiiddeelliijjkkeerr  vvoooorr  ddee
bbuuiitteennwweerreelldd..  DDee  tteerrmm  ‘‘iinnnnoovvaattiioonn  sscciieenncceess’’  zziiee  jjee  tteennmmiinnssttee
ggeerreeggeelldd  iinn  kkrraanntteenn  tteerruugg..  BBeekkeennddeenn  eenn  vvrriieennddeenn  bbeeggrriijjppeenn
vvaaaakk  nniieett  wwaaaarr  jjee  wweerrkktt  aallss  zzee  ddee  tteerrmm  TTeecchhnnoollooggiiee  MMaannaaggee--
mmeenntt  hhoorreenn..  DDaann  zziitt  iikk  ooookk  nnoogg  eeeennss  bbiijj  ddee  sseeccttiiee  ffiilloossooffiiee  eenn
eetthhiieekk,,  ddaatt  ttoott  nnuu  ttooee  oonnddeerr  aallggeemmeennee  wweetteennsscchhaappppeenn  vviieell..  DDee
nniieeuuwwee  nnaaaamm  iiss  ccoonnccrreetteerr..  MMiijjnn  pprrooggnnoossee  iiss  ddaatt  ddee  nnaaaammss--
bbeekkeennddhheeiidd  wwoorrddtt  vveerrggrroooott..  IIkk  vveerrwwaacchhtt  oovveerriiggeennss  nniieett  ddaatt  hheett
oonnss  oopp  hheett  sseeccrreettaarriiaaaatt  vveeeell  eexxttrraa  wweerrkk  kkoosstt  oomm  ddee  nniieeuuwwee
nnaaaamm  iinn  ttee  vvooeerreenn..  WWee  hheebbbbeenn  tteemmppllaatteess,,  dduuss  ddaatt  kkaann  ggeemmaakk--
kkeelliijjkk  wwoorrddeenn  aaaannggeeppaasstt..””

Rick Coppens
Vierdejaars Industrial Engineering
““MMeett  ddee  nniieeuuwwee  nnaaaamm  kkuunn  jjee  ddee  ffaaccuulltteeiitt  ggooeedd  iinntteerrnnaattiioonnaaaall
pprrooffiilleerreenn..  IIkk  vviinndd  IInndduussttrriiaall  EEnnggiinneeeerriinngg  &&  IInnnnoovvaattiioonn
SScciieenncceess  nniieett  ddiirreecctt  bbeetteerr  kklliinnkkeenn  ddaann  TTeecchhnnoollooggiiee  MMaannaaggee--
mmeenntt..  HHeett  iiss  wweell  eeeenn  mmaanniieerr  oomm  mmeeeerr  EEnnggeellssttaalliiggee  mmaasstteerr--
ssttuuddeenntteenn  aaaann  ttee  ttrreekkkkeenn..  DDee  nniieeuuwwee  EEnnggeellssee  tteerrmm  ddeekktt  ddee
llaaddiinngg  mmeeeerr..  TTeecchhnnoollooggiiee  MMaannaaggeemmeenntt  eenn  ddee  EEnnggeellssee  vvaarriiaanntt
ddaaaarroopp  zziijjnn  wwaatt  vvaaggee,,  zzwweevveerriiggee  tteerrmmeenn..  IIkk  vviinndd  hheett  ggooeedd  ddaatt
ddee  nnaammeenn  vvaann  ddee  ssuubbffaaccuulltteeiitteenn  bbeeiiddeenn  wwoorrddeenn  vveerrmmeelldd..  DDaatt
ggeeeefftt  eeeenn  dduuiiddeelliijjkkee  sscchheeiiddiinngg  ttuusssseenn  ddee  ttwweeee  oopplleeiiddiinnggeenn
wweeeerr..  AAllss  iikk  iinn  hheett  EEnnggeellss  mmooeesstt  zzeeggggeenn  wwaatt  iikk  ssttuuddeeeerr,,  zzeeii  iikk
aallttiijjdd  aall  IInndduussttrriiaall  EEnnggiinneeeerriinngg..  MMaaaarr  aallss  iikk  tteeggeenn  eeeenn
NNeeddeerrllaannddeerr  iieettss  oovveerr  mmiijjnn  ssttuuddiiee  zzeegg,,  ssttuuddeeeerr  iikk  ddee  kkoommeennddee
ttiijjdd  nnoogg  sstteeeeddss  TTeecchhnniisscchhee  BBeeddrriijjffsskkuunnddee,,  hhoooorr..””

Ir. Siem Simonis
Alumnus Industrial Engineering & Innovation Sciences
““WWaatt,,  hheebbbbeenn  zzee  ddee  nnaaaamm  ggeewwiijjzziiggdd!!??  IIkk  bbeenn  ddee  eeeerrssttee  nnaaaammss--

vveerraannddeerriinngg  nniieett  eeeennss  ttee  bboovveenn..  TTooeenn  iikk  ssttuuddeeeerrddee  wwaass  hheett
TTeecchhnniieekk  eenn  MMaaaattsscchhaappppiijj,,  llaatteerr  wweerrdd  hheett  TTeecchhnnoollooggiiee
MMaannaaggeemmeenntt..  HHèè,,  nnuu  kkllooppppeenn  ddee  lliieeddjjeess  ooookk  nniieett  mmeeeerr..  ZZooaallss
‘‘TTeeMMaa  iiss  ggeewweellddiigg’’  eenn  ddee  mmiinnddeerr  ffrraaaaiiee  vvaarriiaanntteenn..  HHeett  iiss
jjaammmmeerr  ddaatt  wwee  ddeeffiinniittiieeff  vvaann  ddee  nnaaaamm  TTeeMMaa  aaff  zziijjnn..  AAaann  ddee
aannddeerree  kkaanntt;;  TTeecchhnnoollooggiiee  MMaannaaggeemmeenntt  iiss  ooookk  wweell  hheeeell
aallggeemmeeeenn..  ‘‘IInnnnoovvaattiioonn’’  ddeekktt  hheeeell  ggooeedd  ddee  llaaddiinngg..  IIkk  mmiiss  aalllleeeenn
iieettss  oovveerr  tteecchhnnoollooggiiee  iinn  ddee  nnaaaamm,,  mmaaaarr  iikk  ssnnaapp  ddaatt  hheett  aannddeerrss
ttee  llaanngg  wwoorrddtt..  BBiijj  IInndduussttrriiaall  EEnnggiinneeeerriinngg  zziiee  jjee  nnuu  nniieett  mmeeeerr
tteerruugg  ddaatt  hheett  oomm  bbeeddrriijjffsswweetteennsscchhaappppeenn  ggaaaatt..  DDaatt  iiss  jjaammmmeerr..
OOff  iikk  ddee  nniieeuuwwee  nnaaaamm  ooookk  iinn  mmiijjnn  ccvv  ggaa  ggeebbrruuiikkeenn??  IIkk  hhoooopp
eeiiggeennlliijjkk  ddaatt  iikk  mmiijjnn  ccvv  nnooooiitt  mmeeeerr  hhooeeff  ttee  ggeebbrruuiikkeenn..  IIkk  vviinndd
mmiijjnn  eeiiggeenn  bbeeddrriijjff  nnuu  vveeeell  ttee  lleeuukk!!

Prof.dr.ir. Mathieu Weggeman
Hoogleraar Organisatiekunde
““TTssjjaa,,  zzoo’’nn  nniieeuuwwee  nnaaaamm  iiss  aallttiijjdd  mmooeeiilliijjkk..  EEnneerrzziijjddss  kkuunn  jjee
zzeeggggeenn::  IInndduussttrriiaall??  IIss  ddaatt  wweerrvveenndd  ggeennooeegg  iinn  eeeenn  llaanndd  wwaaaarr
oonnggeevveeeerr  zzeevveennttiigg  pprroocceenntt  vvaann  ddee  mmeennsseenn  iinn  ddee  ddiieennsstt--
vveerrlleenniinngg  bbeezziigg  iiss??  EEnn  iinnnnoovvaattiiee,,  iiss  ddaatt  nniieett  eeeerrddeerr  eeeenn  aaaann
mmooddee  oonnddeerrhheevviigg  ssttrraatteeggiisscchh  iissssuuee  ddaann  eeeenn  wweetteennsscchhaapp--
ppeelliijjkkee  ddiisscciipplliinnee??  WWiill  ddiiee  nnaaaamm  ooookk  zzeeggggeenn  ddaatt  IInndduussttrriiaall
EEnnggiinneeeerriinngg  nniieett  zzoo  wweetteennsscchhaappppeelliijjkk  iiss  aallss  IInnnnoovvaattiioonn
SScciieenncceess??  IIss  hheett  nniieett  eeeenn  eerrgg  llaannggee  nnaaaamm,,  ddiiee  bboovveennddiieenn  nniieett
eerrggoonnoommiisscchh  aaffggeekkoorrtt  kkaann  wwoorrddeenn??  AAnnddeerrzziijjddss  ggeeeefftt  ddee  nnaaaamm
wwééll  ggooeedd  aaaann  wwaatt  ddee  ffaaccuulltteeiitt  ddooeett..  IIkk  hhaadd  eeeenn  nnaaaamm  wwaaaarr
wwoooorrddeenn  aallss  ‘‘mmaannaaggeemmeenntt’’,,  ‘‘bbuussiinneessss’’,,  ‘‘tteecchhnnoo’’  ooff  ‘‘iinntteerrnnaa--
ttiioonnaall’’  iinn  vvoooorrkkoommeenn  bbeetteerr  ggeevvoonnddeenn..
OOff  iikk  ddee  nnaaaamm  iinn  ppuubblliiccaattiieess  ggaa  vveerrmmeellddeenn??  AArrttiikkeelleenn  oovveerr
IInndduussttrriiaall  EEnnggiinneeeerriinngg  zziieenn  eerr  hheeeell  aannddeerrss  uuiitt  eenn  wwoorrddeenn
ggeeppuubblliicceeeerrdd  iinn  aannddeerree  ttiijjddsscchhrriifftteenn  ddaann  aarrttiikkeelleenn  oovveerr
IInnnnoovvaattiioonn  SScciieennccee  eenn  jjee  mmooeett  ddee  mmeennsseenn  nniieett  iinn  vveerrwwaarrrriinngg
bbrreennggeenn..””

VIND JE HET LEUK OM KENNIS OVER TE DRAGEN?

Help middelbare scholieren met hun examen! Voor o.a. de vak-
ken Biologie, Economie, Geschiedenis, M&O, Natuurkunde, Schei-
kunde, Wiskunde A en B en de moderne vreemde talen komt de 
Universiteit Leiden graag in contact met (assistent)docenten.
Uitermate leerzaam en goede verdiensten: 120 per dag. Je kunt 
rekenen op een gedegen opleiding. Heb je minimaal een 8,0 (CSE) 
voor het vak waarvoor je belangstelling hebt en hoge cijfers voor je 
overige vakken, mail dan je CV en ingescande cijferlijst van de mid-
delbare school naar Gabriela Estramil: sollicitaties@sslleiden.nl.
Zie ook www.examencursus.com, menu-item ‘voor docenten’.

Universiteit Leiden

Kijk op www.nierstichting.nl 
of bel 035 697 80 55.
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Mr. Jo van Ham, nieuw lid van het College van Bestuur:

“Moeilijke gesprekken ga ik niet uit de weg”
De eerste werkdag van mr. Jo
van Ham als derde lid van het
College van Bestuur zit er
inmiddels op. Op 1 oktober is
hij officieel begonnen aan de
TU/e. De overstap vanuit het
ministerie van OCW, waar zijn
carrière zich tot nu toe heeft
afgespeeld, naar een univer-
siteit, kwam voor veel van zijn
collega’s als een donderslag bij
heldere hemel.

De positie van collegelid prof.dr.
Paul Verhaegen, die begin mei
van dit jaar overleed, is met
ingang van deze maand weer in-
gevuld. Jo van Ham, tot vorige
maand plaatsvervangend
directeur-generaal Hoger Onder-
wijs, Beroepsonderwijs, Weten-
schapsbeleid en Emancipatie bij
OCW, is vanuit Zoetermeer het
CvB komen versterken. Van Ham
was door collegevoorzitter
Amandus Lundqvist getipt om
naar de functie te solliciteren.
“Maar daarmee was het geen uit-
gemaakte zaak”, aldus Van Ham,
“ik was daarna één van de kan-
didaten en moest gewoon het
hele sollicitatietraject door-
lopen.”
Op zijn overstap van het
ministerie naar een universiteit
is door collega’s met veel ver-
bazing gereageerd. “Veel van hen
dachten dat ik OCW niet meer
zou verlaten na dertig jaar, maar
ik was zelf wel toe aan een nieuwe
uitdaging. Ik heb overigens al aan
het begin van dit jaar met mijn
directe baas, de directeur-
generaal, uitgebreid over een
mogelijk vertrek gesproken. Het
kwam dus niet voor iedereen als
een totale verrassing.”
Van Ham, in 1953 geboren in
Maastricht, ziet de universitaire

wereld als een inspirerende om-
geving. “Ook een omgeving
waarin het er hectisch aan toe kan
gaan, waarin men soms ook mee-
dogenloos kan zijn, maar dat
altijd wel met oog voor de mense-
lijke maat.” 
Van Ham vindt het niet meer dan
vanzelfsprekend dat het
ministerie en de universiteiten,
vaak vertegenwoordigd door de
koepelorganisatie VSNU,
geregeld forse aanvaringen
hebben. “Universiteiten zijn in
wezen heel zelfstandige
instituten. De minister is daar
niet de baas van, maar hij is wel
de eindverantwoordelijke. Het is
dus niet vreemd dat het af en toe
stevig botst. De deregulering die
ervoor heeft gezorgd dat de

overheid steeds meer op afstand
kwam te staan, onder meer door
de invoering van de Raden van
Toezicht, vind ik een uitstekende
zaak. In Europees verband zijn
we daarmee ook een voorbeeld
voor andere landen.”
Met de TU/e of met Eindhoven
heeft hij geen bijzondere band.
“Ik ben hier vanuit OCW
tweemaal op werkbezoek
geweest. Verder heb ik me de af-
gelopen maanden natuurlijk in-
tensief ingelezen om te weten te
komen wat hier allemaal speelt.” 

Financiën
In het takenpakket dat Van Ham
onder zijn hoede heeft gekregen,
zitten ook de financiën. Door op-
lopende personeelslasten en een

verschuiving van honderd
miljoen euro aan onderzoeksgeld
van de universiteiten naar NWO,
verwacht het CvB dat de facul-
teiten de komende periode voor-
zichtiger moeten omgaan met
hun financiële middelen. “Er
staat wat spanning op het
systeem, met name voor wat
betreft de begroting van 2009”,
vertelde collegevoorzitter
Lundqvist de universiteitsraad
vorige week. Dat zal wellicht in-
houden dat Van Ham al snel met
onplezierige mededelingen op
pad moet. Hoe kijkt hij daar
tegenaan? “Moeilijke gesprekken
ga ik zeker niet uit de weg. Als er
bezuinigingen aan de orde zijn,
en ik ben degene die de
boodschap moet overbrengen, is

dat iets wat hoort bij deze baan.
Vanuit mijn ervaringen in het
primaire onderwijs, waar in het
verleden ook veel bezuinigd
moest worden, ben ik goed
bekend met dit soort operaties.
Waarbij ik direct wil opmerken
dat je het wel met elkaar zult
moeten doen, en met respect
voor elkaar.” Van Ham laat ove-
rigens weten dat collegevoor-
zitter Lundqvist de komende
maanden nog primair verant-
woordelijk blijft voor de finan-
ciën.

Verbindingen
Het leggen van verbindingen
tussen mensen ziet Van Ham als
één van zijn sterke eigen-
schappen. “Daarbij ben ik zeer
resultaatgericht, ik streef naar
vooruitgang en voel een grote
betrokkenheid bij de dingen
waarmee ik bezig ben. Soms
geloof ik wat te veel in de goede
bedoelingen van mensen. Daar
ga ik wel eens wat te ver in mee,
maar gelukkig ben ik ook nuchter
genoeg om te doorzien wanneer
iets echt niet meer verder kan.
Goed kunnen overleggen is voor
mij ook een belangrijk aspect.
Poldermodel vind ik bijvoorbeeld
helemaal geen vies woord.”
Op dit moment woont Van Ham
met zijn vrouw en zoon, die
Civiele Techniek studeert in
Delft, nog in Zoetermeer. “Maar
ons huis staat al te koop en we
zijn van plan om binnen af-
zienbare tijd weer naar het
zuiden te verhuizen”, aldus de
geboren Maastrichtenaar. “Als ik
deze richting opga, voelt het
meteen weer goed aan. Mijn zoon
Alex straalde toen ik hem over
mijn overstap vertelde. “Moet je
doen pa”, zei hij trots.”/.

Hoger onderwijs maakt zich 
geen zorgen om kredietcrisis
Universiteiten en hogescholen
maken zich voorlopig geen
zorgen om de wereldwijde
financiële crisis. Ook aan de
TU/e is er geen paniek.
Nieuwbouwplannen komen
niet in gevaar.

Eventuele nieuwbouwplannen
komen niet in gevaar, zegt Peter
van Dam, bestuurswoordvoerder
van de TU/e. “Misschien stijgt de
rente op een lening bij de bank,
maar de tarieven van bouw-
bedrijven zullen dalen. Zo werkt
de markt. Er zijn voor universi-
teiten altijd plussen en minnen.
In onzekere tijden is het
bijvoorbeeld makkelijker om

promovendi te werven, maar de
onderzoeksfinanciering door
bedrijven kan afnemen.”
Bovendien blijven universiteiten
voor banken aantrekkelijke
klanten, zegt de TU Delft. “Onze
eigen financiële situatie is zeer
goed op orde. Wij kunnen een
lening altijd terugbetalen.” Ook
Fontys Hogescholen laat weten
dat de crisis “geen enkele conse-
quentie voor de bedrijfsvoering
heeft”.

Aandelen mogen universiteiten
en hogescholen sinds het jaar
2000 niet of nauwelijks meer
hebben. Dus kunnen die ook niet
in waarde dalen, laat staan dat

alle financiële reserves opeens
verdampen.
Eigenlijk is het gerommel in de
basisbekostiging van universi-
teiten ingrijpender dan de
wereldwijde crisis, meent Van
Dam. Hij refereert aan de
honderd miljoen euro die OCW-
minister Ronald Plasterk uit de
basisbekostiging van de universi-
teiten heeft gehaald. Onder-
zoeksfinancier NWO mag dat
geld verdelen onder de beste we-
tenschappers. (HOP)/.

