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ID werkt aan joint master
met Chinese universiteit
Industrial Design hoopt in sep-
tember 2009 een joint master
te starten samen met de
Zhejiang University in de
Chinese stad Hangzhou. Op dit
moment wordt gewerkt aan het
programma voor deze geza-
menlijke master. Overigens
loopt ID hiermee vooruit op
nieuwe wetgeving die joint
masters in Nederland eerst nog
mogelijk moet maken.

Volgens decaan prof.dr.ir. Jeu
Schouten heeft zijn faculteit alle
reden om samenwerking te
zoeken met partnerinstellingen
wereldwijd. “Het ontwerpen van
intelligente producten voor een
internationale markt is gericht
op de consument en die con-
sument is per continent anders”,
stelt hij. De TU/e-faculteit ID
werkt al samen met onder andere
Georgia Tech en CMU in de
Verenigde Staten en met de NUS
en NTU in Singapore. Aan de
twee laatstgenoemde instel-
lingen brachten Schouten en ID-
hoogleraar prof.dr.ir. Aarnout
Brombacher vorige week nog een
bezoek. 
Tijdens dezelfde trip werd ook de
University of Technology Sydney
bezocht, waarmee een samen-
werkingsovereenkomst werd on-
dertekend. Dit met het oog op de
uitwisseling van studenten en
staf en op wederzijdse onder-
steuning op onderwijsgebied.
Dr.ir. Kees Dorst van ID heeft
sinds een jaar een tachtig-pro-
centaanstelling als hoogleraar
aan deze Australische univer-
siteit om de zusterfaculteit daar

te helpen bij het vernieuwen van
haar programma en de samen-
werking met thuisbasis
Eindhoven verder vorm te geven.
De overige twintig procent is hij
in dienst van de TU/e.
De bedoeling is dat aankomende
februari, bij de start van het
nieuwe semester, de eerste twee
TU/e-studenten naar Sydney
gaan. Later in het jaar, in sep-
tember, hoopt Schouten zo’n vijf
studenten te laten beginnen aan
de beoogde joint master samen
met Zheijang University.
Uiteindelijk kunnen volgens de
decaan jaarlijks zo’n twintig stu-
denten uit Eindhoven instro-
men, die één jaar van het master-
traject hier doorbrengen en één
jaar in Hangzhou.

Regering
Als de plannen daadwerkelijk
hun beslag krijgen, zou ID de
eerste TU/e-faculteit zijn die een
joint master aanbiedt. Volgens
drs. Marleen van Heusden van
het Onderwijs en Studenten
Service Centrum mogen
Nederlandse onderwijsinstel-
lingen dergelijke masters nu
echter nog niet aanbieden. “Rond
Sinterklaas wordt het wets-
voorstel over dit onderwerp
openbaar, inclusief de mening
van Raad van State en het mi-
nisterie van OCW hierover.” Als
alles goed gaat, zou de joint
master per 1 september 2009
mogelijk moeten worden, aldus
Van Heusden, “maar de voor-
waarden hiervoor kennen we nu
dus nog niet.”/.

Gispen in Raad van Toezicht TU/e
Onderwijsminister Ronald
Plasterk heeft prof.dr. Willem
Hendrik Gispen (65) voor vier
jaren benoemd tot lid van de
Raad van Toezicht van de TU/e.
Gispen was van 2001 tot en met
2007 rector magnificus van de
Universiteit Utrecht. Gispen
treedt toe per 1 november.

De Raad van Toezicht (RvT) had
al zo’n twee jaar een plek open.
Gispen maakt het vijftal weer
compleet. Hij is vooral aange-
trokken vanwege zijn acade-
mische expertise. Hij vult wat dat
betreft de plaats in van André
Oosterlinck, de oud-rector van de
KU Leuven, die enkele jaren
terug de raad verliet.
Gispen was hoogleraar in
Utrecht op het terrein van de
neurowetenschappen, van 1980
tot afgelopen jaar. Dit jaar is hij
door de UU benoemd tot hono-
rair universiteitshoogleraar.

Sinds 1991 is hij lid van de
KNAW. Verder was hij van 1996
tot en met 1999 decaan van de 
faculteit Geneeskunde van de
UU. Gispen realiseerde ruim 675
publicaties in internationale 
wetenschappelijke tijdschriften
en begeleidde 85 promovendi.
Hij ontving een eredoctoraat van
vijf buitenlandse universiteiten
en een groot aantal wetenschap-
pelijke onderscheidingen.
Gispen bekleedt diverse maat-
schappelijke en bestuurlijke
functies. Zo is hij lid van de Raad
van Advies van Van Lanschot
Bankiers./.

Ambitieus plan voor lichtonderzoek
Zeven hoogleraren van zes ver-
schillende faculteiten hebben
vorige week een ambitieus
plan op het gebied van licht en
interactie voorgelegd aan het
College van Bestuur. Het is het
eerste concrete voorstel dat
meedingt naar onderzoeksgeld
dat het CvB vanaf 2009 gaat
toekennen in het kader van een
nieuwe stimuleringsregeling.
Programmaleider prof.dr. Emile
Aarts ziet ook mogelijkheden
voor een technologisch top-
instituut op dit gebied.

Volgens Aarts, deeltijdhoog-
leraar bij de faculteit Industrial
Design en vice-directeur bij
Philips Research, is licht een
onderzoeksthema dat lang over
het hoofd is gezien. “Maar het
past natuurlijk perfect in
Eindhoven”, aldus Aarts. “Het

nieuwe onderzoek zal verankerd
zijn met de omgeving en op een
natuurlijk wijze zijn ingebed in
de Lichtstad. Licht is al een eeuw
het centrale economische thema
in deze regio. We zijn het de
laatste jaren alleen vergeten te
kapitaliseren.”
Volgens het plan, getiteld 
‘I-lighting the World’, gaat het
onderzoek zich richten op de
relatie tussen licht en mens, en
dat binnen drie verschillende 
domeinen: sfeer, welzijn en
duurzaamheid. Bij het eerste
domein moet gedacht worden
aan de ontwikkeling van innova-
tieve lichtconcepten en -syste-
men. Het domein welzijn richt
zich op de gezondheidsaspecten
van licht. Bij duurzaamheid
moeten milieuvriendelijke 
oplossingen onderzocht worden.
Rector prof.dr. Hans van Duijn is

enthousiast over het voorstel, dat
nog wel op detailniveau moet
worden uitgewerkt. Ook moet het
nog worden voorgelegd aan een
jury bestaande uit hoogleraren
van de TU/e, die gaan bepalen
welke onderzoeksvoorstellen uit-
eindelijk in aanmerking komen
voor een financiële onder-
steuning van een kwart miljoen
euro voor de komende vier jaren.
Aarts ziet ook mogelijkheden
voor het opzetten van een techno-
logisch topinstituut op dit
gebied. Dit in samenwerking met
Brainport Eindhoven, dat veel 
ervaring heeft met het opzetten
van dit soort projecten, aldus
Aarts. De plannen hiervoor zijn
volgens hem nu nog ‘super 
prematuur’, maar het zou in het
tweede kwartaal van 2010 al een
feit kunnen zijn./.