Jo van Ham. Foto: Fred Ernst

Onwaarschijnlijke avond bij EURANDOM
‘‘WWaaaarroomm  ssttaa  iikk  aallttiijjdd  iinn  ddee  vveerr--
kkeeeerrddee  rriijj??’’  eenn  ‘‘HHeeeefftt  hheett  wweell  zziinn
oomm  eeeenn  bbuussbbooeekkjjee  ttee  rraaaaddpplleeggeenn
vvoooorrddaatt  iikk  nnaaaarr  ddee  bbuusshhaallttee  lloooopp??’’..
DDeezzee  eenn  mmeeeerr  vvrraaggeenn  kkoommeenn  aaaann
bboodd  ttiijjddeennss  ddee  ppuubblliieekkssaavvoonndd  ddiiee
hheett  oonnddeerrzzooeekkssiinnssttiittuuuutt  vvoooorr
ssttaattiissttiieekk  eenn  kkaannssrreekkeenniinngg
EEUURRAANNDDOOMM  oorrggaanniisseeeerrtt  tteerr
ggeelleeggeennhheeiidd  vvaann  zziijjnn  ttiieennjjaarriigg

bbeessttaaaann..  OOpp  ddoonnddeerrddaagg  2233  ookkttoobbeerr
zziijjnn  ggeeïïnntteerreesssseeeerrddee  lleekkeenn  vvaannaaff
1199..0000  uuuurr  wweellkkoomm  vvoooorr  ‘‘aann  uunnlliikkeellyy
eevveenniinngg  wwiitthh  EEUURRAANNDDOOMM’’..  DDee
aavvoonndd  bbeeggiinntt  mmeett  eeeenn  EEnnggeellssttaalliiggee
lleezziinngg  oovveerr  hheett  aaccttuueellee  oonnddeerrwweerrpp
vvaann  kkrreeddiieettrriissiiccoo’’ss  wwaaaarrnnaa  wwoorrddtt
oovveerrggeesscchhaakkeelldd  nnaaaarr  hheett
NNeeddeerrllaannddss  vvoooorr  eeeenn  iinntteerraaccttiieevvee
sseessssiiee  oovveerr  tteeggeenn--iinnttuuïïttiieevvee

kkaannsseenn..  HHeett  sslloottddeeeell  vvaann  ddee  aavvoonndd
wwoorrddtt  bbeesstteeeedd  aaaann  hheett  bbeeaannttwwoooorr--
ddeenn  vvaann  vvrraaggeenn  ddiiee  vviiaa  ddee  wweebbssiittee
kkuunnnneenn  wwoorrddeenn  ggeesstteelldd..  DDee  aavvoonndd
eeiinnddiiggtt  mmeett  eeeenn  bboorrrreell  iinn  ddee  ZZwwaarrttee
DDooooss..

IInnsscchhrriijjvveenn  iiss  ggrraattiiss  eenn  kkaann  vviiaa
wwwwww..eeuurraannddoomm..ttuuee..nnll//
ppuubblliieekkssaavvoonndd..hhttmm

Studielink zorgt voor
weinig problemen aan TU/e
De problemen met Studielink,
het nieuwe landelijke inschrijf-
systeem voor studenten aan
hogescholen en universiteiten,
vallen mee aan de TU/e . Dit
stelt dr. Karen Ali, hoofd van
het Onderwijs en Studenten
Service Centrum (STU).
Alhoewel enkele studenten
klachten hadden, lijken de
inschrijvingen aan de TU/e op
tijd rond te komen.

Het Hoger Onderwijs Pers-
bureau meldde vorige week dat
hbo’s en universiteiten pro-
blemen hebben om inschrij-
vingen op tijd rond te krijgen. Dit
zou te wijten zijn aan Studielink.
STU-hoofd Karen Ali laat weten
dat dergelijke problemen niet of
in veel mindere mate aan de TU/e
spelen. “Er zijn ongeveer even-
veel inschrijvingen verwerkt in
vergelijking met vorig jaar.”
Volgens het STU-hoofd heeft
‘een handjevol’ TU/e-studenten
geklaagd over de inschrijving.
“Degenen van wie de inschrij-
ving niet goed was verwerkt,
hebben we kunnen helpen door
een papieren herinschrijvers-
formulier te geven.”
Eén van de klachten luidt dat stu-
denten onduidelijke berichten
van Studielink krijgen. Ali: “We

horen van studenten dat ze
zoveel e-mails ontvangen dat ze
door de bomen het bos niet meer
zien. Verder weten hbo-stu-
denten niet dat ze hun diploma al
moeten invullen, ook al halen ze
dat pas in de zomer. Bovendien
ontbreekt de optie schakel-
programma’s in het systeem.”
Sommige studenten die zich in-
schrijven met de intentie om aan
een masteropleiding te studeren,
moeten hiervoor eerst een
schakelprogramma dat ingebed
is in de bacheloropleiding af-
ronden.
Ali: “We moeten ook voor ogen
houden dat we als tweede univer-
siteit op Studielink zijn aange-
sloten. Voor een aantal zaken
moeten we het wiel zelf uit-
vinden.” De TU/e is sinds 17 juni
aangesloten op Studielink.
Toch zijn er ook pluspunten:
“Eerstejaarsstudenten hoeven
vaak minder documenten op te
sturen, als die al via Studielink
zijn geverifieerd. Zoals een pas-
poortkopie en uittreksel uit het
bevolkingsregister.” STU probeert
de studenten zo goed mogelijk
van informatie te voorzien. “We
kijken in het najaar met een paar
studenten hoe we de informatie-
voorziening verder kunnen ver-
beteren.” /.
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Schoon schuim voor de toekomst

Hij keek rond bij andere universi-
teiten, zelfs tot in het buitenland,
maar uiteindelijk besloot Leon

Jacobs (30) toch te gaan promoveren op
de plek waar hij afstudeerde, de capaci-
teitsgroep Procesontwikkeling van
Scheikundige Technologie. “Ik was op
zoek naar een project met een koppeling
naar een herkenbaar product, zodat ik
aan mijn vrienden zou kunnen uitleggen
waar ik mee bezig was.” Het herkenbare
product waarmee zijn professor, Jos
Keurentjes, aankwam, was piepschuim.
Om precies te zijn: piepschuimachtige
verpakkingsmaterialen. Hiervan wordt
alleen al in Europa jaarlijks zo’n drie
miljoen ton geproduceerd. Dat getal
wordt nog indrukwekkender als je
bedenkt dat het bijna niets weegt: het is
pas geschikt als verpakkingsmateriaal als
het honderd keer lichter is dan water.
Jaarlijks produceert Europa dus een berg
piepschuim met een oppervlak van een
vierkante kilometer, en ongeveer dezelfde
hoogte als het Empire State Building in
New York.
Het lage gewicht van piepschuim komt
door de luchtige structuur, die tradi-
tioneel wordt verkregen door pentaan op
te lossen in polystyreen. Jacobs legt uit:
“Pentaan heeft een kookpunt van ruim
dertig graden Celsius, dus als je het
geheel verwarmt tot rond de honderd
graden, verdampt het pentaan en zet het
uit. Daardoor wordt de door de warmte
flexibele polystyreen uitgerekt, en
vormen zich holtes.” Het probleem van
deze methode is echter dat het niet
rendabel is om het gebruikte pentaan
terug te winnen: dat is relatief duur en
verpakkingsmateriaal moet nu eenmaal
goedkoop geproduceerd worden. Het
pentaan komt daardoor in de natuur
terecht, zegt Jacobs. “Over de schade-
lijkheid van pentaan zijn de meningen
verdeeld, maar de EU is van plan om het
gebruik binnenkort te verbieden.”
Vandaar dat er naarstig wordt gezocht
naar alternatieven.

Biertje
Koolstofdioxide (CO2) is een veelbeloven-
de vervanger voor pentaan, onder meer
omdat het goed oplost in polystyreen en
verwante polymeren. Het is echter een
gas en daarom moet het samengedrukt
worden om voldoende hoge dichtheden te
bereiken. Met een overdruk van een paar
honderd bar wordt het koolstofdioxide in
het polystyreen geperst. “Als je vervolgens
die druk wegneemt, zet het gas snel uit en
rekt daarbij het polystyreen op. Zo maak
je piepschuim.” Een van de problemen
van deze methode hangt samen met tem-
peratuur tijdens het proces. Die moet
hoog blijven, boven de zestig graden,
anders is het polystyreen niet langer
rekbaar. Een snel uitzettend gas onttrekt
echter warmte aan zijn omgeving. Dat is
goed zichtbaar bij het opentrekken van
een biertje. Het kooldioxide dat daarbij
vrijkomt, zet snel uit en dat laat de
omgevingstemperatuur ver genoeg dalen
om de aanwezige waterdamp te doen
condenseren, resulterend in het bekende
‘rookpluimpje’. Datzelfde gebeurt in
extreme mate bij de productie van piep-
schuim met CO2. Daardoor koelt het

polystyreen zover af dat het als het ware
‘bevriest’: het is niet langer flexibel
genoeg om een luchtige structuur te
vormen.
Jacobs gebruikte een minireactor van
zeventig milliliter om zelf het polymeer-
schuim SMMA te maken. “Dat mag je
eigenlijk geen piepschuim noemen, want
het is geen polystyreen”, zegt hij. Zijn
voornaamste doel was om vast te stellen
welke parameters bepalen hoe de
structuur van het schuim er precies uit
komt te zien. Hij varieerde daarvoor de
koolstofdioxidedruk en de temperatuur
van de reactor. Ook varieerde hij hoe snel
de druk werd afgebouwd bij het op-
schuimen. “Als je de druk langzaam laat
afnemen, dan krijg je minder, maar
grotere holtes in het materiaal.” Volgens
hem heb je tien tot twintig moleculen
nodig om een holle ruimte, of cel, te laten
ontstaan. Wanneer de druk te snel
afneemt, hebben de koolstofdioxidemo-
leculen weinig tijd om door het schuim
naar een naburige cel te bewegen, en
hebben ze eerder de neiging om zelf een

cel te vormen, zegt Jacobs. Helaas bleken
de stukjes schuim die hij in zijn mini-
reactor produceerde nog te zwaar. Dat
kwam volgens hem mede doordat hij de
temperatuur van zijn reactor niet vol-
doende onder controle had. “Voor het
beste resultaat moet je eigenlijk tijdens
het aflaten van de druk extra warmte toe-
voegen om het afkoelen door de snelle
expansie van het gas te compenseren.”

Spuitmondje
Om de effecten van de temperatuur beter
te onderzoeken, deed Jacobs experi-
menten in het Zwitserse Lausanne. “Daar
hebben ze een reactor waarvan ze de tem-
peratuur heel goed kunnen regelen.” Uit
de tests bleek dat de temperatuur tijdens
het aflaten van de druk van cruciale
invloed is op de vorming van de holle
ruimtes in het schuim. “Je moet tijdens
het aflaten wel warmte toevoegen, maar
ook weer niet te veel.” Dan krimpen de
holtes na de fase van het uitzetten na-
melijk weer, waardoor de dichtheid van
het schuim te veel toeneemt. En dat is

niet de bedoeling. “Schuim met een
hogere dichtheid wordt wel gebruikt om
bijvoorbeeld gebouwen te isoleren, maar
is als verpakkingsmateriaal te zwaar.”
De bevindingen van Jacobs worden
gebruikt door een promovendus in Delft,
die moet onderzoeken of het gebruik van
CO2 voor de productie van piepschuim
ook haalbaar is op industriële schaal.
Daarvoor is een reactor nodig die het
schuim in een continu proces kan pro-
duceren: een zogeheten ‘extruder’. Die
bestaat uit een holle buis waarin een
schroef ronddraait. Binnenin de buis
staat het aanwezige polymeer onder hoge
CO2-druk. Continu wordt een gedeelte
van het materiaal door een spuitmondje
naar buiten geperst, waar de druk veel
lager is en het polymeer door het uit-
zettende CO2-gas opschuimt.

Bioschuim
Als een zijsprongetje onderzocht Jacobs
het opschuimen van een biopolymeer
gebaseerd op cellulose, de stof die
plantencellen stevigheid verleent. In
tegenstelling tot piepschuim heeft dit
‘bioschuim’ een structuur met open
cellen: de cellen zijn met elkaar verbon-
den. Het voordeel hiervan is volgens
Jacobs dat het kan dienen als een
raamwerk waarin weefsel kan worden
opgekweekt. Vanwege de biologische af-
breekbaarheid is het bovendien een veel-
belovende kandidaat voor diverse bio-
medische toepassingen. “Je kunt er
bijvoorbeeld een medicijn in aanbrengen,
en het dan implanteren.” Het medicijn
zou langzaam uit het schuim moeten
vrijkomen, en zou over een langere
periode werkzaam zijn. 
De omslag van zijn proefschrift heeft
Jacobs voorzien van een foto van een
honingraat met hierop een bij. “De
honingraat staat voor de structuur van de
schuimen die ik heb gemaakt. De bij
maakt de honingraat met grote toe-
wijding en zorgvuldigheid. Dat vond ik
een mooie metafoor voor mijn eigen
werk.”/.

Piepschuim/Tom Jeltes
Foto/Bart van Overbeeke

Bij de vervaardiging van piepschuim als verpakkings-
materiaal wordt het schadelijke pentaan gebruikt. Als milieu-

vriendelijk alternatief is ook koolstofdioxide een optie.
Scheikundig ingenieur Leon Jacobs onderzocht welke

factoren bepalen of je hiermee schuim met de juiste structuur
kunt maken. Hij promoveert op 10 oktober.
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ZZiijjnn  eeeerrssttee  ssttaaggee  oopp  ddee  aaffddeelliinngg  CCoonnttrrooll
SSyysstteemmss  vvaann  ddee  ffaaccuulltteeiitt  EElleekkttrrootteecchhnniieekk
bbeevviieell  ssttuuddeenntt  EElleekkttrrootteecchhnniieekk  RRaallpphh
HHeerrmmaannss  zzoo  ggooeedd,,  ddaatt  hhiijj  bbeesslloooott  eerr  ooookk  zziijjnn
aaffssttuuddeeeerrpprroojjeecctt  ttee  ddooeenn..  ““DDee  vveeeellzziijjddiigghheeiidd
vvaann  rreeggeelltteecchhnniieekk  sspprreeeekktt  mmee  aaaann..  HHeett  ddrraaaaiitt
eerr  oomm  wwiisskkuunnddiiggee  tthheeoorriieeëënn,,  ddiiee  iinnggeewwiikkkkeelldd
zziijjnn,,  mmaaaarr  ooookk  oovveerraall  ttooeeppaassbbaaaarr..””  IInn  ddiitt
ggeevvaall  wweerrdd  ddee  ttooeeppaassssiinngg  eeeenn  bbrraannddssttooff--
iinnjjeeccttoorr..  ““MMiijjnn  bbeeggeelleeiiddeerr  hheeeefftt  ggooeeddee  ccoonn--
ttaacctteenn  mmeett  aauuttooffaabbrriikkaanntt  FFoorrdd..  ZZiijj  hhaaddddeenn  eeeenn
nniieeuuww  oonnttwweerrpp  vvoooorr  ddee  bbrraannddssttooffiinnjjeeccttoorr  eenn
wwiillddeenn  ddaaaarr  eeeenn  ssnneell  eenn  nnaauuwwkkeeuurriigg  rreeggeell--
ssyysstteeeemm  vvoooorr..””
IInn  ddee  bbrraannddssttooffiinnjjeeccttoorr  zziitt  eeeenn  sscchhuuiivveennddee
ppiinn,,  ddee  nnaaaalldd,,  ddiiee  hheett  ssppuuiittssttuukk  sslluuiitt  eenn
ooppeenntt..  DDee  nnaaaalldd  wwoorrddtt  mmeett  eeeenn  eelleekkttrroo--
mmaaggnneeeett  aaaannggeeddrreevveenn  eenn  eeeenn  vveeeerr  zzoorrggtt  ddaatt
hhiijj  nnaa  hheett  ooppeenneenn  vvaann  hheett  ssppuuiittssttuukk  wweeeerr
tteerruuggsscchhiieett  iinn  zziijjnn  oooorrsspprroonnkkeelliijjkkee  ppoossiittiiee..
““HHeett  llaassttiiggee  iiss  ddaatt  hheett  rreeggeelleenn  vvaann  ddee  nnaaaalldd
hheeeell  nnaauuww  kkoommtt..  DDee  iinnjjeeccttoorr  mmooeett  ddee  bbeennzziinnee
iinn  éééénn  bbeewweeggiinngg  iinn  ddee  mmoottoorr  ssppuuiitteenn..  DDaann  iiss
ddee  vveerrbbrraannddiinngg  ooppttiimmaaaall..  KKoommtt  eerr  ddaaaarrnnaa  nnoogg
bbrraannddssttooff  iinn  ddee  mmoottoorr,,  ddaann  ggeeeefftt  ddaatt  rrooeett  eenn
sscchhaaddeelliijjkkee  uuiittllaaaattggaasssseenn..  BBoovveennddiieenn  ggaaaatt
hheett  rreennddeemmeenntt  ddaaaarrddoooorr  oommllaaaagg””,,  lleeggtt
HHeerrmmaannss  uuiitt..
FFoorrdd  hhaadd  aall  eeeenn  eeeerrssttee  aaaannzzeett  ggeemmaaaakktt  vvoooorr
eeeenn  rreeggeellaaaarr,,  mmaaaarr  bbiijj  hhuunn  oonnttwweerrpp  ttrriillddee  ddee
ppiinn  nnaa  ddee  iinnjjeeccttiiee  nnoogg  wwaatt  nnaa..  EEeenn  ddeeeell  vvaann  ddee
bbrraannddssttooff  kkwwaamm  ddaaaarrddoooorr  iinn  ddee  mmoottoorr

tteerreecchhtt,,  tteerrwwiijjll  ddee  vveerrbbrraannddiinngg  aall  lliieepp..
EEeenn  ccoommpplleexxeerree  rreeggeellaaaarr  kkoonn  ddaatt  pprroobblleeeemm
wweell  aaaann,,  mmaaaarr  hhaadd  wweeeerr  eeeenn  aannddeerr  nnaaddeeeell::
““DDee  rreekkeennttiijjdd..  JJee  vvooeeddtt  hheett  ssyysstteeeemm  mmeett  iinnffoorr--
mmaattiiee  aallss  ddee  ppoossiittiiee  eenn  ssnneellhheeiidd  vvaann  ddee  ppiinn  eenn
ddee  ssttrroooomm  iinn  ddee  eelleekkttrroommaaggnneeeett..  DDiiee  iinnffoorr--
mmaattiiee  mmooeett  rraazzeennddssnneell  zziijjnn  vveerrwweerrkktt,,  aannddeerrss
lloooopp  jjee  sstteeeeddss  aacchhtteerr  ddee  ffeeiitteenn  aaaann..””
HHeerrmmaannss’’  ttaaaakk  wwaass  hheett  oomm  ttee  zzoorrggeenn  ddaatt  ddee
ccoommpplleexxee  rreeggeellaaaarr  ssnneell  ggeennooeegg  wweerrdd..  ““HHeett
kkoonn  ssnneelllleerr  ddoooorr  hheett  ssyysstteeeemm  aalllleeeenn  nnaaaarr  ddee
eeeerrssttvvoollggeennddee  mmiilllliisseeccoonnddee  ttee  llaatteenn  kkiijjkkeenn..
MMaaaarr  hheett  pprroobblleeeemm  ddaaaarrvvaann  wwaass  ddaatt  ddee  iinnjjeecc--
ttoorr  oopp  ddee  llaannggeerree  tteerrmmiijjnn  zzoouu  kkuunnnneenn  oonntt--
ssppoorreenn  eenn  iinnssttaabbiieell  kkoonn  wwoorrddeenn..””  DDee  ddeettaaiillss
ggaaaann  ttee  vveerr,,  mmaaaarr  HHeerrmmaannss  wwiisstt  ddaatt  pprroobblleeeemm
oopp  ttee  lloosssseenn  ddoooorr  eexxttrraa  rreessttrriiccttiieess  oopp  ttee
lleeggggeenn  aaaann  hheett  rreeggeellssiiggnnaaaall..  HHeett  rreessuullttaaaatt
wwaass  eeeenn  ggooeeddllooppeennddee  rreeggeellaaaarr,,  ddiiee  ssnneell  eenn
bbeettrroouuwwbbaaaarr  tteeggeelliijjkk  wwaass..  DDee  ooppddrraacchhttggeevveerrss
wwaarreenn  eenntthhoouussiiaasstt  oovveerr  hheett  rreessuullttaaaatt..
HHeerrmmaannss::  ““WWee  ggaaaann  eerr  ssaammeenn  eeeenn  ppuubblliiccaattiiee
vvaann  mmaakkeenn..””
OOookk  ddee  ttwweeeeddee  ssttaaggee  oopp  ddee  aaffddeelliinngg  bbeevviieell
HHeerrmmaannss  ggooeedd..  ““IIkk  hheebb  wweell  oovveerrwwooggeenn  oomm
eerrggeennss  aannddeerrss  hheeeenn  ttee  ggaaaann,,  mmaaaarr  hheett  iiss  eeeenn
ggooeeddee  eenn  lleeuukkee  ggrrooeepp..  DDuuss  iikk  bblliijjff..””  HHeerrmmaannss
tteekkeenntt  bbiinnnneennkkoorrtt  hheett  ccoonnttrraacctt  vvoooorr  zziijjnn
pprroommoottiieettrraajjeecctt..