SSiinntteerrkkllaaaass  lliieepp  ddiinnssddaagg  eenn  wwooeennssddaagg  nniieett  rroonndd  oopp  ddee
TTUU//ee  oomm  ccaaddeeaauuttjjeess  aaaann  bbrraavvee  ssttuuddeenntteenn  uuiitt  ttee  ddeelleenn..
HHiijj  vveerrzzaammeellddee  iinn  zziijjnn  ggrroottee  bbooeekk  hhaannddtteekkeenniinnggeenn
tteeggeenn  ddee  hhaarrddee  kknniipp..  HHeett  bbeettrrooff  eeeenn  aaccttiiee  vvaann  ssttuuddeenn--
tteennffrraaccttiiee  PPFF..  DDee  hhaarrddee  kknniipp  hhoouuddtt  iinn  ddaatt  ssttuuddeenntteenn
eeeerrsstt  aallllee  ppuunntteenn  vvaann  hhuunn  bbaacchheelloorr  bbiinnnneenn  mmooeetteenn
hheebbbbeenn,,  vvoooorr  zzee  mmeett  hhuunn  mmaasstteerr  mmooggeenn  ssttaarrtteenn..  DDee
hhaarrddee  kknniipp  zzoouu  iinn  22001100  mmooeetteenn  zziijjnn  iinnggeevvooeerrdd..
EErr  iiss  eeeenn  llaannddeelliijjkkee  ppeettiittiiee  ggeessttaarrtt,,  ggeesstteeuunndd  ddoooorr  ddee
LLSSVVBB..  IInnmmiiddddeellss  ssttaaaatt  ddee  tteelllleerr  oopp  wwwwww..ggeeeennhhaarrddee
kknniipp..nnll  oopp  11..116655  hhaannddtteekkeenniinnggeenn  ((wwooeennssddaagg  2266
nnoovveemmbbeerr))..  PPFF  sstteeuunntt  ddee  aaccttiiee..  IInn  eeeenn  iinnggeezzoonnddeenn
bbrriieeff  ((zziiee  ppaaggiinnaa  44))  llaaaatt  PPFF  wweetteenn  ddaatt  zzee  oonnddeerr  mmeeeerr
vvrreeeesstt  vvoooorr  ttee  vveeeell  ssttuuddiieevveerrttrraaggiinngg  eenn  mmiinnddeerr  nneevveenn--
aaccttiivviitteeiitteenn..  VVoollggeennss  ffrraaccttiieelleeiiddeerr  CChhrriissttoopphheerr  GGiittss  iiss
eerr  aaaarrddiigg  wwaatt  aanniimmoo  oomm  ttee  tteekkeenneenn..  ““AAlllleeeenn  bbiijj  eeeerrssttee--
jjaaaarrss  zziiee  jjee  ddaatt  zzee  eerr  nnoogg  nniieett  zzoo  vveeeell  vvaann  wweetteenn..””
SSttuuddeenntteennffrraaccttiiee  GGrrooeepp--éééénn  vveerrzzaammeelltt  ggeeeenn  hhaanndd--
tteekkeenniinnggeenn..  FFrraaccttiieevvoooorrzziitttteerr  GGeeeerrtt--JJaann  EEvveerrss::  ““WWee
ddeennkkeenn  lliieevveerr  mmeeee  vvoooorr  eeeenn  oopplloossssiinngg  ddaann  ddaatt  wwee  
pprrootteesstteerreenn..””

PPeetteerr  vvaann  DDaamm,,  wwoooorrddvvooeerrddeerr  vvaann  hheett  CCoolllleeggee  vvaann
BBeessttuuuurr,,  llaaaatt  wweetteenn  ddaatt  hheett  CCvvBB  ddee  hhaarrddee  kknniipp  aallss  eeeenn
‘‘oonnoovveerrkkoommeelliijjkkee  ccoonnsseeqquueennttiiee’’  zziieett..  ““DDee  uunniivveerrssiitteeiitt
iiss  hhiieerr  pprraaggmmaattiisscchh  iinn..  WWee  ggaaaann  oonnss  vvoooorrbbeerreeiiddeenn..””
VVoollggeennss  VVaann  DDaamm  zziieenn  CCvvBB  eenn  ddeeccaanneenn  zzoowweell  vvoooorr--  
aallss  nnaaddeelleenn  aaaann  ddee  mmaaaattrreeggeell..  ““AAllss  eerr  mmeeeerrddeerree  iinn--
ssttrroooommmmoommeenntteenn  kkoommeenn,,  hheebbbbeenn  wwee  wwaaaarrsscchhiijjnnlliijjkk
nniieett  ddee  ccaappaacciitteeiitt  oomm  vvaakkkkeenn  eeeenn  aaaannttaall  kkeeeerr  ppeerr  jjaaaarr
ttee  ggeevveenn..  WWee  mmooeetteenn  vvoooorr  ddeerrggeelliijjkkee  zzaakkeenn  nnaaaarr  oopp--
lloossssiinnggeenn  zzooeekkeenn,,  mmaaaarr  ooookk  ddee  vvoooorrddeelleenn  nniieett  oovveerr
hheett  hhooooffdd  zziieenn..  SSttuuddeenntteenn  zzuulllleenn  aaaann  hheett  eeiinndd  vvaann  hhuunn
bbaacchheelloorr  bbeetteerr  nnaaddeennkkeenn  oovveerr  wwaatt  zzee  wwiilllleenn..””  IInn  22000099
ggaaaatt  hheett  CCvvBB  zziicchh  bbeerraaddeenn  oovveerr  ddee  ccoonnsseeqquueennttiieess  eenn
mmooggeelliijjkkee  oopplloossssiinnggeenn..  
DDee  LLSSVVBB  hheeeefftt  aaaannggeekkoonnddiiggdd  ddaatt  eerr  kkoommeennddee  ddiinnssddaagg
llaannddeelliijjkk  aaccttiieess  zzuulllleenn  kkoommeenn..  DDee  PPFF  hheeeefftt  ssttuuddeenntteenn
ooppggeerrooeeppeenn  oomm  ddiiee  ddaagg  --lleetttteerrlliijjkk--  ssttiill  ttee  ssttaaaann  bbiijj  ddee
hhaarrddee  kknniipp..  DDiitt  ggeebbeeuurrtt  bbiijj  hheett  HHooooffddggeebboouuww..  
PPFF--lliidd  JJoorriiss  vvaann  BBeeuurrddeenn  vvrraaaaggtt  oopp  hheett  LLiimmbbooppaadd  oomm
hhaannddtteekkeenniinnggeenn  tteeggeenn  ddee  hhaarrddee  kknniipp..  
FFoottoo::  PPeetteerr  SSppiijjkkeerr..

Actie PF-sint tegen harde knip
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De week van/Eric
Eric van der Heijden is sinds juni 2007 in
dienst bij de brandweer van de TU/e als
waarnemend commandant. Afgelopen
week stond er een grote gezamenlijke
calamiteitenoefening op de agenda,

waarvan hij mede-organisator is. Aan
deze oefening deden het centrale team

van de TU/e, TNO en de BHV’ers van TNO
en gebouw Athene mee.

Maandag: Deze week gaat het eindelijk 
gebeuren: na veel voorbereiding in de 
afgelopen maanden staat de calamiteiten-
oefening voor vrijdag op het programma.
Deze week zal dan ook in het teken staan
van het regelen van de laatste dingen. 
‘s Avonds staat de wekelijkse brandweer-
oefening op de agenda, waar letterlijk de
vlammen vanaf komen. 

Dinsdag: Overleg gehad met de oefen-
leiding. Op diverse locaties nog even gaan
kijken of we niets over het hoofd zien.

Woensdag: Vandaag weer overleg, het
laatste. Nu met alle betrokkenen in de 
organisatie. Iedereen weet wat er verwacht
wordt van hem/haar. Zelfs de personen die
in de oefening komen te overlijden,
worden hierover geïnformeerd.

Donderdag: Vandaag worden de puntjes
op de i gezet en alles wordt dubbel gecon-
troleerd. Dit tot vervelens toe voor Henri
uit het Hoofdgebouw. ’s Middags nog een
instructieles kleine blusmiddelen gegeven
aan een select groepje van de Federatie
Studieverenigingen Eindhoven.

Vrijdag: Het weer is bar slecht. Je zult
maar een ontruiming hebben in je gebouw
vandaag… De oefening verloopt goed, de
locatie waar de BHV’ers worden beoefend
is een slagveld; her en der liggen slacht-
offers, vuur, rook, kapot glas en nog meer
onheil waar je op een vrijdagochtend niet
op zit te wachten. De calamiteitenoefening

(binnen) verloopt
in een ander
klimaat, maar is
daardoor niet
minder hectisch. 
We kijken terug
op een goed
verlopen oefening. 

Zaterdag: Nog een calamiteit: er ligt
sneeuw en thuis heeft de verwarming het
begeven. Fijn dat je collega-brandweerman
cv-monteur is, want hij staat ’s middags al
op de stoep! 

Zondag: Eerst een uurtje hardlopen. Dan
met mijn zoontje Jarno naar Sinterklaas,
hij heeft het echter al snel gezien met dit
koude weer. Hij zet liever zijn schoentje
voor een warme kachel. Hij heeft net als
zijn vader een warme belangstelling voor
vuur…