TTeekksstt::  AAnnoouucckk  VVrroouuwwee
FFoottoommoonnttaaggee::  RRiieenn  MMeeuullmmaann

Onderzoek in het kort
Winnaar Heinekenprijs geeft lezing aan TU/e
DDee  AAmmeerriikkaaaannssee  bbiioocchheemmiiccuuss  JJaacckk  SSzzoossttaakk  ggeeeefftt  ddiinnssddaagg  77  ookkttoobbeerr  eeeenn  lleezziinngg  aaaann  ddee  TTUU//ee
oopp  uuiittnnooddiiggiinngg  vvaann  hheett  IInnssttiittuuttee  ffoorr  CCoommpplleexx  MMoolleeccuullaarr  SSyysstteemmss  ((IICCMMSS))..  SSzzoossttaakk  ((11995522))  iiss
eeeenn  ggrrooootthheeiidd  oopp  hheett  ggeebbiieedd  vvaann  oonnddeerrzzooeekk  nnaaaarr  ddee  bbaassiiss  vvaann  lleevveenn  eenn  eevvoolluuttiiee..  NNaaddaatt  hhiijj  aall
oopp  zziijjnn  nneeggeennttiieennddee  zziijjnn  bbaacchheelloorrddiipplloommaa  cceellbbiioollooggiiee  hhaaaallddee,,  ssttoonndd  hhiijj  aallss  ppoossttddoocc  aaaann  ddee
wwiieegg  vvaann  ddee  zzooggeehheetteenn  ‘‘kknnoocckk--oouutt’’--tteecchhnniieekk::  hheett  uuiittsscchhaakkeelleenn  vvaann  eeeenn  ggeenn  oomm  zzoo  ddee
ffuunnccttiiee  hhiieerrvvaann  ttee  aacchhtteerrhhaalleenn..  LLaatteerr  vveerrvvuullddee  hhiijj  eeeenn  ppiioonniieerrssrrooll  bbiijj  hheett  oonnddeerrzzooeekk  nnaaaarr
tteelloommeerreenn::  ddee  uuiitteeiinnddeenn  vvaann  cchhrroommoossoommeenn..  

SSzzoossttaakk  ssttaaaatt  eerroomm  bbeekkeenndd  ddaatt  hhiijj  nniieett  bbaanngg  iiss  oovveerr  ttee  sspprriinnggeenn  nnaaaarr  eeeenn  nniieeuuww
oonnddeerrzzooeekksstteerrrreeiinn  aallss  zziijjnn  iinntteerreessssee  ddaaaarrvvoooorr  wwoorrddtt  ggeewweekktt..  ZZoo  pprroobbeeeerrtt  hhiijj  mmoommeenntteeeell
vvaannuuiitt  hheett  nniieettss  lleevveennddee  cceelllleenn  ttee  bboouuwweenn  oopp  bbaassiiss  vvaann  RRNNAA  ((eeeenn  vvaarriiaanntt  oopp  DDNNAA  ddiiee  iinn
lleevveennddee  cceelllleenn  ddee  ffuunnccttiiee  vvaann  bbooooddsscchhaappppeerr  vveerrvvuulltt))  eenn  kklleeii..  HHiijj  iiss  hhoooogglleerraaaarr  aaaann  ddee
HHaarrvvaarrdd  MMeeddiiccaall  SScchhooooll  eenn  wweerrkktt  ddaaaarrnnaaaasstt  aallss  mmoolleeccuullaaiirr  bbiioolloooogg  bbiijj  hheett  MMaassssaacchhuusseettttss
GGeenneerraall  HHoossppiittaall  iinn  BBoossttoonn..

SSzzoossttaakk  iiss  iinn  NNeeddeerrllaanndd  oommddaatt  hhiijj  oopp  22  ookkttoobbeerr  uuiitt  hhaannddeenn  vvaann  pprriinnss  WWiilllleemm--AAlleexxaannddeerr  ddee
DDrr..  HH..PP..  HHeeiinneekkeennpprriijjss  vvoooorr  BBiioocchheemmiiee  eenn  BBiiooffyyssiiccaa  oonnttvvaannggtt..  DDee  HHeeiinneekkeennpprriijjzzeenn  vvoooorr
wweetteennsscchhaapp,,  vviijjff  iinn  ttoottaaaall,,  wwoorrddeenn  eellkkee  ttwweeee  jjaaaarr  ggeesseelleecctteeeerrdd  ddoooorr  ddee  KKoonniinnkklliijjkkee
NNeeddeerrllaannddssee  AAkkaaddeemmiiee  vvaann  WWeetteennsscchhaappppeenn  ((KKNNAAWW))  eenn  bbeeddrraaggeenn  eellkk  115500..000000  ddoollllaarr..  

LLeezziinngg  JJaacckk  SSzzoossttaakk::  ddiinnssddaagg  77  ookkttoobbeerr,,  1155..3300--1166..3300,,  ccoolllleeggeezzaaaall  SSTTCC  000011,,  aallllee
mmeeddeewweerrkkeerrss  eenn  ssttuuddeenntteenn  vvaann  ddee  TTUU//ee  zziijjnn  wweellkkoomm..

Promovendus ontwerpt
medicijn tegen hartfalen
Luc Roumen, promovendus bij
Biomedische Technologie, heeft een
medicijn ontwikkeld tegen hartfalen.
Hij ontwierp met de computer een
medicijn dat voorkomt dat aldosteron
wordt aangemaakt. Dat hormoon wordt
door het lichaam geproduceerd wanneer
het hart niet in staat is om voldoende
bloed rond te pompen om alle weefsels
in het lichaam van bloed te voorzien.
Een teveel aan aldosteron kan het hart
laten verstijven en beschadigen. 

Roumen, die gisteren, 1 oktober, promo-
veerde, onderzocht met computersimu-
laties de driedimensionale structuur van
het enzym dat aldosteron maakt: het cyto-
chroom P450 11B2. Van dit enzym bestaat
een familielid met een gelijksoortige
structuur, 11B1, dat verantwoordelijk is
voor de aanmaak van andere belangrijke
hormonen. De moeilijkheid bij het ont-
wikkelen van een medicijn tegen de
aanmaak van aldosteron is dan volgens
promotor prof.dr. Peter Hilbers ook om te
voorkomen dat ook 11B1 wordt uitge-
schakeld. Hilbers: “Aldosteron wordt ge-
produceerd in een keten van reacties,
waarbij ook allerlei nuttige bijproducten
worden gemaakt. Daarom moesten we
heel specifiek te werk gaan en een me-
dicijn ontwerpen dat alleen invloed heeft
op één van deze stappen, en niet op de
andere. Je bent echt bezig met het in

elkaar passen van puzzelstukjes die zo
klein zijn dat je er alleen met computer-
simulaties grip op hebt.”

Drie stappen
Volgens Hilbers werden bij het on-
derzoek, onderdeel van een project van
technologiestichting STW, telkens weer
dezelfde drie stappen doorlopen: eerst het
computerontwerp maken van potentiële
medicijnen, die vervolgens werden
gemaakt door de industriële partners
Schering-Plough (het voormalige
Organon NV) en SyMO-Chem BV (dat
deel uitmaakt van de TU/e Holding). De
geproduceerde stoffen werden daarna bij
de Universiteit van Maastricht getest op
celculturen en ratmodellen. De resultaten
van de tests werden teruggekoppeld naar
Roumen en zijn collega’s, die deze infor-
matie gebruikten om hun medicijn-
ontwerpen te verbeteren. Zo werden
honderden mogelijke medicijnen geana-
lyseerd op de computer, en werd een deel
hiervan ook in de praktijk getest.
Er is inmiddels patent aangevraagd op
het medicijn tegen aldosteron. Volgens
hoogleraar Hilbers kan dit medicijn een
grote doorbraak betekenen. “In principe
zouden heel veel hartpatiënten hiervan
kunnen profiteren. Maar dit soort dingen
zijn altijd lastig te voorspellen. Hoe suc-
cesvol het medicijn in de praktijk zal zijn,
moet de toekomst uitwijzen.”/.

Spin transfer maakt kleinere
MRAM-geheugens mogelijk
VVeerrvvoollgg  vvaann  vvoooorrppaaggiinnaa

Volgens hoogleraar Bert
Koopmans brengen de onder-
zoekers in dit onderzoek twee
ontwikkelingen bij elkaar: het
ultrasnel manipuleren van bits,
en het schrijven van deze in-
formatie op piepkleine
structuren. Zo komen twee be-
langrijke eigenschappen voor
elektronica samen: sneller en
kleiner. Sneller, want een scha-
keltijd van 100 femtoseconden
maakt theoretisch een schrijf-
snelheid van terabits per
seconde mogelijk. En kleiner,
want het gebruik van ‘spin
transfer’ maakt kleinere
MRAM-geheugens
(Magnetoresistive Random
Access Memory) mogelijk. Deze
doorbraak opent de weg naar
betere experimenten in deze
richting. De onderzoekers ver-
wachten dat binnen een of twee
jaar de eerste MRAM-ge-
heugens gebaseerd op spin
transfer op de markt zullen ver-
schijnen. MRAM is een energiezuinig
type computergeheugen dat permanent is
en geen opstarttijd vergt. Sinds ruim twee
jaar zijn de eerste MRAM-geheugens op
de markt. Deze werken echter nog dui-
zenden malen langzamer dan het
systeem dat de onderzoekers van Fysica
van Nanostructuren bouwden.
Koopmans: “Je moet dit nog zien als fun-
damentele fysica, het is een ‘proof of
principle’, maar de volgende stap zal
dichter bij een toepassing zitten.”

Spintronica
Het manipuleren met behulp van elektro-
nenspins valt binnen het jonge vakgebied
‘spintronica’. Dit onderzoeksgebied is
hot, getuige de Nobelprijs voor na-
tuurkunde in 2007. Toen kregen de twee
spintronica-onderzoekers Fert en
Grünberg de prijs voor hun ontdekking
van het Giant Magneto Resistance-effect

(GMR). Ook de vooraanstaande onder-
zoeker Stuart Parkin van IBM - eredoctor
en distinguished professor van de TU/e -
is actief op dit onderzoeksgebied.
In de spintronica volgen commerciële
toepassingen snel op een fundamenteel
wetenschappelijke ontdekking. Door de
grote gevoeligheid van GMR-sensoren
konden bijvoorbeeld de bits op harde
schijven een stuk kleiner worden. Mede
daardoor zijn er nu harddisks met capaci-
teiten die in de terabytes lopen.Verder
vindt de spintronica zijn toepassing in
magnetische sensoren, die onder andere
in auto’s zitten./.
DDee  ppuubblliiccaattiiee  ‘‘CCoonnttrrooll  ooff  ssppeeeedd  aanndd  eeffffiicciieennccyy
ooff  uullttrraaffaasstt  ddeemmaaggnneettiizzaattiioonn  bbyy  ddiirreecctt
ttrraannssffeerr  ooff  ssppiinn  aanngguullaarr  mmoommeennttuumm’’  iiss  ttee
vviinnddeenn  oopp::  wwwwww..nnaattuurree..ccoomm//nnpphhyyss//
jjoouurrnnaall//vvaaoopp//nnccuurrrreenntt//ppddff//nnpphhyyss11009922..ppddff..  

‘Spin transfer’: onder invloed van ultrakorte laserpulsjes (rode
golfjes) brengen elektronen met parallelle spins (zwarte bol-
letjes) magnetisatie (witte pijlen) over van de bovenste laag
naar de onderste.



De gasten hebben het voorgerecht,
dat bestond uit een parelhoenfilet
gegarneerd met twee frambozen, al

achter de kiezen, vertelt Peter, een breed
lachende, al wat oudere man uit op-
vanghuis Den Herd in Helmond. “We zijn
met de bus opgehaald en we worden ook
weer netjes thuisgebracht. Sonja is ook
mee.” Zijn begeleider, ook een Peter,
vraagt of Peter alleen antwoorden op mijn
vragen wil geven. “Maar Sonja mag ook
wel eens worden genoemd”, zegt Peter
nog steeds met een brede grijns op zijn
gezicht. “Ja, dat mag zeker”, geeft zijn
begeleider toe. “De soep was ook wel
lekker,” vertelt Peter. “Die zat in een
broodje.”
Het idee van de soep in een broodje en de
rest van het menu is afkomstig van
studenten van de Rooij Pannen en het
ROC, die onder leiding van Rinus Verwij,
chefkok van De Brug, dit diner in zijn
keuken voorbereid en klaargemaakt
hebben. Verwij: “De tachtig jongens en
meisjes van de Rooij Pannen en het ROC
hebben keihard gewerkt. Deze sportzaal is
in twee dagen omgebouwd tot dit enorme
restaurant.” Hij wijst naar de tapijttegels
die op de vloer zijn gelegd en op de chique
gedekte ronde tafels. Hij is ook vol lof over
de veertig eerstejaars van het Eindhovens
Studenten Corps, die het hele evenement
hebben georganiseerd en die vandaag
helpen met uitserveren.
Rob van Deurzen van ESC: “Dit ‘Diner
(z)onder Dak’ is voor ons een maatschap-
pelijk project. Elk jaar organiseren de eer-
stejaars van ESC een project voor een goed
doel. Dat kan bijvoorbeeld een actie voor
de Nierstichting zijn, dit jaar is het een
diner voor dak- en thuislozen in
Eindhoven en Helmond. Vorig jaar
hebben we ook al een groot diner voor hen
georganiseerd in de stadstuin tussen de

Vesteda Toren en Dynamo.” 
Wat is de reden voor het ESC om juist voor
dak- en thuislozen iets te organiseren?
Van Deurzen: “Wij hebben het voorrecht
dat we mogen studeren. Vandaag komen
we eens in contact met minderbedeelden.
Dat alleen al is zeer leerzaam.” Dat vindt
ook Jasper Jansen, student Biomedische
Technologie en eerstejaars bij ESC. Hij
vindt ESC een gezellige club. “Je leert er
heel veel mensen kennen. En je doet ook
mee aan dit soort activiteiten.” De
stemming achter de schermen zit er goed
in. Etensresten worden swingend van de
borden geschraapt. 

Show
Patricia van Es (34) uit een opvangtehuis
in Helmond krijgt direct heimwee naar
haar vroegere werk in de horeca als ze van

chefkok Verwij een blik in de keuken mag
werpen. “Ik heb met mijn ex-man een
Turks restaurant gehad”, vertelt Van Es.
“Ik zou graag weer in de keuken werken.
In de catering of zo. Ik ben ook bezig met
een reïntegratietraject, maar ik had tot
voor kort geen tanden in mijn mond. Dat
werkt niet goed bij sollicitaties. Ze toont
met pretogen haar nieuwe, witte gebit.
Patricia en een vriendin krijgen uitein-
delijk de opdracht om op een grote baar de
grove mosterdsoep in broodjes de zaal in
te dragen. Met een grijze wintermuts op
en een knalroze trainingsvest aan stelen
beide dames daarbij de show. 
Dat deden ook de tv-koks Joop Braakhekke
en Cas Spijkers die deze dag niet ‘achter
de kachel’ stonden, maar die waren uitge-
nodigd om gastheer te spelen.
Spijkers met witte buis en hoge koksmuts,
maakt her en der praatjes met gasten en
studenten en slaat bij het zien van een
fotograaf spontaan een arm om zijn
gesprekspartners heen. Braakhekke deelt
ondertussen handtekeningen uit. Zijn
kleine, donkere bulldog, Dior, krijgt ook
alle aandacht. Het trouwe beestje heeft een
druk programma. Vandaag vanuit
Amsterdam mee naar Mierlo. Gisteren
was hij nog uitgebreid op tv bij Pauw en
Witteman. Zowel baas als hond zien er
vermoeid uit. Leo van Eeghem, de oud-
voorzitter van Koninklijke Horeca Neder-
land, belooft zich over hen te ontfermen.
De tv-koks waren door Van Eeghem uitge-
nodigd. “En ze doen dit allemaal om niet”,
vertelt hij niet zonder trots. 
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Diner zonder 
Daklozendiner ESC

Foto’s/Bart va
Voor de ingang van de sportza
Brug in Mierlo nemen enkele g

Dak’ een korte nicotinepauze. Z
gebakken kalfsbiefstuk met po
stamppotje op een bedje van

studenten af en aan om de 180 d
van diverse opvanginstellingen

sapjes en frisdrank te voorzien. 
Corps (ESC) verleent medew

“Het brengt je eens een keer 
bedeelden.” Navraag bij de
verenigingen van de TU/e 

maatschappelijk betro

Vuurspuwen voor de brandwondenstichting
EEeenn  rroonnddjjee  bbeelllleenn  llaannggss  ddee  eellff  ssttuuddiieevveerreennii--
ggiinnggeenn  vvaann  ddee  TTUU//ee  lleevveerrtt  bboovveenn  vveerrwwaacchhttiinngg
vveeeell  lliieeffddaaddiigghheeiiddssaaccttiieess  oopp..  HHeett  pprriimmaaiirree
ddooeell  vvaann  eeeenn  ssttuuddiieevveerreenniiggiinngg  iiss  tteennsslloottttee  hheett
bbeehhaarrttiiggeenn  vvaann  ddee  bbeellaannggeenn  vvaann  ssttuuddeenntteenn
vvaann  ddee  eeiiggeenn  ffaaccuulltteeiitt  eenn  nniieett  hheett  ttoonneenn  vvaann
mmaaaattsscchhaappppeelliijjkkee  bbeettrrookkkkeennhheeiidd..  EEeenn  iinn--
zzaammeelliinnggssaaccttiiee  zziitt  dduuss  nniieett  ssttaannddaaaarrdd  iinn  hheett
ttaakkeennppaakkkkeett..  EEnn  ddee  bbeessttuurreenn  vvaann  ddee  ssttuuddiiee--
vveerreenniiggiinnggeenn  hheebbbbeenn  hheett  aall  ddrruukk  ggeennooeegg……

MMaaaarr  ttoocchh  ddooeett  LLuucciidd  vvaann  IInndduussttrriiaall  DDeessiiggnn
iieeddeerr  jjaaaarr  mmeeee  mmeett  ddee  aaccttiiee  ‘‘SSeerriioouuss  RReeqquueesstt’’
vvaann  rraaddiioozzeennddeerr  33FFMM..  DDaaaarrbbiijj  zziitttteenn  rroonndd
kkeerrssttttiijjdd  eerrggeennss  iinn  hheett  llaanndd  ddiisskkjjoocckkeeyyss  iinn  eeeenn
ggllaazzeenn  hhuuiiss  eenn  kkaann  hheett  ppuubblliieekk  ffaavvoorriieettee
nnuummmmeerrss  aaaannvvrraaggeenn  vvoooorr  eeeenn  bbeeppaaaalldd
bbeeddrraagg..  HHeett  eennee  jjaaaarr  vveerrzzaammeelltt  LLuucciidd  ggeelldd
ddoooorr  kkeerrssttkkaaaarrtteenn  ttee  vveerrkkooppeenn,,  eeeenn  aannddeerr  jjaaaarr
ggaaaann  kkeerrssttbbaalllleenn  vvoooorr  vviijjff  eeuurroo  ppeerr  ssttuukk  ddee
ddeeuurr  uuiitt  eenn  ddaaaarrnnaa  bbeeddeennkkeenn  zzee  wweeeerr  wwaatt
aannddeerrss..  AAffggeellooppeenn  jjaaaarr  hheeeefftt  LLuucciidd  oopp  ddiiee

mmaanniieerr  ddrriieedduuiizzeenndd  eeuurroo  kkuunnnneenn  aaaannbbiieeddeenn  iinn
UUttrreecchhtt..  HHeett  ggeelldd  ggiinngg  nnaaaarr  eeeenn  sscchhoooonn
ddrriinnkkwwaatteerr  pprroojjeecctt,,  uuiittggeezzoocchhtt  ddoooorr  33FFMM..  DDiitt
jjaaaarr  ssttaaaatt  hheett  ggllaazzeenn  hhuuiiss  iinn  BBrreeddaa  eenn  LLuucciidd
zzaall  wweeeerr  vvaann  ddee  ppaarrttiijj  zziijjnn..  