“Misschien ben ik wel te beschei-
den”, zegt de aimabele Antil-
liaan. “Collega’s vinden dat ik
ook mijn oude werk op de ten-
toonstelling in een vitrine moet
zetten. Maar ik heb veel werk
van vroeger niet bewaard,
gewoon weggegooid zonder er
een foto van te maken. Achteraf
best zonde.” Toch kan hij een
zekere trots niet verhullen als hij
door een map bladert met oude
foto’s van ontwerpen en docu-

menten die wel bewaard zijn 
gebleven uit zijn tijd als vorm-
gever bij het ontwerpbureau van
de TU/e. Hij wijst op een afstu-
deerbul met sierlijke rode
letters. “Kijk, die heb ik gekalli-
grafeerd. Tot 1997 deed ik dat
met de hand. Nu doe je dat na-
tuurlijk in Photoshop.” 
Op zijn zeventiende kwam
Hasham van Curaçao naar
Nederland. Hij was van plan om
een opleiding Engels te volgen,
maar daarvan is niet veel terecht-
gekomen. In militaire dienst
vond hij onverwacht zijn
roeping. “Ik werkte als schrijver
voor een generaal, en ik moest
elke week een krantje maken.
Veel typen en stencilen dus,
maar ik maakte ook de illustra-
ties. Dat beviel heel goed, en
toen ik afzwaaide heeft de gene-
raal me geadviseerd om hierin
door te gaan.” En zo kwam
Hasham terecht op de Academie
voor Industriële Vormgeving -
de huidige Design Academy.
Hasham ontwierp lange tijd
vrijwel alle logo’s voor de TU/e

en verwante instellingen, zoals
het logo van kinderdagverblijf
De TUimelaar, en detachering-
bureau Euflex. “Dat vind ik nog
steeds een heel sterk beeld”, zegt
hij over het laatste logo. “Maar
de mooiste opdracht was toch
wel die voor de TUE-huisstijl.”
Het bijbehorende ‘ronde’ TUE-
logo was het eerste na de over-
gang van technische hogeschool
naar universiteit, en hield het
dertien jaar vol. Toen Hashams
huisstijl in 1999 werd vervan-
gen, deed dat hem echt pijn.
“Maar in die tijd kwam er een
nieuw College van Bestuur en
die wilden alles veranderen, 
zo gaan die dingen”, zegt hij 
berustend.
Een jaar of tien geleden beland-
de Hasham bij Bouwkunde,
waar hij handtekenen onder-
wijst aan de studenten. “Het is
echt ontzettend leuk om die
jongens en meiden te leren
kijken en schetsen. De mooiste
dingen beginnen met een
simpele schets. Ik geniet erg van
het contact met de studenten.

Het meest nog van de uitwisse-
lingsstudenten, misschien door-
dat ik me verwant voel met die
jonge mensen die in een vreemd
land alles zelf moeten uitvinden.”
Dat hij omgekeerd ook door de
studenten gewaardeerd wordt,
blijkt wel uit een beeldje dat hij
kreeg van studievereniging
CHEOPS: ‘Vriendelijkste docent
2006’ staat erop. Hasham houdt
van mensen, en dat komt ook in
zijn werk terug. “Je zult niet snel
een schilderij of foto van mij zien
waarop geen mensen staan.”
In zijn afscheidstentoonstelling
speelt de kleur van gebouwen
een grote rol. “Je begint met een
kleur, en dan pas maak je het
ontwerp van een gebouw, wat
mij betreft.” Die filosofie paste
hij ook toe op het huis dat hij
zelf ontwierp en op Curaçao
heeft laten bouwen. “Ik heb
alleen de vormgeving gedaan
hoor, de rest is gedaan door een
echte architect.” Hij heeft voor
geel gekozen, de kleur van het
gewas aloë dat in de koloniale
tijd op het eiland werd verbouwd.

De vakanties brengen hij en zijn
Nederlandse vrouw in hun Cura-
çaose woning door. “Als ik straks
gestopt ben met werken, wil ik
in ieder geval daar de winter
doorbrengen, en op termijn 
definitief verhuizen.” Als hij zijn
vrouw daarvan kan overtuigen,
tenminste. “Ik laat haar eerst
een tijd acclimatiseren”, zegt
Hasham lachend. Hij heeft
goede hoop dat het lukt om zijn
vrouw over te halen. “Het is
gewoon Holland in de tropen.
De meeste dingen zijn net als
hier, de mensen spreken Neder-
lands, de wetten zijn hetzelfde.
Allemaal heel vertrouwd.”
Op Curaçao gaat Hasham
schoolkinderen leren tekenen,
zodat hij toch met jonge mensen
in contact blijft. “Ik wil geen ver-
plichtingen meer, maar tussen
oude mensen gaan zitten, is ook
niets voor mij. En ik blijf dus
tekenen. Dat is namelijk het
enige wat ik kan!”/.

Tekst: Tom Jeltes
Foto: Bart van Overbeeke

Na bijna 36 jaar trouwe dienst,
eerst als ontwerper en later als

docent handtekenen bij
Bouwkunde, neemt Cliff

Hasham afscheid van de TU/e.
Hij doet dat met een speciale

tentoonstelling van zijn werk,
getiteld ‘Between Colour and
Architecture’, die van 2 tot 16
december te zien is in Vertigo.
De expositie bestaat uit aqua-
rellen die Hasham maakte van

gebouwen op zijn geboorte-
eiland Curaçao.

“Ik geniet erg van contact met studenten”

Cliff Hasham
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ID gaat slimme materialen inventariseren
De faculteit Industrial Design
wil een inventarisatie maken
van intelligente materialen en
producten die dankzij deze 
materialen bestaan. Het
project zou één van eerste
concrete bijdragen van de TU/e
zijn aan Material Matters, het
nieuwe kenniscentrum rond
materialen in de Witte Dame.

De TU/e-faculteit Industrial
Design stond zo’n drie jaar terug
samen met Philips Design en de
Design Academy aan de wieg van
Material Matters. Het kennis-
platform opende eind oktober
zijn deuren in de Witte Dame,
maar bevindt zich nog in de 
opbouwfase. Directeur Ton Kooy-
mans is volop met betrokkenen
aan het onderhandelen over hun
bijdragen: niet alleen in mate-
rialen en menskracht, liefst ook
in keiharde euro’s. “Als nieuwe
directeur wil ik doorpakken,
samen met anderen die hun nek
uitsteken en daadwerkelijk mee-
werken én meebetalen. Praten
moet wel leiden tot actie.”

De ID-faculteit heeft bij de start
van het initiatief in 2006 (toen
nog ‘Materialen Bibliotheek
Eindhoven’ geheten) een
bijdrage van vijftigduizend euro
toegezegd in de vorm van te
besteden uren en te leveren
diensten, waarvan ID mee de
inhoud bepaalt. Material
Matters-directeur Kooymans wil
dit bedrag het liefst zélf
bestemmen en uitgeven, iets wat
hij nog wil bespreken met de
faculteit. “Als ik die pot geld in
eigen handen heb, kan ik zelf de
juiste mensen inhuren en ook
kwaliteit eisen.” Volgens ID-
decaan Schouten is de toe-
gezegde vijftigduizend euro in
elk geval geen concrete geldelijke
bijdrage, maar wordt dit bedrag
vertaald in menselijke inspan-
ningen voor het kenniscentrum.
Hoe precies, “daarover onderhan-
del ik wel met Material Matters.”
Die inspanningen zullen volgens
Schouten nadrukkelijk gericht
zijn op intelligente materialen,
niet op materialen die bedoeld
zijn voor de verpakking en vorm-

geving van producten. “Daarmee
hebben wij niet zoveel, dat is
meer het terrein van de Design
Academy, ook binnen Material
Matters. Het gaat ons vooral om
materialen die nodig zijn voor de
intelligente binnenkant.”

Budget
Een projectomschrijving om
deze slimme materialen eerst uit-
gebreid in kaart te brengen, ligt
klaar. De faculteit is nog op zoek
naar budget om er iemand op te
kunnen zetten, als het aan
Schouten ligt een net afgestu-
deerde natuurkundige of elektro-
technicus. “We zitten als faculteit
al niet zo ruim in onze jas; dit
geld moeten we elders zien te
vinden.” Wáár, dat weet Schouten
nog niet. “Daar ligt volgens mij
ook een belangrijke taak voor
Material Matters, om in kaart te
brengen welke kanalen er zoal
zijn om dit initiatief en projecten
daarbinnen gefinancierd te
krijgen.”/.
Lees verder op de pagina’s 8 en 9.

Boeiende Holstlezing door led-expert Nakamura
Innovatie komt niet per defi-
nitie uit de koker van grote
multinationals. Ook zonder 
gigantische budgetten kunnen
wetenschappelijke doorbraken
worden bereikt. Het levende
bewijs stond donderdag 20 
november in de Blauwe Zaal.
Prof.dr. Shuji Nakamura was te
gast op de TU/e voor de jaar-
lijkse Holstlezing.