SSttuuddiieevveerreenniiggiinngg  JJaappiiee  vvaann  SScchheeiikkuunnddiiggee
TTeecchhnnoollooggiiee  oorrggaanniisseeeerrtt  iieeddeerr  jjaaaarr  eeeenn
ffiieettssttoocchhtt  vvaann  MMaaaassttrriicchhtt  nnaaaarr  EEiinnddhhoovveenn..
TTwweeee  jjaaaarr  ggeelleeddeenn  wwaass  hheett  wwaatt  ggrrootteerr  vvaann
ooppzzeett  ddaann  aaffggeellooppeenn  sseepptteemmbbeerr..  HHeett  wweerrdd
ttooeenn  aaffggeessllootteenn  mmeett  eeeenn  mmuuzziieekkffeessttiivvaall  iinn  ddee
WW--hhaall  eenn  vvoooorraaff  wwaarreenn  ddoonnaattiieess  ggeerreeggeelldd  vvoooorr
eeeenn  ggooeedd  ddooeell..  MMeett  ddeezzee  bbeenneeffiieett--ffiieettssttoocchhtt
wwiisstt  JJaappiiee  rruuiimm  ttwwaaaallffdduuiizzeenndd  eeuurroo  bbiinnnneenn  ttee
‘‘ffiieettsseenn’’..  HHeett  ggeelldd  wwaass  vvoooorr  ddee  ssttiicchhttiinngg  BBrraamm,,
ddiiee  zziicchh  bbeezziigghhoouuddtt  mmeett  hheett  iinnzzaammeelleenn  vvaann
ffiinnaanncciiëëllee  mmiiddddeelleenn  vvoooorr  oonnddeerrzzooeekk  nnaaaarr
DDuucchheennnnee  ssppiieerrddyyssttrrooffiiee,,  eeeenn  ddooddeelliijjkkee  ssppiieerr--
zziieekkttee..  DDiitt  jjaaaarr  wwaass  eerr  ggeeeenn  cchhaarriittaass  ggeekkoopp--
ppeelldd  aaaann  ddee  ffiieettssttoocchhtt..  WWaatt  JJaappiiee  wweell  iieeddeerr
jjaaaarr  ooppnniieeuuww  rreeggeelltt  iiss  ddaatt  ddee  rreennttee  vvaann  hhuunn

ssppaaaarrrreekkeenniinngg  wwoorrddtt  oovveerrggeemmaaaakktt  aaaann  oorrggaa--
nniissaattiieess  aallss  hheett  KKaannkkeerrffoonnddss  ooff  ddee
HHaarrttssttiicchhttiinngg..

OOookk  mmeett  eeeennmmaalliiggee  aaccttiieess  ttoonneenn  ssttuuddeenntteenn
ggeerreeggeelldd  hhuunn  mmaaaattsscchhaappppeelliijjkkee  bbeettrrookk--
kkeennhheeiidd..  HHooeewweell  jjee  jjee  bbiijj  hheett  vvoollggeennddee
vvoooorrbbeeeelldd  kkuunntt  aaffvvrraaggeenn  ooff  hheett  ggooeeddee  ddooeell  hheett
mmiiddddeell  hheeiilliiggtt..  OOff  iiss  hheett  eeeenn  eexxccuuuuss  vvoooorr  eeeenn
ggeevvaaaarrlliijjkk  ssppeell??  BBiijj  ddee  rreeccoorrddppooggiinngg  vvuuuurr--
ssppuuwweenn  ddiiee  IInntteerrmmaattee,,  ddee  ssttuuddiieevveerreenniiggiinngg
vvaann  TTeecchhnniisscchhee  IInnnnoovvaattiieewweetteennsscchhaappppeenn,,  oopp
1155  ookkttoobbeerr  ggaaaatt  oonnddeerrnneemmeenn,,  zzuulllleenn  nnaammeelliijjkk
ccoolllleecctteebbuusssseenn  vvaann  ddee  BBrraannddwwoonnddeennssttiicchhttiinngg
wwoorrddeenn  nneeeerrggeezzeett..  OOookk  ggaaaatt  eerr  vvaann  iieeddeerr
vveerrkkoocchhtt  ddrraannkkjjee  ttiieenn  cceenntt  nnaaaarr  ddiiee  oorrggaa--
nniissaattiiee..

SSoommss  kkoommtt  eeeenn  aaccttiiee  zzeeeerr  ssppoonnttaaaann  ttoott  ssttaanndd..
TTiijjddeennss  eeeenn  bboorrrreell  vvaann  GGEEWWIISS,,  ddee  ssttuuddiieevveerr--
eenniiggiinngg  vvaann  WWiisskkuunnddee  &&  IInnffoorrmmaattiiccaa,,  wweerrdd  ggee--
sspprrookkeenn  oovveerr  hheett  ggllaazzeenn  hhuuiiss  wwaaaarrvvaann  LLuucciidd

vvaassttee  bbeezzooeekkeerr  iiss..  GGEEWWIISS--lleeddeenn  ggiinngg
ssppoonnttaaaann  mmeett  ddee  ppeett  rroonndd  eenn  hhaaaallddeenn  aall  ssnneell
ttwweeeehhoonnddeerrdd  eeuurroo  oopp  vvoooorr  ddee  rraaddiioommaakkeerrss..
DDaatt  ggeelldd  iiss  ttooeenn  ddoooorr  ttiieenn  ssttuuddeenntteenn  nnaaaarr
UUttrreecchhtt  ggeebbrraacchhtt..
DDee  vviieerrhhoonnddeerrdd  eeuurroo  ddiiee  JJaappiiee  iinn  mmeeii  oopphhaaaallddee
mmeett  eeeenn  llootteerriijj,,  mmooeesstteenn  oovveerr  mmeeeerr  kkiilloommeetteerrss
vveerrvvooeerrdd  wwoorrddeenn..  DDaatt  bbeeddrraagg  wwaass  bbeesstteemmdd
vvoooorr  ssllooppppeennwwiijjkkeenn  iinn  BBrraazziilliiëë  wwaaaarr  ddee  sscchheeii--
kkuunnddiigg  tteecchhnnoollooggeenn  hheett  ddeezzee  zzoommeerr  zzeellff
nnaaaarrttooee  bbrraacchhtteenn  ttiijjddeennss  eeeenn  ssttuuddiieerreeiiss..
DDee  ssttuuddiieevveerreenniiggiinngg  vvaann  TTeecchhnniisscchhee
NNaattuuuurrkkuunnddee,,  VVaann  ddeerr  WWaaaallss  mmaaaakktt  ddiitt  ccoollllee--
ggeejjaaaarr  ooookk  eeeenn  ssttuuddiieerreeiiss..  ZZiijj  ggaaaann  nnaaaarr  IInnddiiaa
eenn  hheebbbbeenn  ddeezzee  wweeeekk  iinn  eeeenn  vveerrggaaddeerriinngg



Koninklijke Horeca Nederland, het
verbond voor horeca ondernemers, bestaat
dit jaar 125 jaar. Van Eeghem vertelt dat zij
ter gelegenheid van dit jubileum hun be-
schermvrouwe, koningin Beatrix, hebben
gevraagd een wens te doen. De koningin
wenste dat de  brancheorganisatie zich in
2008 zou inzetten voor minderbedeelden.
Hiertoe hebben alle ondernemers geld bij
elkaar gelegd, waarmee zij allerlei activi-
teiten voor deze doelgroep organiseren.
Om ook in Eindhoven wat te doen, zocht
de regionale horecatak contact met de ge-
meente. Zij wezen de horecamensen weer
op het aardige initiatief van ESC van vorig
jaar. Vandaar dat al deze partijen dit jaar zo
innig samenwerken. 
SP-wethouder Hans-Martin Don van
Sociale Zaken en Welzijn, tevens
werkzaam bij het Leger des Heils, is ook
van de partij tijdens het diner. Net als oud-
burgemeester Wim van Elk van Helmond.

Ambtenaren en andere hulpverleners van
beide gemeentes hebben de afgelopen tijd
dak- en thuislozen en bewoners van ver-
schillend opvanginstellingen benaderd
om ze uit te nodigen voor het diner. Van

Eeghem is vol bewondering voor hen.
“Het valt niet mee om mensen zonder
vaste woon- en verblijfplaats te vinden. En
het is jammer dat veel mensen die hebben
toegezegd te komen toch op het laatste
moment niet mee zijn gegaan. Maar zeker
bij deze kwetsbare mensen kan het per
dag verschillen of iemand mee wil doen
aan zo’n massaal evenement. Daarom is
het ook goed dat we ook mensen van ver-
schillende opvanginstellingen uit
Helmond hebben uitgenodigd.”

Albert West
Zoals Joyce (23) die samen met haar
dochter Rachel (1) in een huis woont voor
begeleid wonen. Kleine Rachel met
snottebel zit stevig op de heup van haar
moeder en grijpt nieuwsgierig naar alles
wat beweegt. “Pas op hoor. Ze trekt alles
stuk. Ze heeft al twee mobieltjes van mij te
pakken gekregen”, waarschuwt Joyce. Ze
vertelt dat ze het eten vandaag lekker
vindt, maar dat er geen eten voor Rachel
was. “Gelukkig eet Rachel alles.” Joyce is
minder te spreken over de muziek van
Albert West, die nu binnen een optreden
geeft. Daarom is ze even buiten gaan
staan. Ze neemt nog een trek van haar
sigaret.
Een stukje verder staat een goedige reus,
van wie je aanvoelt dat je hem niet tegen
moet komen als hij in een slechte bui is.
Clinge Harte (31) uit Zeeuws Vlaanderen
vindt het eten goed. Hij heeft zelf ook er-
varing in de horeca, zo vertelt hij, maar op
dit moment werkt hij er niet in. Hij heeft
de afgelopen jaren op veel verschillende
plaatsen gewoond: van Eindhoven tot
Bladel en van Bergeijk tot Helmond.
“Maar nou moet ik daar ook weg. Ik heb
het weer verprutst. Ik zou graag op mezelf
wonen. Maar niet alleen daar word ik de-
pressief van.”
Na het optreden van Albert West is het tijd
voor het spectaculaire grand dessertbuffet
mét vuurwerk. Doe nog maar een
appelsap./.
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dak en drank
C/Ingrid Magilsen
an Overbeeke
aal bij het viersterren hotel De
gasten van het ‘Diner (z)onder
Ze moeten zo door naar de rosé
ommes gratin en een andijvie-
 courgette. Binnen lopen 120
dak- en thuislozen en bewoners
n in Eindhoven en Helmond van

Ook het Eindhovens Studenten
werking aan dit evenement.
in direct contact met minder-
e gezelligheids-  en studie-
levert een breed scala aan
okken activiteiten op. 

Van collecte tot eendenrace
NNaaaasstt  hheett  ddaakklloozzeennddiinneerr  zzoorrggtt  hheett
EEiinnddhhoovveennss  SSttuuddeenntteenn  CCoorrppss  ((EESSCC))  eerr  ooookk
vvoooorr  ddaatt  eerr  iieeddeerr  jjaaaarr  ddoooorr  eeeenn  kklleeiinnee  vviijjffttiigg
ssttuuddeenntteenn  fflliinnkk  ggeeccoolllleecctteeeerrdd  wwoorrddtt  vvoooorr  ddee
aaiiddssssttiicchhttiinngg..  HHeett  iiss  eeeenn  vvaann  ddee  sseennaaaattssoopp--
ddrraacchhtteenn  wwaaaarruuiitt  eeeerrsstteejjaaaarrss  kkuunnnneenn  kkiieezzeenn
oomm  iieettss  ttee  ddooeenn  vvoooorr  ddee  vveerreenniiggiinngg..
DDaaaarrmmeeee  wwiill  EESSCC  nnoogg  eeeennss  hhaaaarr  mmaaaattsscchhaapp--
ppeelliijjkkee  bbeettrrookkkkeennhheeiidd  ttoonneenn..  

DDee  SSSSRREE  ddeennkktt  bbiijj  hheett  iinnvvuulllleenn  vvaann  ggooeeddee
ddooeelleenn  eeeerrddeerr  aaaann  ‘‘iieettss  tteerruuggggeevveenn  aaaann
EEiinnddhhoovveenn  ssttuuddeenntteennssttaadd’’..  MMeett  hheett  jjaaaarrlliijjkkss

oorrggaanniisseerreenn  vvaann  hheett  CClluubb  004400  DDaanncceeffeeeesstt  oopp
hheett  SSttaaddhhuuiisspplleeiinn  wwiill  ddee  vveerreenniiggiinngg  ddee  iinn--
wwoonneerrss  vvaann  EEiinnddhhoovveenn  hheett  ggeevvooeell  ggeevveenn  ddaatt
zzee  ttoocchh  eecchhtt  iinn  eeeenn  ssttuuddeenntteennssttaadd  wwoonneenn..
HHeett  nneett  aaaannggeettrreeddeenn  bbeessttuuuurr  hheeeefftt  wweell  ddee
iinntteennttiiee  oomm  iieettss  oopp  ppootteenn  ttee  zzeetttteenn  vvoooorr  wwaatt
bbeettrreefftt  lliieeffddaaddiigghheeiiddsswweerrkk,,  mmaaaarr  oopp  ddiitt
mmoommeenntt  ssttaaaatt  eerr  nnoogg  nniieettss  oopp  ssttaappeell..  

BBiijj  EESSVV  DDeemmooss  lleevveerreenn  ggooeeddee--ddooeelleenn--aaccttiieess
ccoonnccrreeeett  ggeelldd  oopp..  IIeeddeerr  vvoooorrjjaaaarr  oorrggaanniisseeeerrtt
ddee  ccoommmmiissssiiee  SSoocciiaaaall  OOnnddeerrnneemmeennddee
SSttuuddeenntteenn  eeeenn  vvllooooiieennvveeiilliinngg..  SSttuuddeenntteenn

hhaalleenn  vveerrkkooooppbbaarree  rroommmmeell  oopp  bbiijj  oouuddeerrss  eenn
bbuuuurrttbbeewwoonneerrss,,  vveeiilleenn  ddiiee  eenn  ddee  ooppbbrreennggsstt
ggaaaatt  nnaaaarr  bboouuwwpprroojjeecctteenn  iinn  BBaannggllaaddeesshh,,
KKeenniiaa,,  GGhhaannaa,,  ooff  ddiicchhtteerr  bbiijj  hhuuiiss  nnaaaarr  eeeenn
kkaannkkeerrbbeessttrriijjddiinnggffoonnddss..  OOookk  hheeeefftt  ddee  ccoomm--
mmiissssiiee  eeeenn  kkeeeerr  eeeenn  ccaannttuuss  ggeeoorrggaanniisseeeerrdd
wwaaaarrvvaann  ddee  wwiinnsstt  nnaaaarr  ddee  MMaaaagg--LLeevveerr--
DDaarrmm--ssttiicchhttiinngg  ggiinngg..  KKllaappssttuukk  wwaass  eecchhtteerr
ddee  DDuucckkrraaccee  iinn  mmeeii  vvaann  ddiitt  jjaaaarr..  DDaaaarr  wweerrdd
ddoooorr  DDeemmooss  rruuiimm  zzeevveenndduuiizzeenndd  eeuurroo  oopp--
ggeehhaaaalldd  vvoooorr  SSOOSS--kkiinnddeerrddoorrppeenn..

ggeesspprrookkeenn  ooff  eerr  mmiisssscchhiieenn  eeeenn  ggooeedd  ddooeell  aaaann
ggeekkooppppeelldd  kkaann  wwoorrddeenn..  BBiinnnneenn  aaffzziieennbbaarree  ttiijjdd
wwoorrddtt  ddaaaarr  eeeenn  bbeesslluuiitt  oovveerr  ggeennoommeenn..

HHeett  ggeebbeeuurrtt  ooookk  ddaatt  eeeenn  ssttuuddiieevveerreenniiggiinngg
pplloottss  ggeelldd  hheeeefftt  eenn  ddaaaarr  eeeenn  bbeesstteemmmmiinngg  vvoooorr
zzooeekktt..  SSttuuddiieevveerreenniiggiinngg  PPrroottaaggoorraass  vvaann
BBiioommeeddiisscchhee  TTeecchhoollooggiiee  hhiieelldd  bbiijj  hheett  ssyymm--
ppoossiiuumm’’  HHiigghhwwaayy  ooff  tthhee  hhuummaann  bbooddyy’’  iinn  mmeeii
22000077,,  mmeeddee  ddoooorr  ddee  hhooggee  ooppkkoommsstt,,  ssppoonnssoorr--
ggeelldd  oovveerr..  DDee  ddiirreecctteeuurr  vvaann  ddee  HHaarrttssttiicchhttiinngg
ddiiee  oopp  hheett  ssyymmppoossiiuumm  eeeenn  pprreesseennttaattiiee  hhaadd
ggeeggeevveenn,,  kkoonn  mmeett  eeeenn  cchheeqquuee  vvaann  775500  eeuurroo  zzoo
mmeeeenneemmeenn  nnaaaarr  hhuuiiss..
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Centraal Stembureau
Verkiezingen TU/e 2008
In 2008 worden voor de geleding stu-
denten verkiezingen gehouden voor de
universiteitsraad en de faculteitsraden.
Voor de geleding personeel van de facul-
teit Bouwkunde worden dit jaar zgn. tus-
sentijdse verkiezingen gehouden voor de
faculteitsraad.
Op maandag 06 oktober t/m woensdag
08 oktober ’08 liggen de kiezersregisters
(van 09:00 uur tot 12:00 uur en van
14:00 uur tot 17:00 uur) ter inzage op
het Centraal Stembureau, Traverse
0.02/0.03. 
Kiesgerechtigde studenten en medewer-
kers ontvangen gedurende deze periode
een mail ter kennisgeving hiervan. Met
de daarin opgenomen link wordt hen
bovendien de mogelijkheid geboden (via
internet) kennis te nemen van de voor
hen van toepassing zijnde gegevens,
zoals deze zijn opgenomen in het kie-
zersregister. 
Gedurende genoemde periode bestaat
tevens de mogelijkheid verzoeken tot ver-
betering in te dienen. 
Voor tijdschema/overige informatie, zie:
http://www.tue.nl/verkiezingen.

Elections TU/e 2008
In 2008 elections will be held for the
section of students for the University
Council and the Department Councils.
For the section of the staff members,
interim elections will be held for the
Department Council of the Department
Architecture, Building and Planning.
These elections will take place by means
of electronic voting. 
The electoral register is available for
inspection at the Central Electoral
Committee, Traverse  0.02/0.03 (from
9:00 to 12:00 and from 14:00 to 17:00
hours) on Monday 06 October thru
Wednesday 08 October 2008.
For further information:
http://www.tue.nl/verkiezingen

Promoties
J.K. Sari verdedigt op vrijdag 3 oktober
zijn proefschrift en stellingen tegen de
bedenkingen van een commissie. Dit
gebeurt vanaf 10.00 uur in zaal 4 van het
Auditorium. De titel van het proefschrift
luidt ‘Multivariate degradation modelling
and its application to Reliability testing’.
Sari promoveert aan de faculteit
Technologie Management. De promoto-
ren zijn prof.dr. M.J. Newby en prof.dr.ir.
A.C. Brombacher.

Ir. E. Langereis verdedigt op maandag 6
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 ‘Plasma-assisted atomic
layer deposition an in situ diagnostic
study’. Langereis promoveert aan de
faculteit Technische Natuurkunde. De
promotor is prof.dr.ir. M.C.M. van de
Sanden.

Ir. R.P.J. Kunnen verdedigt op dinsdag 7

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 ‘Turbulent rotating con-
vection’. Kunnen promoveert aan de
faculteit Technische Natuurkunde. De
promotoren zijn prof.dr. H.J.H. Clercx
en prof.dr.ir. B.J. Geurts.

Dipl.-Ing. M. Trcka verdedigt op woens-
dag 8 oktober zijn proefschrift en stellin-
gen tegen de bedenkingen van een com-
missie. Dit gebeurt vanaf 14.00 uur in
zaal 4 van het Auditorium. De titel van
het proefschrift luidt ‘Co-simulation for
Performance Prediction of Innovative
Integrated Mechanical Energy Systems
in Buildings’. Trcka promoveert aan de
faculteit Bouwkunde. De promotor is
prof.dr.ir. J.L.M. Hensen.

M. Pesic MSc verdedigt op woensdag 8
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 ‘Constraint-Based
Workflow Management Systems:
Shifting Control to Users’. Pesic promo-
veert aan de faculteit Technologie
Management. De promotor is prof.dr.ir.
W.M.P. van der Aalst.

Drs. Y. van Gennip verdedigt op woens-
dag 8 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 ‘Partial localisation
in a variational model for diblock copoly-
mer-homopolymer’. Van Gennip promo-
veert aan de faculteit Wiskunde &
Informatica. De promotor is prof.dr.
M.A. Pelletier.

Intreerede
Prof.dr. S. Etalle houdt op vrijdag 3 okto-
ber zijn intreerede. Dit gebeurt vanaf
16.00 uur in de Blauwe Zaal van het
Auditorium. De titel van de rede luidt
‘Nice to know’. Etalle werkt aan de facul-
teit Wiskunde & Informatica. 

Studium Generale
Pecha Kucha
Twintig slides. Twintig seconden per
slide. Geen saaie powerpoint-presenta-
ties, maar een avond vol frisse, snelle en
creatieve sprekers. Dat is Pecha Kucha.
Een avondje Pecha Kucha, grofweg ver-
taald uit het Japans als ‘prietpraat’, is een
soort open podium voor presentaties van
6 minuten en 40 seconden. Wij zijn nog
op zoek naar sprekers. Dit is jouw kans
om de wereld kennis te laten met jouw
ideeën, gedachten en concepten. Heb jij
een idee dat je wilt delen met de rest van
de wereld? Meld je aan en stuur een
email naar Marieke Kruithof: m.kruit-
hof@tue.nl. Zie ook: www.pechakucha.nl
www.designlab.nu

Stack
Symposium
Aanstaande dinsdag, 7 oktober, houdt
Stack met Talent-Quest een symposium.
Het onderwerp van de middag zal zijn

‘Computer science within multinatio-
nals’. Na lezingen van Vodafone, APG en
SABIC wordt er een paneldiscussie met
deze bedrijven gevoerd. De middag
wordt afgesloten met een borrel.
Datum: 7 oktober. Aanvang: 13.30 uur.
Einde: 17.00 uur. Locatie: de Zwarte
Doos. Meer informatie:
symposium.stack.nl. Inschrijvingen:
actie@stack.nl.

Young KIVI NIRIA 
Workshop cv en sollicitatie-
procedure 
Dinsdag 14 oktober 2008 houdt Young
KIVI NIRIA Students Eindhoven in
samenwerking met Technisch
Projectbureau USG Innotiv een cv-
workshop met sollicitatieprocedure.
Tijdens deze workshop worden alle in’s
en out’s van een goede cv en sollicitatie-
procedure besproken. 
Als je graag van deze ideale mogelijkheid
gebruik wilt maken, vragen wij je vóór
donderdag 9 oktober 2008 een volledige
en up to date curriculum vitae in te stu-
ren naar ykns-eindhoven@kiviniria.nl.
Deelname is gratis.
Datum:dinsdag 14 oktober 2008, tijd:
18.45 - 22.00 uur, plaats: USG Innotiv,
Emmasingel 17, (2e etage van gebouw
De Admirant), Eindhoven. Informatie:
Jelmer Meijer, secretaris YKNS-E via
onderstaand e-mailadres. Aanmelden:
ykns-eindhoven@kiviniria.nl

International Relations
Office
Lezing studie en stage in het
buitenland
Heb je interesse om tijdelijk naar het
buitenland te gaan om te studeren of om
stage te lopen? Kom dan op vrijdag 10
oktober van 12.30 tot 13.30 naar college-
zaal 5 van het Auditorium.
STU/International Relations Office houdt
dan in samenwerking met de NUFFIC
een lezing over studie en stage in het
buitenland in het kader van de nationale
Wilweg-Campagne 2008. 
Voor meer informatie: io@tue.nl

TINT
Wandelmeditatie volgens Thich
Nhat Hanh
Met iedere stap kom je in contact met de
wereld en met jezelf. Iedere stap brengt
je terug in het hier en nu, het enige
moment waarin we kunnen leven. Voor
deze wandelmeditatie is geen jarenlange
studie en oefening nodig. Er hoeven
geen mystieke krachten of hogere mach-
ten worden aangeroepen. Innerlijke rust
en stilte zijn voor iedereen te bereiken,
in elk moment. Door je te concentreren
op je ademhaling en door kleine welbe-
wuste stappen te zetten, krijg je contact
met je lijf en met de wereld. Ook verle-
den en toekomst verliezen de greep op je
aandacht en je kunt vrij en ontspannen
in het moment zijn. De wandelmeditatie
wordt gegeven volgens de boeddhistische
leer van Thich Nhat Hanh. Met zijn
geëngageerd boeddhisme heeft hij de
leer van Boeddha toegankelijk gemaakt
voor de hedendaagse mens.
Datum: zondag 5 oktober, 9.00 uur in de

ochtend, kasteeltuin van Eckardal in
Eindhoven. Begeleiding: Hans d’Achard.
Voor meer informatie: www.tue.nl/tint.
Opgave: Hans d’Achard, e-mail:
hans@achard.nl tel.: 06-15949109.

Coordinator ict (interne vacature)
(V21.013), dienst ICT (1,0 fte). Tijdelijk
dienstverband, salaris maximaal schaal
12 CAO Nederlandse universiteiten bijla-
ge 1 (3.792 t/m 4.868 euro).

PhD student Teleoperations project
(V32.025), Architecture of information
systems, department of Mathematics and
Computer science (1,0 fte). Tijdelijk
dienstverband, salaris maximaal schaal
27 CAO Nederlandse universiteiten bijla-
ge 1 promovendus (2.000 t/m 2.558
euro).

Onderwijs- en onderzoeksmedewerker
(V36.350), OED, faculteit Elektrotechniek
(1,0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris
maximaal schaal 10 CAO Nederlandse
universiteiten bijlage 1 (2.330 t/m 3.678
euro).

PhD D&D support systems Effects of
urban form on dynamic repertoires of
activity-travel behaviour (V38.542), the
Urban Planning Group, department of
Architecture, Building and Planning  (1,0
fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maxi-
maal schaal 27 CAO Nederlandse univer-
siteiten bijlage 1 promovendus (2.000
t/m 2.558 euro).

PhD D&D SS - Effects of pricing strate-
gies on dynamic repertoires of activity-
travel behaviour (V38.543), the Urban
Planning Group, department of
Architecture, Building and Planning (1,0
fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maxi-
maal schaal 27 CAO Nederlandse univer-
siteiten bijlage 1 promovendus (2.000
t/m 2.558 euro).

Part-time Professor Entrepreneurial
Finance (V39.462), Organization Science
and Marketing Group, department of
Technology Management (0,3 fte). Vast
dienstverband, salaris maximaal schaal
26 CAO Nederlandse universiteiten bijla-
ge 1 hoogleraar 1 (5.351 t/m 8.445 euro).

Assistant Professor (V39.463), Human-
Technology Interaction, department of
Technology Management (1,0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 12 CAO Nederlandse universitei-
ten bijlage 1 (3.129 t/m 4.868 euro).

2 PhD students Smart microtissues for
cardiac regeneration’ (V50.098), Soft
Tissue Biomechanics and Engineering
research, 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).

PhD student Bioreactor for heart valve
tissue engineering (V50.099), Soft
Tissue Biomechanics and Tissue
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).

PhD student Mechanobiology of in situ
heart valve tissue engineering (V50.100),
Soft Tissue Biomechanics and Tissue
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).

2 PhD students Vascular graft tissue eng-
ineering (V50.101), Soft Tissue
Biomechanics and Tissue engineering,
department of Biomedical Engineering
(1,0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris
maximaal schaal 27 CAO Nederlandse
universiteiten bijlage 1 promovendus
(2.000 t/m 2.558 euro).

PhD student Metabolic Syndrome
(V50.102), Biomedical NMR, 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).

3 PhD students Chemical Biology
(V50.103), Molecular Bioengineering,
department of Biomedical Engineering
(1,0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris
maximaal schaal 27 CAO Nederlandse
universiteiten bijlage 1 promovendus
(2.000 t/m 2.558 euro).

2 Promovendi Supramoleculaire
Geneeskunde (V50.104), Molecular
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).

PhD student In vivo MRS of lipid dyna-
mics in insulin-resistant muscle
(V50.105), Biomedical NMR, 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 Muscle mitochondrial oxi-
dative capacity in type 2 diabetes
(V50.106), Biomedical NMR, 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).

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

Vacatures

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

vvoooorr  ppllaaaattssiinngg  bbiinnnneenn  zziijjnn..  
ZZee  kkuunnnneenn  wwoorrddeenn  ggeemmaaiilldd  nnaaaarr
uunniivveerrssiitteeiittssbbeerriicchhtteenn@@ttuuee..nnll..
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In short
Rectification
The story about the
Meditation Center, in
Cursor 4, said that it had
been refurbished in 2003
according to ideas deve-
loped by students from the
Design Academy. This is
not correct. They were
students of the TU/e
Department of Industrial
Design that assisted in
making the new design.

Lecture for kids
about robots
The Children’s University
Eindhoven/Tilburg is
organizing a lecture in
English for children in
primary school groups 6,
7 and 8 (from about 9 to
12 years of age) on October
27. Professor Marc
Vermeulen will talk about
‘The Robot Teacher’. The
lecture is specifically for
children who speak
English at home or at
school. If you would like
your child to attend,
register on October 6 at
the latest, mail kinderuni-
versiteit@uvt.nl. For more
information call Susanne
Denis at (040-247) 2518.
The Children’s University
lecture will be held at the
University of Tilburg at
4.45 p.m. in the Dante
building.

Complimentary
tickets for
Funny games
Cursor is allowed to hand
out ten complimentary
tickets for the psycho-
logical thriller Funny
Games, which will be
shown in De Zwarte Doos
on the TU/e campus on
Thursday 2, Tuesday 7 and
Wednesday 8 October at
20.00 hours. Funny
Games describes how
without any motive for
doing so two apparently
polite boys terrorize a
family in a suburb that is
on holiday there. As the
perpetrators regularly di-
rectly address the camera,
and hence the viewers,
viewers are maneuvered
into a highly awkward po-
sition. The complimentary
tickets may be collected at
the editors’ room of
Cursor, W-hal 1.25. 

Painting course
at SG
Up until today, Thursday 2
October, you can register
for the painting lab of
Studium Generale. In five
sessions participants will
get acquainted with tradi-
tional and experimental
painting techniques. The
course is open to both be-
ginners and advanced
students. The only requi-
rement is an open and un-
biased look at things.
Participation costs: fifteen
euros. The course will be
held on Tuesdays 7, 14 and
28 October and on 4 and
11 November. Mail for
more information to
c.j.c.b.bolwerk@tue.nl. 

Best master teacher Alessandro Nuvolari: 

“My students made the best case for me”
Assistant professor Dr.
Alessandro Nuvolari was
in Italy teaching at the
European Summer School
of Industrial Dynamics
for PhD students and
post-docs when he heard
that he had won the TU/e
prize for best teacher in a
master program. He
decided to hurry home to
be on time to receive the
award at the opening of
the academic year. 

“As I understand it, my
students made the best
case for me”, he grins. “I
don’t know if I’m the best
master teacher, but I can
certainly say that my
students are very mo-
tivated and it’s a pleasure to
teach them.”
Nuvolari teaches the
courses ‘Perspectives on
the European knowledge-
based economy’, ‘Tech-
nology and growth’ and a
multidisciplinary project
in the School of Innovation
Sciences, which is part of
the Department of
Industrial Engineering &
Innovation Sciences. He
supervises a research
project on patent citations
for which he secured a Veni
grant in 2006. He also
supervises students in
various phases of their
theses.
“I don’t think I have a
specific style of teaching. I

did my PhD here and tried
to learn from my col-
leagues, some of whom I
imitated. For example, I
tried to see how Professor
Eddy Szirmai related to his
students. He taught deve-
lopment studies and has
since left for a post in
Maastricht.” 
Nuvolari prefers a direct,
one-on-one teaching
approach to more formal
lectures, which is possible
in a small program like that
of Innovation Sciences.
According to this teacher,
students at a master level
want to acquire a broader
or critical range of skills to
create their own path of

learning. “By now I’m used
to making appointments
with everybody, that’s just
the way things are done
here. But students know
that they can come in if
they pass by my office and
the door is open”, he says.

Guest lecturers
One of the things the
student jury praised about
Nuvolari’s teaching style is
the fact that he regularly
invites guest lecturers. “I
always invite one of the di-
rectors of the European
Patent Office during my
course on patents.
Students enjoy his
lectures, as he is passionate

about his work. He comes
to explain how patents are
written. On the one hand
you want to make sure your
discovery is covered, on the
other you don’t want to give
away too much. Of course
there are always attorneys
involved. And an examiner,
who makes sure a patent
describes a useful and
novel application. You
cannot for example patent
a mathematical formula or
anything too trivial. That’s
why patents are not the
clearest documents. Never-
theless, patent writing is
something of an art.”
In Nuvolari’s course, stu-
dents study the develop-

ment of specific techno-
logy by looking at the
related patents. “This can
be a way to evaluate the
quality of the patents and
reconstruct the develop-
ment of a technology.
Patents provide a wonderful
source of data on trends.”
“My own research focuses
on how patents impact on
innovation - their effect is
at best neutral but usually
detrimental. That’s why
I’m an advocate of open
source technology and of
abolishing patents. I’m
against intellectual mono-
polies which put the small
players at a disadvantage.”
Nuvolari made a very clear
choice to come to the
Netherlands to work for his
PhD. “I’m from Milan, but
I wanted to do my PhD
abroad. I chose the Nether-
lands because I like the
idea of being part of the
scientific staff and getting
paid a decent wage instead
of a student grant. In most
countries you have to pay
your own way. The Dutch
system makes you feel
you’re taken seriously and
this ultimately helps with
the transition to a job as an
assistant professor. Its
good to have your own
office, your own computer
en paid research. The
Dutch system is also an ex-
cellent way of funding re-
search”, he comments./.

Iraqi and Bosnian
food at annual Iftar

MMoossaaiicc’’ss  aannnnuuaall  IIffttaarr  mmeeaall  llaasstt  WWeeddnneessddaayy  aattttrraacctteedd  ssoommee
8800  ssttuuddeennttss..  TThhiiss  yyeeaarr  aa  mmootthheerr  aanndd  aa  nnuummbbeerr  ooff  ssttuuddeennttss
pprreeppaarreedd  IIrraaqqii  aanndd  BBoossnniiaann  ffoooodd  wwiitthh  wwhhiicchh  ttoo  bbrreeaakk  tthhee
ddaaiillyy  RRaammaaddaann  ffaasstt..  EEvveerryy  yyeeaarr  tthheerree  aarree  mmoorree  ssttuuddeennttss  iinnttee--
rreesstteedd  iinn  ttaallkkiinngg  ppaarrtt  iinn  tthhee  mmeeaall  aanndd  nnoott  aallll  tthhee  ddiinneerrss  wweerree
ooff  tthhee  MMoosslleemm  ffaaiitthh..  TThhee  mmeeaall  wwaass  pprreecceeddeedd  bbyy  aa  ddooccuu--
mmeennttaarryy  oonn  mmiirraacclleess  iinn  tthhee  KKoorraann..

PPhhoottoo::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee

Alessandro Nuvolari. Photo: Bart van Overbeeke

Beta PhD prize to Alves De Medeiros
Last year’s winner of the
general PhD prize at the
TU/e has now also won the
award for best PhD disser-
tation at the Beta Research
School. Ana Karla Alves de
Medeiros was one of three
finalists; Erik Winands and
Bram Kranenburg were
also on the short list. “Ana
Karla’s work has created a
lot of spin-off”, said prof.
dr. ir. Geert-Jan van
Houtum, director of Beta.
“Her open-source genetic
process mining algorithms
are now being used by
quite a few organizations.”
Alves de Medeiros’ disser-
tation was entitled ‘Genetic
Process Mining’ and
focused on the develop-
ment of a control-flow

process mining algorithm
that can discover common
control-flow structures.
‘Process mining targets the
automatic discovery of
information from an event
log’, she writes in her
dissertation. ‘The dis-
covered information can be
used to deploy new
systems that support busi-
ness processes or as a
feedback tool that helps in
auditing, analyzing and
improving already enacted
processes. The main
benefit of process mining
is that information is objec-
tively compiled.’
The prize came with a
check for 500 euros, a big
bunch of flowers and a
plaque./.

Ana Karla Alves de Medeiros receives the PhD prize.
Photo: Bart van Overbeeke



Enkele weken geleden werd hij op zijn
vakantieadres gebeld. Of Martin
Schuurmans naar Boedapest kon komen.
Samen met zeventien andere Europeanen
was hij uit 180 kandidaten gekozen om
zitting te nemen in het bestuur van het
EIT. Tijdens de eerste vergadering kreeg
hij uit hun midden de voorzittershamer
toebedeeld. Plotseling staat de voormalige
Philips-directeur uit Waalre aan het hoofd
van onderzoek- en innovatiebeleid in
Europa.

Het EIT heeft als hoofdzetel Boedapest
waar het bestuur vergadert. Maar verder
gaat het om een netwerkorganisatie van
onderwijs, onderzoek en ondernemers
verspreid over heel Europa. Een van de
taken van het EIT is om uit dat veld het
beste van het beste te selecteren en te
bundelen tot topinstituten. Om de diverse
disciplines bijeen te brengen en zo de ver-
nieuwing van technologie en producten
een boost te geven. Deze ‘innovatie-
gemeenschappen’ moeten zich waar-
schijnlijk gaan richten op vernieuwbare
energie, klimaatverandering en nieuwe
informatie- en communicatietechnologie.
“We zullen klimaat en energie in de
vingers moeten krijgen. Dat is van door-
slaggevend belang voor het welslagen van
onze samenleving”, meent Schuurmans. 

De nieuwe voorzitter is voorgedragen
door ‘gerenommeerde bedrijven en
kennisinstellingen in Europa’. Welke
precies, vindt hij minder belangrijk te
vermelden. Algemeen staat de alumnus
en oud-hoogleraar van de TU/e bekend
om zijn ervaring met innovatie. In de
jaren negentig zette hij in China een
researchlab op voor Philips en kreeg er in
2004 voor Philips Medical Systems ook
een joint venture van de grond. In 2005
realiseerde hij in China een biomedische
school. 

Slagvaardig
De slagvaardigheid van de Aziaten heeft
een diepe indruk op hem gemaakt. Hij
zou graag hetzelfde elan in Europa willen
aanwakkeren. Het is voor Schuurmans
(62) een van de drijfveren om het voorzit-
terschap van het EIT te aanvaarden. “Het
opzetten van Europese topinstituten is
een geweldige uitdaging. Maar ook een
grote noodzaak. De EU doet het niet heel
erg goed in vergelijking met China en de
Verenigde Staten waar veel innovatiege-
meenschappen zijn van formaat. Silicon
Valley is daar een goed voorbeeld van. We
hebben in Europa moeite om onze goede
mensen vast te houden. Er zijn niet
genoeg uitdagingen voor ze. Door in
Europa ‘centers of excellence’ op te zetten
kunnen we deze brain drain tegengaan.” 

Schuurmans wil af van het ‘polder-
landschap’ in Europa, waar het gemid-
delde de norm is en toppers niet vol-
doende kansen krijgen. Ook de
traditionele denkwijze dient te ver-
anderen. “We moeten af van de lineaire
keten: onderwijs, onderzoek en onderne-
merschap. Dat pakken ze in China veel
effectiever aan. Een voorbeeld? Ze kopië-
ren een product uit het Westen en laten
studenten onderzoek doen naar verbete-
ringen. Vervolgens komt een goedkoop
product dat goed verkoopt op de Afri-
kaanse markt. Daar ontstaat de behoefte
aan een verbeterde versie. Dus zoeken
Chinese onderzoekers vervolgens naar
nieuwe software. Dat is duur, dus laten ze
dat een paar studenten schrijven en ver-
volgens wordt die software door een pro-
ducent aan het product toegevoegd. Zo
rolt het weer op de markt, ditmaal mis-
schien iets duurder, maar wellicht ook ge-
schikt voor de Europese markt. Zo
flippert de innovatie heen en weer tussen
onderwijs, onderzoek en ondernemer-
schap. Er zit misschien geen lijn in, maar
de innovatie gaat sneller en beter dan we
in Europa gewend zijn.”

Kenniseconomie
De Europese landen zouden in dat
opzicht wat bescheidener mogen zijn.
Ook Nederland. “We gaan prat op onze
kenniseconomie en laten het productie-
werk graag over aan landen als India en
China. Maar de Chinese overheid gaat de
overstap maken naar een kennis-
economie. En wat blijft er dan voor ons
over? We zullen moeten zorgen dat onze
kenniseconomie op hoger niveau blijft
dan China.”

Schuurmans beseft als geen ander dat
samenwerking nodig is. “Het zou goed
zijn als partijen buiten Europa partici-
peren in onze innovatiegemeenschappen.
We blijven zo op de hoogte van de kennis
in andere werelddelen. En het kan de pro-
cessen in Europa versnellen. Er is buiten
Europa zeker interesse voor de innovatie-
gemeenschappen die het EIT wil begin-
nen. De ontwikkeling van bio-ethanol is
een beeldschoon voorbeeld. In de VS zijn
ze daar al veel verder mee. Samenwerking

met de Amerikanen voorkomt dat wij het
wiel niet opnieuw hoeven uit te vinden.
Want dat gebeurt nog te veel in Europa.
We lopen voorop met uitvindingen, maar
slagen er vaak niet in om te komen tot
innovatieve producten.”

De EIT-voorzitter benadrukt dat hét
model voor innovatie niet bestaat. Wel is
het van belang om fysieke plekken te
creëren waar ‘excellente partijen’ kunnen
samenwerken. Dergelijke topinstituten
hebben een toegevoegde waarde. 
Zeker als masterstudenten daar bij
betrokken zijn. “Geef ze geld zodat ze in
ideale omgeving kunnen werken aan
nieuwe producten. Dat is ongelooflijk
leerzaam. In China doen ze dat al langer.
En er zou, naast de universitaire bul, ook
een EIT-excellentielabel moeten komen.
Dat is voor jonge mensen heel stimu-
lerend.”

Startgeld
Het EIT gaat 300 miljoen euro startgeld
uittrekken voor de eerste innovatie-
gemeenschappen. Dat lijkt bescheiden.
Schuurmans: “Ik ben blij met dat bedrag,
anders krijg je idiote verwachtingen. Het
EIT gaat niet alle problemen oplossen.
We gaan slechts elementen bijdragen aan
de oplossing. Andere particuliere en
publieke partijen zullen ook moeten gaan
deelnemen. Ik wil over drie jaar twee
innovatiegemeenschappen daadwerkelijk
actief en succesvol bezig zien met een
budget van zeg vijftig tot honderd miljoen
euro per jaar. Topcenters die zelf nieuwe
markten gaan aanboren en gaan produ-
ceren. Dan beschouw ik mijn termijn als
geslaagd. Je kunt natuurlijk niet direct
verlangen dat ze geld opleveren. Dat zal
pas na vijf tot zeven jaar gebeuren of mis-
schien nog wel langer.” 

Nederlandse instellingen en bedrijven
hoeven niet te rekenen op een voorkeurs-
behandeling nu Schuurmans aan het roer
staat bij het EIT. “Ik sta uiteraard klaar
om adviezen en tips te geven. Net zoals de
overige zeventien bestuursleden dat
zullen doen. Verder gaan we niet. We zijn
het eerste instituut dat door de politiek is
opgericht en volledig onafhankelijk is. We

leggen een keer per jaar verantwoording
af aan de EU-commissie, maar politieke
of nationale belangen zullen onze doel-
stellingen niet overhoop halen. Onder-
wijs, onderzoekers en ondernemers
zullen zelf met voorstellen moeten
komen.”

In hoeverre de TU/e en de regio Zuid-
Oost Brabant aanspraak kunnen maken
op toekomstige EIT-gelden, laat
Schuurmans wijselijk in het midden.
Maar de Eindhovense universiteit is in
zijn ogen goed bezig. De integratie van
innovatieve bedrijven op de high tech
campus in Eindhoven spreekt hem ook
erg aan. Maar er zal duidelijk meer
moeten gebeuren. “Er is over het alge-
meen te weinig kruisbestuiving in
Europa. Breng excellentie gebundeld
bijeen in het hele traject van onderwijs,
onderzoek en ondernemerschap en pas
open innovatie toe. Dan zal het EIT zeker
belangstelling tonen.” 

Hartenkreet
De voorzittershamer blijft tot najaar 2011
in handen van Schuurmans, met een
optie voor nog drie jaar. Of hij die tweede
termijn ambieert? “Mijn vrouw is heel be-
trokken bij mijn werk. Zonder haar in-
stemming was ik hier niet aan begonnen.
Het hangt een beetje af hoe de situatie
dan is.”

Schuurmans onthult aan het einde van
het gesprek, zijn ‘crie de coeur’. “Ik heb
voor Philips en de TU/e veel tijd in Azië
doorgebracht en gezien hoe het daar
werkt. Daarom ben ik intens bezorgd over
de toekomst van Europa. We willen
ondanks klimaatproblemen, energie- en
voedseltekorten onze positie behouden.
Maar er heerst hier een extreme consen-
suscultuur. Alles gaat heel langzaam en
de EU komt nauwelijks tot besluiten.
Tegelijkertijd worden we links en recht
ingehaald door economieën die veel
sneller gaan dan de Europese. Dit gaat
over banen, over werk. Over het welleven
van onze kinderen en kleinkinderen. Je
hoort in Europa veel mensen sussen van
het komt wel goed. Maar als we zo
doorgaan, komt het niet goed.”/.
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Martin Schuurmans over voorzitterschap EIT: “Eervol, maar zeker geen erebaan”

Alleen uitblinkers kunnen Europa redden
Innovatie/Frits van Otterdijk

Foto/Bart van Overbeeke
Martin Schuurmans, alumnus en

oud-hoogleraar van de TU/e, moet
zijn aantekeningen af en toe raad-
plegen. De benoeming is vers en

zijn taken als nieuwe voorzitter van
het Europees Instituut voor

Innovatie en Technologie (EIT)
zitten er nog niet in gebeiteld. Over
de ambities van het EIT is hij echter
volstrekt duidelijk. “Excellence is

het sleutelwoord.” 

Martin Schuurmans: “Mensen denken het wel eens, maar ik ben niet streng van natuur, juist eerder ontspannen.” 
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Funny Games levert bijtend commentaar op 
Amerikaanse lust voor geweld

De Europese film weet vaak
maar mondjesmaat de
Amerikaanse filmdoeken te
bereiken. De Amerikanen
beschouwen Europese films al
snel als te moeilijk en ontoegan-
kelijk. Wat dan als je als regis-
seur nu net je boodschap kwijt
wilt aan het publiek aan de
andere kant van de Atlantische
Oceaan? Het was voor de Duitse
regisseur Michael Haneke het
onderliggende motief om zijn
originele film ‘Funny Games’ uit
1997 shot-by-shot opnieuw te
filmen, maar dan in een
Amerikaanse setting. Haneke
levert met ‘Funny Games US’
een bijtend commentaar op de
onverzadigbare lust van
Amerikanen voor geweld op tv,
in films en in videogames. 
Het verhaal is simpel. Twee
beleefde knullen, Paul (Michael
Pitt) en Peter (Brady Corbett),
beiden gekleed in een hagelwitte
tennisoutfit met bijpassende
handschoenen, dringen op
legale wijze het vakantiehuisje

van een gezin binnen. Ze komen
eieren lenen. Ze zijn niet meer
het huisje uit krijgen en zodra
George (Tim Roth), de vader van
het gezin, het probeert krijgt hij
een snoeiharde mep met zijn
eigen golfclub. De ware bedoe-
lingen van Paul en Peter worden
al snel duidelijk: ze willen een
spelletje spelen, een sadistisch
spelletje dat ze zelf heel grappig
vinden. Voor hun slachtoffers -
Anna (Naomi Watts), George en
hun tienjarig zoontje Georgie,
wordt het een kwestie van
overleven. Pijn, verdriet, ver-
nedering en psychologische
kwelling, het passeert allemaal
de revue. Het beangstigende is
dat het totaal onduidelijk is
waarom die twee ‘nette’ knullen
het doen. Naomi Watts heeft
lang getwijfeld of ze de rol zou
spelen, uit angst voor de reacties
in Amerika. Niet onterecht
natuurlijk. Want is Amerika wel
gediend van zo’n zwarte blik op
het eigen mediabedrijf?/.

Globale onmacht tekent het conflict in Darfur
Studium Generale besteedt
woensdag 8 oktober op twee
manieren aandacht aan het al
jaren slepende conflict in
Darfur. In de Zwarte Doos wordt
’s morgens de documentaire
Sand and Sorrow van regisseur
Paul Freedman getoond.
Aansluitend houdt universitair
docente internationaal recht en
mensenrechten mr.dr. Rolanda
Oostland een lezing over het
conflict.

“Stel je voor dat de goden der
historie neerkijken op alle
mislukte pogingen die de mens-
heid heeft ondernomen om
volkeren te beschermen tegen de
vernietigende acties van hun
eigen regeringen. En stel je voor
dat ze zeggen: we geven jullie
een tweede kans. En om er zeker
van te zijn dat jullie het deze
keer goed aanpakken, laten we
het zien in slow motion en we
noemen het Darfur.” De trailer
bij de documentaire Sand and
Sorrow sluit af met deze cyni-
sche woorden, die worden uit-
gesproken door de Amerikaanse
filmster George Clooney. Op
bittere wijze wordt hiermee de
globale onmacht omschreven,
die er nu al weer vijf jaar voor
zorgt dat het conflict in het
westen van de Afrikaanse staat
Soedan kan blijven dooretteren.
Regisseur Paul Freedman, die
ooit ook een prijswinnende
documentaire over Rwanda
maakte, mocht met zijn team
meereizen met een Afrikaanse
vredesmacht. De beelden in
Sand and Sorrow en de verhalen
afkomstig van bewoners uit de
vluchtelingenkampen zijn vaak
gruwelijk. Een vrouw die vertelt
hoe drie van haar vijf kinderen
levend in het vuur werden
geworpen, of een man die vertelt
hoe zijn neef moest aanschou-
wen hoe zijn verloofde voor zijn
ogen werd neergeschoten. Als
kijker vraag je je direct af waar-
om er tegen deze gruweldaden
niets wordt ondernomen door

bijvoorbeeld de Verenigde
Staten of de Verenigde Naties.
Ook op die vragen probeert
Freedman een antwoord te geven.

Humanitaire crisis
Na de documentaire zal Rolanda
Oostland, werkzaam aan de
Erasmus Universiteit, proberen
uit te leggen hoe het conflict
precies in elkaar steekt en wat er
tot nu toe aan gedaan wordt. In
september liet ze er op de site
van de Rotterdamse universiteit
nog haar licht over schijnen.
Volgens haar is de situatie in

Darfur aanzienlijk erger dan bij-
voorbeeld in Irak. “In Darfur is
de grootste humanitaire crisis
van dit moment aan de gang,
waarbij op zeer grote schaal
schending van de mensen-
rechten plaatsvindt. Er wordt
gemoord, gefolterd en verkracht
door alle partijen, dus zowel
door de Soedanese overheid, de
Janjaweed - een paramilitaire or-
ganisatie die met goedkeuring
van de overheid zijn gang kan
gaan - als de rebellen”, aldus
Oostland. “Er zijn sinds het
conflict in 2003 oplaaide, zo’n

tweehonderdduizend doden
gevallen en ruim twee miljoen
mensen zijn op de vlucht – en
dat is dan nog volgens conser-
vatieve schattingen.”
Het conflict heeft volgens haar
zowel een economische als een
politieke dimensie. “Darfur kent
een gebrek aan vruchtbare
grond en water. Daar strijden de
partijen om. De rebellen eisen
daarnaast een grotere onafhan-
kelijkheid van Darfur en meer
inspraak op centraal niveau.
Bovendien bestaat er grote
onvrede over het feit dat de
bevolking in Darfur nauwelijks
profiteert van de olie-inkomsten;
die gaan allemaal naar de
centrale overheid in Khartoem.
Aan de ene kant vechten
Arabische stammen, de Janja-
weed, van oudsher nomaden die
land nodig hebben om hun vee
te laten grazen, aan de andere
kant de rebellen, die leven van
de landbouw.”
China is in de VN-veiligheids-
raad tot op heden het land dat de
Soedanese regering vanwege de
olie de hand boven het hoofd
houdt, zegt Oostland. Ze is ook
pessimistisch gestemd over de
VN-vredesmacht die op basis
van een VN-resolutie met
ingang van december voor meer
veiligheid en stabiliteit moet
gaan zorgen. “Ik ben bang dat de
Soedanese overheid problemen
gaat creëren. Bovendien is het
mandaat van de vredesmacht
beperkt: ze mogen puur zichzelf
beschermen, alsook de burger-
bevolking en hulpverleners,
waarbij er echter wordt ver-
wezen naar de verantwoorde-
lijkheid van de Soedanese
overheid die niet terzijde mag
worden geschoven. Ik heb dan
ook beperkte verwachtingen.”/.
DDee  ddooccuummeennttaaiirree  SSaanndd  aanndd  SSoorrrrooww
ddrraaaaiitt  wwooeennssddaagg  88  ookkttoobbeerr  oomm
1100..0000  uuuurr  iinn  ddee  ZZwwaarrttee  DDooooss,,  ddee
lleezziinngg  vvaann  RRoollaannddaa  OOoossttllaanndd  vviinnddtt
aaaannsslluuiitteenndd  ppllaaaattss  vvaann  1111..4455  ttoott
1133..0000  uuuurr..

Theatersport-
wedstrijd
RRaapp  eeeenn  iimmpprroovviissaattiiee  uuiitt  ddee  mmoouuww
kkuunnnneenn  sscchhuuddddeenn  iiss  eeeenn  oonnmmiissbbaarree
vvaaaarrddiigghheeiidd  ttiijjddeennss  eeeenn  tthheeaatteerr--
ssppoorrttwweeddssttrriijjdd..  HHeett  ppuubblliieekk
bbeeppaaaalltt  ddee  ppllaaaattss  vvaann  hhaannddeelliinngg,,
ddee  kkaarraakktteerrss,,  ddee  iinnhhoouudd  eenn  ddee
sstteemmmmiinngg..  EEnn  aaaann  ddee  bbaakk  kkuunnnneenn
ddee  ssppeelleerrss..  ZZoonnddaagg  55  ookkttoobbeerr
nneeeemmtt  hheett  EEiinnddhhoovveennssee  tteeaamm
DDuullcciinneeaa  hheett  oopp  tteeggeenn  ddee
UUttrreecchhtteennaarreenn  vvaann  WWhhaatt’’ss  UUpp..  EEnn
wwaatt  hheett  ooookk  zzoo  lleeuukk  mmaaaakktt::  ooookk  hheett
ppuubblliieekk  kkrriijjggtt  eeeenn  sstteemm  bbiijj  hheett
bbeeppaalleenn  vvaann  ddee  uuiitteeiinnddeelliijjkkee
wwiinnnnaaaarr  eenn  mmeenn  kkaann  ddee  tteeaammss  ooookk
pprriijjzzeenn  ooff  aaffkkeeuurreenn  ddoooorr  eenneerrzziijjddss
hheett  ggooooiieenn  vvaann  rroozzeenn  ooff  aannddeerrzziijjddss
hheett  wweerrppeenn  vvaann  nnaattttee  ssppoonnsseenn..
PPllaazzaa  FFuuttuurraa,,  2200..3300  uuuurr,,  eennttrreeee
88,,5500  eeuurroo  ppeerr  ppeerrssoooonn..

Leren van de
‘wave’
PPrrooff..ddrr..  GGeerrttJJaann  vvaann  HHeeiijjsstt  hheeeefftt
mmeeddiioo  jjuullii  iinn  ddee  RRootttteerrddaammssee  KKuuiipp
eeeenn  eexxppeerriimmeenntt  uuiittggeevvooeerrdd,,
wwaaaarrbbiijj  hhiijj  hheeeefftt  ggeepprroobbeeeerrdd  ttwweeee
‘‘wwaavveess’’,,  ddiiee  ddoooorr  mmeennsseenn  oopp  ddee
ttrriibbuunnee  ggeeccrreeëëeerrdd  wweerrddeenn,,  ffrroonnttaaaall
ttee  llaatteenn  bboottsseenn..  DDee  ‘‘wwaavvee’’  iinn  eeeenn
vvooeettbbaallssttaattiioonn  lliijjkktt  nnaammeelliijjkk  oopp  eeeenn
‘‘ssoolliittoonn’’  zzooaallss  bbeekkeenndd  uuiitt  ddee
ssttrroommiinnggsslleeeerr..  EEeenn  ooppmmeerrkkeelliijjkkee
eeiiggeennsscchhaapp  vvaann  ssoolliittoonneenn  iiss  ddaatt  zzee
hhuunn  iiddeennttiitteeiitt  bbeehhoouuddeenn  nnaa  eeeenn
iinntteerraaccttiiee  mmeett  eeeenn  aannddeerree  ssoolliittaaiirree
ggoollff..  DDee  vvrraaaagg  iiss  ooff  VVaann  HHeeiijjsstt  ddaatt  iinn
hheett  ssttaaddiioonn  vvaann  FFeeiijjeennoooorrdd  hheeeefftt
kkuunnnneenn  nnaabboooottsseenn..  HHiijj  vveerrtteelltt
eerroovveerr  oopp  wwooeennssddaagg  88  ookkttoobbeerr  vvaann
1111..4455  ttoott  1133..0000  uuuurr  iinn  ddee  BBllaauuwwee
ZZaaaall  vvaann  hheett  AAuuddiittoorriiuumm..

Kunst/muziek
uit de VS
MMeett  iinnggaanngg  vvaann  zzaatteerrddaagg  44  ookkttoobbeerr
bbiieeddtt  ddee  ssttaadd  EEiinnddhhoovveenn  oonnddeerr  ddee
nnooeemmeerr  HHeeaarrttllaanndd  ddrriiee  mmaaaannddeenn
llaanngg  oonnddeerrddaakk  aaaann  kkuunnsstt  eenn  mmuuzziieekk
uuiitt  hheett  hhaarrtt  vvaann  ddee  VVeerreenniiggddee
SSttaatteenn..  AAllss  bbeezzooeekkeerr  mmaaaakktt  uu
kkeennnniiss  mmeett  eeeenn  oonnbbeekkeenndd  ddeeeell  vvaann
ddiitt  zzoo  bbeekkeennddee  llaanndd..  HHeeaarrttllaanndd
bbeessttaaaatt  uuiitt  eeeenn  ggrrooeeppsstteennttoooonn--
sstteelllliinngg  mmeett  nniieeuuww  eenn  bbeessttaaaanndd
wweerrkk  iinn  hheett  VVaann  AAbbbbeemmuusseeuumm  eenn
eeeenn  mmuuzziieekkpprrooggrraammmmaa  iinn  hheett
MMuuzziieekkcceennttrruumm  FFrriittss  PPhhiilliippss  iinn
EEiinnddhhoovveenn..  DDaaaarrnnaaaasstt  oommvvaatt  hheett
pprroojjeecctt  lleezziinnggeenn  eenn  ddeebbaatttteenn,,  eeeenn
ffoottoo--eexxppoossiittiiee,,  ppuubblliiccaattiieess  eenn  eeeenn
‘‘aarrttiissttss--iinn--rreessiiddeennccee’’--pprrooggrraammmmaa..
HHeett  pprroojjeecctt  iiss  eeeenn  aammbbiittiieeuuzzee
ssaammeennwweerrkkiinngg  ttuusssseenn  hheett  VVaann
AAbbbbeemmuusseeuumm  eenn  MMuuzziieekkcceennttrruumm
FFrriittss  PPhhiilliippss,,  mmeett  hheett  SSmmaarrtt
MMuusseeuumm  ooff  AArrtt  iinn  CChhiiccaaggoo  aallss
AAmmeerriikkaaaannssee  ppaarrttnneerr..  MMeeeerr  iinnffoorr--
mmaattiiee::  wwwwww..vvaannaabbbbeemmuusseeuumm..nnll..

Beste Brabantse
afstudeerfilms
DDee  VVeerreenniiggiinngg  vvaann  BBrraabbaannttssee
FFiillmmtthheeaatteerrss  ((VVBBFF))  pprreesseenntteeeerrtt  vvaann
ddoonnddeerrddaagg  99  ookkttoobbeerr  ttoott  eenn  mmeett  2222
nnoovveemmbbeerr  ‘‘FFiillmm  iinn  BBrraabbaanntt::  KKoorrtt’’
mmeett  ddee  bbeessttee  BBrraabbaannttssee  aaffssttuuddeeeerr--
ffiillmmss  vvaann  22000088..  VVBBFF  bbeelloooofftt  eeeenn
ddiivveerrss  pprrooggrraammmmaa,,  wwaaaarriinn  ccrreeaattii--
vviitteeiitt  ddee  hhooooffddrrooll  ssppeeeelltt..  MMaaaarr  ddaatt
zzaall  nniieemmaanndd  vveerrbbaazzeenn..  OOookk  PPllaazzaa
FFuuttuurraa  ddrraaaaiitt  mmeeee  iinn  hheett  pprrooggrraamm--
mmaa..  MMeeeerr  iinnffoorrmmaattiiee  iiss  tteerruugg  ttee
vviinnddeenn  oopp  wwwwww..bbrraabbaannttffiillmm..nnll..

CCuurrssoorr  hheeeefftt  ttiieenn  vvrriijjkkaaaarrtteenn  bbeesscchhiikkbbaaaarr  vvoooorr  ‘‘FFuunnnnyy  GGaammeess  UUSS’’
Studium Generale vertoont ‘Funny Games US’ op 2, 7 en 8 oktober in de Zwarte
Doos, vanaf 20.00 uur. 
Cursor heeft tien vrijkaarten ter beschikking, waarbij geldt: wie het eerst komt, die
het eerst maalt. Maximaal twee kaartjes per persoon, verkrijgbaar bij de redactie-
burelen, W-hal 1.25.
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En hoe is het in Victoria?

De Kwakwaka’wakw
waren de eerste bewoners
van Vancouver Island,
waarna de Engelsen het
overnamen. En nu, ja nu
woon ik (al is het maar
voor drie maanden) op dit
eiland dat ietsje kleiner is

dan Nederland. Ik woon
hier op de campus van de
Universiteit van Victoria,
in de hoofdstad van
British Columbia. De
beesten en de natuur zijn
hier erg goed geïnte-
greerd. Er lopen letterlijk
overal konijnen rond en
eekhoorns zie ik ook
regelmatig. Ik heb zelfs
een aantal herten gezien
op het campusterrein!
Verder kun je hier wal-
vissen kijken, wat naast
beren kijken, surfen,
totempalen, thank you
zeggen, de salmon run en
enorme bomen één van
de topattracties van het
eiland is. Voor het geval je
dacht dat het alleen maar
groen was; beton kennen
ze hier net zo goed als in
Eindhoven. Ze rijden hier
minimaal in een dikke

V6, meestal dus een V8.
Al vinden ze van zichzelf
allemaal dat ze heel erg
goed aan de natuur
denken door het splitsen
van afval. Beetje hypocriet
dus.

Maar goed, allemaal leuk
en aardig, ik ben hier uit-
eindelijk voor mijn stage.
Erg simpel gezegd komt
het er op neer dat ik in zes
graden van vrijheid een
force feedback apparaat
(google maar eens op
Quanser 6 DOF Haptic)
aan het verbeteren ben.
Dit apparaat is gekoppeld
aan een computer die een
virtuele wereld op het
scherm tovert. In de
virtuele wereld moet je
tegen dingen kunnen
botsen en dit dan dus
weer voelen, liefst een

beetje natuur-
getrouw. Ook is
het wel fijn dat je
voelt wanneer je
virtuele arm niet
meer verder kan
bewegen, omdat
het bereik nou
eenmaal eindig is
van zeg een
robotarm.
Momenteel werk
ik echter nog aan
het relatief
simpele simulink
model en de 
C-code die alles
aan elkaar knopen.
Al de exotische con-
trollers kunnen daarna
(hopelijk) geïmple-
menteerd worden. 

Na dit alles ben ik van
plan om de nickname van
British Columbia maar

eens te gaan beproeven.
Het back country snow-
boarden moet namelijk
fantastisch zijn. Verder ga
ik één van de mooiste
boottochten maken
(volgens één of ander tijd-
schrift) en moeten de

Rockies natuurlijk ook
van iets dichterbij
bekeken worden. 

Cheers!

Erik Hijkoop, student
Werktuigbouwkunde

Studenten van de TU/e gaan
steeds vaker voor hun

studie naar het buitenland.
Voor stage of voor het

verrichten van onderzoek,
omdat het verplicht is of

omdat ze het leuk vinden.
Cursorlezers kunnen iedere
week over de schouder van

een TU/e-student in het
buitenland meekijken.

Duwen en trekken om een frikadel
Zo’n driehonderd frika-
dellen en nog eens zoveel
andere gefrituurde
snacks deelde de Elektro-
winkel donderdag 25
september uit aan een
onstuimige meute stu-
denten Elektrotechniek
in Potentiaal. Tijdens dit
Frikadellen Freet Festijn
(FFF) probeert de
Elektrowinkel (weten-
schapswinkel
Elektrotechniek) zichzelf
onder de aandacht te
brengen.

Hoelang ze al met enige re-
gelmaat hun FFF houden,
weten ze niet bij de
Elektrowinkel. Wel weten
ze dat het er enigszins ruig
aan toe móet gaan. “Het
was weer flink duwen en
trekken”, vertelt Rob
Bierbooms van de
Elektrowinkel tevreden.
“De eerstejaars beginnen

nog rustig, maar ze krijgen
snel genoeg door dat ze
ervoor moeten vechten.”
Een leuke traditie, maar
het echte doel is natuurlijk
mensen strikken om op-
drachten te doen - hoe doe
je dat bij zo’n drukte?
“Mensen die al een frikadel
te pakken hebben en rustig

achteraan staan, die
kunnen we gemakkelijk
aanspreken.” De op-
brengst, na een uurtje in-
tensief frikadellen
strooien: drie tot vier
serieus geïnteresseerde
kandidaten. “Een goede
oogst”, concludeert Bier-
booms. (Shift040.nl)/.

TU/e-roeiers derde op Pinewood
University Eights

Tegen de verwachtingen
in is het team van roei-
vereniging Thêta af-
gelopen zaterdag derde
geworden op de Pine-
wood University Eights,
de U8. Deze nationale
universiteitswedstrijd
staat bekend om zijn
hoge niveau.

“Voorgaande jaren had de
U8 een ontzettend sterk
veld”, vertelt Thêtacoach
Paul Bloemen. Volgens

hem waren de kansen om
te winnen dit jaar beter
verdeeld. Het winnende
team van Delft had WK-
roeiers en Olympische
roeiers in het team, en won
zoals verwacht. In voor-
gaande jaren hadden de
andere teams ook zulke
goede roeiers en eindigde
Eindhoven meestal onder-
aan. In totaal deden teams
van dertien Nederlandse
universiteiten mee, twee
teams kwamen uit Servië.

Verder hadden universi-
teiten uit Zwitserland,
Frankrijk en Armenië een
team afgevaardigd.
De wedstrijd, die gehou-
den werd op de Schie in
Delft, verliep erg goed
volgens de Thêtacoach:
“We hebben twee weken
getraind, wat kort is, maar
de mannen konden het
niveau goed vasthouden.
Daardoor zijn we zo hoog
geëindigd.”
(Shift040.nl)/.

Het team bestond uit (op de foto van links naar rechts) Heins Wellen, Alex van der Gaag, Freek van Lier, Arjan
Kuipers, Niko Vegt, Jeroen Schutter, Leo Postma en Youri Vaes, onder leiding van Marc Hummelink.
Foto: Paul Bloemen

Olympisch kampioene trekt studentenschaatsers
HHeett  ggaaaatt  ggooeedd  mmeett  EESSSSVV  IIssiiss  iinn  EEiinnddhhoovveenn..
DDee  rroonnddeettiijjddeenn  vvaann  ddee  sscchhaaaattsseerrss  wwoorrddeenn
sstteeeeddss  ssnneelllleerr  eenn  hheett  aaaannttaall  lleeddeenn  ssttiijjggtt..
VVoollggeennss  FFlloooorr  vvaann  ddeenn  BBeerrgg,,  ppeennnniinnggmmeeeesstteerr
vvaann  ddee  ssttuuddeenntteenn  sscchhaaaattssvveerreenniiggiinngg,,  hheeeefftt
ddaatt  aalllleess  ttee  mmaakkeenn  mmeett  ddee  aaaannwweezziigghheeiidd  vvaann
OOllyymmppiisscchh  kkaammppiiooeennee  CChhrriiss  WWiittttyy..  DDee
AAmmeerriikkaaaannssee,,  ddiiee  iinn  22000022  ttiijjddeennss  ddee
WWiinntteerrssppeelleenn  iinn  SSaalltt  LLaakkee  CCiittyy  ddee  ggoouuddeenn
mmeeddaaiillllee  wwoonn  oopp  ddee  dduuiizzeenndd  mmeetteerr,,  iiss  ssiinnddss
vvoorriigg  sseeiizzooeenn  ttrraaiinnsstteerr  vvaann  ddee  EEiinnddhhoovveennssee
ssttuuddeenntteennsseelleeccttiiee..
““HHaaaarr  aaaannwweezziigghheeiidd  ttrreekktt  eexxttrraa  mmeennsseenn””,,
zzeeggtt  VVaann  ddeenn  BBeerrgg..  ““NNeett  aallss  ddee  ttrraaiinniinnggeenn  ddiiee
FFrroouukkee  OOoonnkk  ggeeeefftt  aaaann  ddee  AA--ggrrooeepp..””  OOmm  ttee
vvoooorrkkoommeenn  ddaatt  ddee  ggrrooeepp  ttooppsscchhaaaattsseerrss  ttee

vveeeell  uuiittddiijjtt,,  hheeeefftt  IIssiiss  ddaaaarroomm  ddiitt  sseeiizzooeenn  ddee
sseelleeccttiieettiijjddeenn  aaaannggeesscchheerrpptt..
MMoommeenntteeeell  tteelltt  ddee  cclluubb  oonnggeevveeeerr  hhoonnddeerrdd
lleeddeenn,,  eevveennrreeddiigg  vveerrddeeeelldd  oovveerr  ddee  sseelleeccttiiee
eenn  ddee  ggrrooeeppeenn  AA,,  BB,,  CC  eenn  DD..  IIeeddeerree  ggrrooeepp  rriijjddtt
oopp  eeiiggeenn  nniivveeaauu  zziijjnn  rroonnddjjeess  oopp  ddee  iijjssbbaaaann  iinn
EEiinnddhhoovveenn..  OOvveerr  ttwweeee  wweekkeenn  ssttaarrtt  hheett
sseeiizzooeenn  eenn  eerr  iiss  nnoogg  pplleekk  vvoooorr  sscchhaaaattsslliieeff--
hheebbbbeerrss  oomm  aaaann  ttee  sslluuiitteenn..  OOpp  ddiinnssddaagg  1144
ookkttoobbeerr  iiss  oomm  1199..0000  uuuurr  oopp  ddee  iijjssbbaaaann  iinn
EEiinnddhhoovveenn  eeeenn  ssppeecciiaallee  iinnttrroottrraaiinniinngg  vvoooorr
nniieeuuwwkkoommeerrss..  NNaa  aafflloooopp  wwaacchhtt  aaaann  ddee  kkaanntt
wwaarrmmee  cchhooccoollaaddeemmeellkk  iinn  HHeett  SScchhaaeettsshhuuyyss..

AAaannmmeellddeenn  vvoooorr  ddee  iinnttrroottrraaiinniinngg  kkaann  vviiaa
bbeessttuuuurr@@eessssvviissiiss..nnll..

Stormloop op frikadellen van de Elektrowinkel

Studenten bereiken Mongolië
Een reis met diepte-
punten, waarvan de
uitschieter een auto-
ongeluk was. Maar ook
een reis met vele
hoogtepunten. Zo om-
schrijft Nana Looise de
reis van haar en vier
medestudenten van de
School of Industrial
Engineering (voorheen
Technische Bedrijfs-
kunde) naar Mongolië.
De vijf deden onderweg
goede doelen aan.

De schrik zat er goed in
bij Nana Looise, zus
Linda Looise, Bas
Wonders, Pieter Pennings
en Bas Hennephof, toen
hun auto in Rusland over
de kop sloeg. Gelukkig
kwamen ze er met een
schrammetje vanaf. De
auto was wel total loss,
maar omdat ze met twee
auto’s waren, kon de reis
worden voortgezet. De vijf
wilden na hun afstuderen
de wijde wereld in en ‘zich

inzetten voor mensen die
het minder goed hebben’.
Ze vertrokken in juli en
hebben halverwege sep-
tember hun einddoel in
Mongolië bereikt. De

studenten zamelden
geld in voor goede
doelen, die met het Rode
Kruis zijn uitgezocht.
Nana Looise: “We
hadden vijfduizend euro
voor de renovatie van
een ouderentehuis in
Kirgizië. Vierduizend
euro ging naar Mon-
golen die van het platte-
land naar de stad
trokken om zich te regis-
treren. Zo krijgen ze
toegang tot gezond-
heidszorg en kinder-
bijslag. Als je dat ziet,
merk je pas hoe
belangrijk die registratie
is. Bij ons is het normaal
dat je meteen bij ge-
boorte wordt geregis-
treerd. Ik zag nu wat
voor problemen het
geeftals dat niet
gebeurt.”/. 

Zie ook het reisverslag op
www.8000miles.nl. 

Bewoners van het ouderentehuis in
Naryn, Kirgizië. Op de eerste rij tweede
van links Nana Looise, daarnaast haar
zus Linda. Rechts staat Bas Wonders. In
gele polo Pieter Pennings. Links achter
in zwart t-shirt Bas Hennephof. 
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AAlleexxaannddeerr  CCoollddiittzz  iiss  vviijjffddee--
jjaaaarrss  ssttuuddeenntt  BBiioommeeddiisscchhee
TTeecchhnnoollooggiiee..  HHiijj  kkoommtt  oooorr--
sspprroonnkkeelliijjkk  uuiitt  MMööddlliinngg
((OOoosstteennrriijjkk)),,  mmaaaarr  iiss  ooppggee--
ggrrooeeiidd  iinn  HHeeeerrlleenn..  HHiijj  iiss
aaccttiieeff  lliidd  bbiijj  ssttuuddiieevveerreennii--
ggiinngg  PPrroottaaggoorraass,,  wwaaaarr  hhiijj
aaffggeellooppeenn  ccoolllleeggeejjaaaarr
CCoommmmiissssaarriiss  OOnnddeerrwwiijjss
wwaass..  TTeevveennss  iiss  hhiijj  lliidd  vvaann
ddee  rreeddaaccttiiee  vvaann  hheett  vveerreennii--
ggiinnggssbbllaadd  PPrroottaattyyppee..
WWaannnneeeerr  hhiijj  nniieett  ssttuuddeeeerrtt,,
ddooeett  hhiijj  aaaann  sskkiiëënn,,
ssqquuaasshheenn  ooff  zzeeiilleenn..  OOookk
ssppeeeelltt  hhiijj  ggrraaaagg  kkeeyybbooaarrdd
oopp  zziijjnn  kkaammeerr,,  eenn,,  wwaannnneeeerr
hhiijj  bbiijj  zziijjnn  oouuddeerrss  iiss,,  ppiiaannoo..
ZZiijjnn  mmuusstt--hhaavvee--iitteemm  iiss
ffrruuiitt..  OOookk  zzoorrggtt  hhiijj  eerrvvoooorr
ddaatt  eerr  aallttiijjdd  ggeezzeelllliigghheeiidd  iinn
hhuuiiss  iiss..  

Het sleutelgat

BBoonnkk,,  bboonnkk..  ZZee  ssttaaaann  aall
vvoooorr  ddee  ddeeuurr,,  nnuu  mmooeett  iikk
eecchhtt  ggaaaann  ooppsscchhiieetteenn..  HHeett
iiss  eeeenn  ddaagg  nnaa  ddee  ddeeaaddlliinnee,,
iikk  hheebb  hhooooffddppiijjnn,,  ssppiieerrppiijjnn
eenn  eeeenn  vveeeell  ttee  hhooggee
hhaarrttssllaagg..  IIkk  mmooeett  ddeezzee
ccoolluummnn  nnúú  aaffmmaakkeenn..  BBoonnkk
bboonnkk..  IIkk  pprroobbeeeerr  mmeezzeellff  ttee
kkaallmmeerreenn..  JJee  mmooeett  hheett
rraattiioonnaalliisseerreenn,,  ddaann  lliijjkktt
hheett  aalllleemmaaaall  vveeeell  mmiinnddeerr
eerrgg..  IIkk  ddooee  eeeenn  ppooggiinngg::  
““JJee  hheebbtt  nnoogg  ttiijjdd  ggeennooeegg,,
eerr  hheeeefftt  nnoogg  nniieemmaanndd
ggeebbeelldd  eenn  CCuurrssoorr  ggaaaatt
mmoorrggeenn  ppaass  nnaaaarr  ddee
ddrruukkkkeerr..””  MMaaaarr  iikk  hheebb  vvaann--
mmiiddddaagg  eeeenn  tteennttaammeenn,,
vvaannaavvoonndd  hheebb  iikk  ooookk  ggeeeenn
ttiijjdd  mmeeeerr  eenn  iikk  hheebb
hhooooffddppiijjnn,,  ssppiieerrppiijjnn  eenn
eeeenn  vveeeell  ttee  hhooggee  hhaarrttssllaagg..
BBoonnkk  bboonnkk..  MMiisslluukktt..  DDee
aaddrreennaalliinnee  ggiieerrtt  nnoogg
sstteeeeddss  ddoooorr  mmiijjnn  lliijjff..  GGoohh,,
ddiitt  iiss  wweell  eeeenn  aappaarrttee
eerrvvaarriinngg,,  eeeenn  ccoolluummnn
sscchhrriijjvveenn  tteerrwwiijjll  jjee  nnaattuuuurr--
lliijjkkee  vvlluucchhttrreeaaccttiiee  oopp  vvoollllee
ttooeerreenn  ddrraaaaiitt..  NNeett  aallss  iinn  ddee
ffiillmm..  TTeerrwwiijjll  iikk  ddiitt  aaaann  hheett
ttyyppeenn  bbeenn,,  wwoorrdd  iikk  aacchhtteerr--
vvoollggdd  ddoooorr  ssttrreessss--eetteerrss..  EEnn
aallss  jjee  wwoorrddtt  ggeebbeetteenn  ddoooorr
eeeenn  ssttrreessss--eetteerr  ddaann  wwoorrdd
jjee  eeeenn  zzoommbbiiee,,  ddaann  ggaa  jjee
aalllleess  oomm  jjee  hheeeenn  rraattiioonnaa--
lliisseerreenn  eenn  ddaaaarr  hheebb  iikk
hheelleemmaaaall  ggeeeenn  ttiijjdd  vvoooorr
wwaanntt  iikk  mmóóeett  ddeezzee  ccoolluummnn
aaffmmaakkeenn,,  iikk  hheebb  vvaann--
mmiiddddaagg  eeeenn  tteennttaammeenn  eenn
iikk  hheebb  hhooooffddppiijjnn,,  ssppiieerrppiijjnn
eenn  eeeenn  vveeeell  ttee  hhooggee
hhaarrttssllaagg..  DDuuss  iikk  ttyypp  aallssooff
mmiijjnn  lleevveenn  eerrvvaann  aaffhhaannggtt..
BBoonnkk  bboonnkk..  IIkk  hhoooorr  zzee  aall
tteeggeenn  ddee  ddeeuurr  aaaann  bbeeuukkeenn
eenn  eerr  vveerrsscchhiijjnneenn  eerr  sstteeeeddss
mmeeeerr  vvoooorr  hheett  rraaaamm..  NNeeee,,
nniieett  nnuu,,  iikk  hheebb  hheett  bbiijjnnaa  aaff,,
eerr  iiss  nnoogg  mmaaaarr  éééénn  ddiinngg
ddaatt  iikk  ggrraaaagg  wwiill  zzeeggggeenn!!
GGeekkrraaaakk,,  eerr  sstteekkeenn  aall
kkllaauuwweenn  ddoooorr  ddee  ddeeuurr
hheeeenn,,  ggeekklleetttteerr  vvaann  ggllaass--
sscchheerrvveenn  oopp  ddee  ggrroonndd..  IIkk
mmóóeett  hheett  nnuu  aaffrroonnddeenn
aannddeerrss  iiss  hheett  ttee  llaaaatt......  NNeeee,,
iikk  rraattiioonnaalliisseeeerr  ddiinnggeenn
nniieett,,  iikk  mmaaaakk  zzee  lliieevveerr
bbeellaannggrriijjkk..

MMoonniiqquuee  HHeennddrriikkss  iiss
ssttuuddeennttee  TTeecchhnniisscchhee
IInnffoorrmmaattiiccaa

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:
Luke Lathouwers (derdejaars Werktuigbouwkunde), Rick Paffen en Bart Wolfs
(beiden tweedejaars Industrial Design). Zij bekijken de foto’s van deze studen-
tenkamer en geven commentaar.

LLuukkee  vviinnddtt  ddaatt  ddee  kkaammeerr  eeeenn
mmaannnneelliijjkkee  ssffeeeerr  hheeeefftt..  DDee
ttiijjggeerrpprriinnttss  oopp  ddee  ssttooeell  eenn
bbaannkk  ggeevveenn  eecchhtteerr  eeeenn  vvrroouu--
wweelliijjkkee  ttiinntt  aaaann  ddee  kkaammeerr..  DDee
aaaannwweezziigghheeiidd  vvaann  ddee  vveellee
ppllaanntteenn  vveerrsstteerrkktt  zziijjnn  vveerr--
mmooeeddeenn  ddaatt  ddeezzee  kkaammeerr  vvaann
eeeenn  vvrroouuww  iiss..  EEnn  vvoollggeennss
LLuukkee  iiss  zzee  nniieett  ssppoorrttiieeff,,  wwaanntt
hhiijj  zziieett  ggeeeenn  ssppoorrttssppuulllleenn..  DDee
bbeewwoonneerr  vvaann  ddeezzee  kkaammeerr
hhoouuddtt  wweell  vvaann  mmuuzziieekk
mmaakkeenn,,  wwaatt  jjee  kkuunntt  zziieenn  aaaann
hheett  kkeeyybbooaarrdd..  LLuukkee  vviinnddtt  hheett
mmooeeiilliijjkk  oomm  ttee  zzeeggggeenn  wweellkkee
ssttuuddiiee  ddeezzee  ppeerrssoooonn  vvoollggtt..
ZZiijjnn  ggeevvooeell  zzeeggtt  ddaatt  ddeezzee
kkaammeerr  vvaann  eeeenn  BBoouuwwkkuunnddee--
ssttuuddeenntt  iiss..  OOookk  zzeeggtt  zziijjnn

ggeevvooeell  ddaatt  zziijj  aall  eennkkeellee  jjaarreenn
iinn  ddeezzee  kkaammeerr  wwoooonntt  eenn  dduuss
eeeenn  ddeerrddeejjaaaarrss  ssttuuddeenntt  iiss..  ZZiijj
hhoouuddtt  eerrgg  vvaann  BBrryyaann  AAddaammss,,
ddaatt  ttee  zziieenn  iiss  aaaann  ddee  ppoosstteerr..
HHaaaarr  mmuusstt--hhaavvee--iitteemm  zzaall  vvaasstt
eeeenn  ccdd  vvaann  BBrryyaann  AAddaammss  zziijjnn..
WWaatt  zzee  aallttiijjdd  iinn  hhuuiiss  mmooeett
hheebbbbeenn,,  iiss  ppllaanntteennmmeesstt..
BBaarrttss  oooogg  vvaalltt  mmeetteeeenn  oopp  hheett
kklleeeedd  mmeett  ttiijjggeerrpprriinntt  oopp  ddee
bbaannkk..  RRiicckk  ddeennkktt  ddaaaarrddoooorr
ddaatt  ddeezzee  kkaammeerr  vvaann  eeeenn  vvrroouu--
wweelliijjkkee  ssttuuddeenntt  iiss..  HHiijj  zziieett
aaaann  ddee  llaappttooppssttaannddaaaarrdd  ddaatt
hheett  eeeenn  ttwweeeeddeejjaaaarrss  ssttuuddeenntt
iiss,,  ddiiee  hheeeefftt  hhiijj  nnaammeelliijjkk  zzeellff
ooookk..  BBaarrtt  zziieett  eeeenn  DDuuiittss  ggee--
sscchhrriifftt  oopp  ddee  mmuuuurr  hhaannggeenn..
RRiicckk  lleeeesstt  hhaarrddoopp  ddee  tteekksstt

aaaann  ddee  mmuuuurr  ‘‘AAlllleess  CCuuttee’’  eenn
mmeerrkktt  oopp  ddaatt  zzee  ggeevvooeell  vvoooorr
hhuummoorr  hheeeefftt  eenn  ooookk  ccrreeaattiieeff
iiss..  HHiijj  vvooeeggtt  hhiieerraaaann  ttooee  ddaatt
zzee  vvaasstt  eenn  zzeekkeerr  ooookk  vvaann
ffeeeessttjjeess  hhoouuddtt,,  wwiijjzzeenndd  nnaaaarr
ddee  bbllooeemmeennsslliinnggeerr..  BBaarrtt
vviinnddtt  ddee  kkaammeerr  eerr  eerrgg
vveerrzzoorrggdd  eenn  sscchhoooonn  uuiittzziieenn,,
aalllleeeenn  iiss  hheett  ttwweeeeppeerrssoooonnss--
bbeedd  nniieett  ooppggeemmaaaakktt..
MMiisssscchhiieenn  iiss  zzee  eeeenn  bbeeeettjjee  lluuii
vvaann  aaaarrdd..  ZZee  iiss  iinn  iieeddeerr  ggeevvaall
eeeenn  kklluunnss,,  ggrraapptt  RRiicckk,,  nnaaaarr
aaaannlleeiiddiinngg  vvaann  ddee  kkllookk  mmeett
ddee  tteekksstt  ‘‘kklluunnzzaa’’  eerroonnddeerr..
NNoogg  eeeenn  tteekkeenn  vvaann  ggeevvooeell
vvoooorr  hhuummoorr,,  mmeerrkkeenn  zzee
bbeeiiddeenn  oopp..  DDee  vveellee  kkaammeerr--
ppllaanntteenn  vvaalllleenn  oopp,,  wwaatt

bbeetteekkeenntt  ddaatt  zziijj  vvaaaakk  tthhuuiiss
iiss,,  zzeeggtt  RRiicckk..  ZZee  lleeeesstt  iinn  iieeddeerr
ggeevvaall  nniieett  vveeeell,,  wwaanntt  eerr  zziijjnn
ggeeeenn  bbooeekkeenn  ttee  zziieenn..  OOookk  zziijjnn
eerr  ggeeeenn  ssppoorrttssppuulllleenn  ttee
vviinnddeenn,,  dduuss  zzee  zzaall  nniieett  aaaann
ssppoorrtt  ddooeenn..  HHaaaarr  ssttuuddiiee  zzaall
BBiioommeeddiisscchhee  TTeecchhnnoollooggiiee  ooff
TTeecchhnniisscchhee  IInnnnoovvaattiiee
WWeetteennsscchhaappppeenn  zziijjnn..  ZZee
kkiieezzeenn  vvoooorr  eeeenn  ttwweeeeddeejjaaaarrss
BBiioommeeddiisscchhee  TTeecchhnnoollooggiiee--
ssttuuddeenntt,,  oopp  bbaassiiss  vvaann  hhuunn
ggeevvooeell..  HHaaaarr  mmuusstt--hhaavvee--iitteemm
zzaall  eeeenn  IIppoodd  zziijjnn,,  mmeett  dduurree
oooorrddooppppeenn..  ZZee  zzaall  aallttiijjdd
mmaassssaaggeeoolliiee  iinn  hhuuiiss  hheebbbbeenn,,
mmeett  ddee  ttiijjggeerrpprriinntt  iinn  hhuunn
aacchhtteerrhhooooffdd..

Squadra-lid eerste op NSK wielrennen
Koen van Zwieten, lid van
de Eindhovense
Studenten Triathlon en
Wielrenvereniging
Squadra Veloce (SV), is
afgelopen zaterdag
Nederlands studenten-
kampioen wielrennen ge-
worden in de klasse
‘zonder licentie’. Het
Nederlands Studenten
Kampioenschap
Wielrennen op de weg
werd verreden in de
heuvels rondom het
Limburgse Sint
Geertruid.

Ondanks dat Van Zwieten
en zijn medevluchter in de
laatste ronde werden te-
ruggehaald, kwam hij toch
als eerste over de streep.
“Het parcours bestond uit
een pittig rondje met twee
heuvels”, vertelt Van
Zwieten, die sinds vorig
jaar rechten studeert in
Tilburg, na gestopt te zijn
met zijn studie aan de
TU/e. “Toen er nog twee
van de zestien ronden
moesten worden gefietst,
ging een lid van Mercurius
(Nijmegen, red.) er
vandoor en ik ging mee. Bij
het laatste rondje kwam ie-
dereen weer bij elkaar en
werd het een eindsprint.”
Hierbij kwam Van Zwieten
als eerste over de
eindstreep. “Ik wist dat als
ik geen gekke dingen zou
doen, ik een goede kans
maakte.”

Dat het een zware tocht
was, was ook te zien aan het
aantal afvallers tijdens de
wedstrijd: van de 87 deel-
nemers finishten er slechts
28. Het tweede SV-lid,
Theo Wegman, werd
tiende en hielp Koen
tijdens de tocht. “Toen ik
wegging van het peloton,
ging Theo voor het peloton
fietsen om het voor de
anderen lastiger te maken
om bij te komen”, laat de
winnaar weten.
De klasse ‘zonder licentie’
is de klasse voor renners

die in verenigingsverband
meedoen en nog geen
contract hebben bij een
grote wielerploeg. Bij de
heren met licentie speel-
den de Eindhovenaren
geen rol van betekenis. 
TU/e-student Job Vissers,
die afgelopen jaar het NK
‘elite zonder contract’ op
zijn naam schreef, deed
niet mee aan het NSK. Hij
is in augustus begonnen
met afstuderen en traint
daardoor nog maar weinig.
(Shift040.nl)/.

Squadra Veloce-lid Koen van
Zwieten werd eerste op het NSK.

Kinjin op zoek naar
andere locatie
De Japanse cultuur-
vereniging Kinjin zoekt
een nieuw onderkomen.
De club zit nu zo’n
driekwart jaar in De
Bunker, in een ruimte die
wat Kinjin betreft veel te
klein is. De vereniging
heeft daarom een huis-
vestingscommissie
ingesteld. 

Kinijn zat tot november
vorig jaar in de W-hal.
Vanwege de geplande
renovatie van dat gebouw
moest de club verhuizen
naar studentencentrum
De Bunker. En daar is
Kinjin nog steeds niet blij
mee. Voorzitter Etienne
van Delden: “De ruimte is
veel te klein voor onze ver-
eniging. Dienst Huis-
vesting zei dat we er niet op
achteruit zouden gaan,
maar dat blijkt tegen te
vallen. We hebben veertig à
vijftig actieve leden en die
passen nooit in de nieuwe
ruimte, die maar 35
vierkante meter groot is.
Dat is viereneenhalf maal
kleiner dan de ruimte die
Kinjin voorheen had.”
Voor leden-, dispuuts-
avonden en vergaderingen
is Kinjin genoodzaakt uit
te wijken naar de verga-
derzaal in De Bunker of het
Auditorium. Van Delden:
“Voor elke activiteit moet
er steeds een nieuwe

ruimte geregeld worden.” 
Tot ledenverlies heeft het
nog niet geleid. “Er zijn vijf
leden gestopt door de ver-
huizing, zij vonden het
teveel moeite om naar De
Bunker te komen. Wel zijn
er rond de Intro meer
nieuwe leden bij gekomen.
Wel negen, voorgaande
jaren lag dat aantal rond de
zes”, aldus van Delden.

ESC
Inmiddels heeft de club
een huisvestingscom-
missie opgericht. Van
Delden, “Als er iets beters
voorbij komt, zullen we
zeker verhuizen. We
hebben gewoon een
ruimte nodig om alle leden
kwijt te kunnen op
avonden. Het hok dat we
nu hebben, is precies groot
genoeg als bestuurshok,
maar niet voor meer.” Zo
denkt de commissie bij-
voorbeeld aan de ruimte
die het Eindhovens
Studenten Corps (ESC)
straks achterlaat. Het ESC
heeft vergevorderde
plannen om De Bunker te
verlaten en naar de bin-
nenstad verkassen. Een
lichtpuntje: Kinjin heeft
nu beter contact met de
andere verenigingen.
Zoals van Delden meldt:
“Je loopt nu zo bij de rest
binnen.”(Shift040.nl)/.
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Effe zeuren

/Fred Steutel
‘De Hoop Scheffer is een gevaar voor de
wereldvrede.’ Zo, dat staat! Het is een
zin uit mijn brief naar de NRC over het
door De Hoop gepropageerde NAVO-
lidmaatschap van Georgië.
Ik schrijf geregeld brieven naar kranten.
De Volkskrant kan op vier manieren
reageren op je brief; hem plaatsen, of
met: ‘We hadden uw brief gereed
gemaakt voor plaatsing, maar …’, met:
‘De Volkskrant ontvangt zo veel 
brieven …’, of helemaal niet. De NRC
plaatst hem of schrijft dat ze dat niet
zullen doen. 
Het hebben van een column is een groot

goed: je kunt je verhaal kwijt, en als de
krant je brief niet wil, kun je hem in je
column zetten. De meeste kranten-
columnisten misbruiken hun voorrecht:
ze vullen de hun toegewezen ruimte
met gekeuvel; het gaat eigenlijk nooit
ergens over. Jan Blokker Sr. is een uit-
zondering.
Ik blader al dagenlang ’s ochtends met
trillende handen naar Forum in De
Volkskrant: is mijn brief over onze
geliefde premier al gedrukt? Ik schreef
hem naar aanleiding van een lang
artikel over Jan Peter. De kans dat u
hem in de krant zult aantreffen, wordt
steeds kleiner en ik wil hem u niet
onthouden - in de hemel is geen bier,
daarom drinken wij het hier. Proost!

‘De Nederlanders vallen in twee
groepen uiteen, bewonderaars van Jan
Peter Balkenende en niet-bewonde-
raars. Ik behoor tot de laatste groep; ik
leg uit waarom.
De premiers Lubbers en Kok zag je wel
eens vermoeid en ongeschoren.
Balkenende ziet er altijd gewassen en
gestreken uit. Zou hij wel eens moe
worden, en waarvan dan? Balkenende
zegt bijna nooit iets; hij wacht liever af
wat anderen zeggen, dan volgt hij met
het gemiddelde of met een cliché. Als
hij echt iets probeert te zeggen, is het
vaak malligheid: VOC-mentaliteit, een
tulp voor de kust. Hij is een blinde
volger van George W. Bush.
Hij is misschien een goed huisvader en

een dierenvriend, maar je betrapt hem
zelden op een idee. Hij is namens het
CNV hoogleraar geweest in het ‘chris-
telijk sociaal denken’. “Wa is da?”,
vragen we dan in Brabant. Hij kijkt op
zondagochtend op de tv naar de
Amerikaanse kerkdienst ‘Hour of
Power’ in de Crystal Cathedral, waar
dubieuze dominees een weldoorvoed,
goed gekleed, blank publiek toepreken,
inclusief wonderbaarlijke genezingen.
Balkenende is voor veel mensen een
boegbeeld. Ik vrees dat hij inderdaad
niet meer is dan dat.’
Hij leve hoog, hij leve hoog!

WWiiee:: Maaike van Agt / 24 / vierdejaars 
Bouwkunde

WWaannnneeeerr:: ik wissel en rouleer vaak vanaf zomer
2007, zo ook deze

WWaatt:: eigengemaakte foto
WWaaaarroomm:: “Gewoon een mooie foto van een
slapend mevrouwtje op de groentemarkt van
Hanoi, Vietnam. Ik was daar, en in Laos en
Thailand, in de zomer van 2007 met een vriendin
en we gaven onszelf de opdracht om iedereen die
op straat lag te slapen te fotograferen, en dat
waren er heel wat. Mensen die zelfs op brommers
in slaap komen, een geniale slaaphouding. Maar
het is sowieso geen kunst om daar mooie foto’s te
maken. En als je iets wilt
kopen van zo’n straat-
slaper, maak je ze
gewoon wakker en dan
zijn ze meteen vrien-
delijk en hulpvaardig,
daar zouden wij een
voorbeeld aan kunnen
nemen.”

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