De Japanse hoogleraar (1954)
werd opgeleid als elektronisch 
ingenieur en ontwikkelde in
1992 de eerste heldere blauwe
‘light emitting diode’, beter
bekend als led. Hij gaf hiermee
de aanzet tot de opmars van leds
in de wereld. 
In een boeiende en amusante
voordracht gaf Nakamura inzicht
in zijn onderzoekswerk. Hoewel
hij soms slecht verstaanbaar was,
kreeg hij de lachers op zijn hand
met diverse kwinkslagen. ‘Bush
likes oil, Obama is into leds’,
verwijzend naar de energiever-
slindende Verenigde Staten. 
Want een van de meest waar-
devolle aspecten van leds is het
enorm lage energieverbruik; nog
geen tien procent van de stroom-
behoefte van een normale gloei-
lamp. Leds gaan bovendien
honderd keer langer mee, bevat-
ten geen giftig kwik en geven veel
minder warmte af. 
Geen wonder dus dat Europa en
Australië de gloeilamp in de ban
doen ten voordele van leds. Maar
de Verenigde Staten zijn, met uit-

zondering van de staat
Californië, nog niet zover. Dat
kan met de komende nieuwe 
president Obama wellicht veran-
deren, hoopt Nakamura. 
De led-expert benadrukt dat hij
altijd voor een klein, bescheiden
bedrijf in Japan heeft gewerkt.
Geen partij eigenlijk voor de mul-
tinationals die over honderd-
voudige onderzoeksbudgetten
beschikken. Toch vond
Nakamura, na vele jaren onder-
zoek en experimenteren, als
eerste de sleutel om met leds
blauw licht te produceren. In
1995 had hij weer een primeur;
leds met violet licht. Een jaar later
gevolgd door leds die helder wit
licht gaven. 
De gevolgen van zijn uitvinding
zijn op revolutionaire wijze terug
te vinden in ons dagelijkse leven.

Leds zijn in ontelbare gebruiks-
voorwerpen verwerkt. Mobiele
telefoons, displays, verkeers-
lichten, televisie, auto’s en straat-
lampen kunnen niet meer
zonder. Nakamura: “De
Olympische Spelen dit jaar in
Peking, inclusief de lichtshows,
zijn geheel met leds uitgevoerd.” 
Maar leds leveren meer dan
louter licht. Door intensiteit en
kleurencombinaties kunnen leds
ook ultraviolette straling afgeven.
Hierdoor blijven fruit en groente
een week langer vers, wordt water
gezuiverd van bacteriën en doen
ze dienst als groeilampen in de
agrarische sector. 
Nakamura kreeg na afloop van de
lezing de Holstmedaille over-
handigd. Een eerbetoon dat met
veel applaus werd begeleid./.

PF wil meer aandacht voor
duurzaamheid aan TU/e
Als het aan studentenfractie PF
ligt, komen er expliciete doel-
stellingen op het gebied van
duurzaamheid in zowel de
Bestuurlijke Agenda 2009 als
het Instellingsplan TU/e 2009-
2012.

De PF-fractie denkt dan aan het
stimuleren van energiebespa-
ring, meer aandacht voor duur-
zaamheid in onderwijs en onder-
zoek, en meer producten met een
Fairtrade of EKO-label in de
kantines. Ook stelt de fractie voor
om in navolging van de Rijks-
universiteit Groningen een duur-
zaamheidsportal te realiseren 
- een website voor interne en
externe communicatie over het
duurzaamheidsbeleid van de
TU/e. Om het College van
Bestuur tot actie te bewegen,
heeft de UR-fractie van de PF een
initiatiefvoorstel ingediend dat
op maandag 1 december wordt
toegelicht tijdens de vergadering
van de universiteitsraad.
Volgens PF-fractievoorzitter
Christopher Gits is de actie in-
gegeven door het LHUMP, het
studentennetwerk voor duur-
zame ontwikkeling waarbij de
vereniging PF is aangesloten, en
het feit dat verwante instellingen
als de universiteiten van
Wageningen, Nijmegen en
Utrecht doelen hebben gesteld
op het gebied van duurzaamheid.

“De Bestuurlijke Agenda en het
Instellingsplan worden binnen-
kort in de U-raad besproken, en
dat hebben wij aangegrepen om
extra aandacht te genereren voor
duurzaamheid op de TU/e.” Gits
denkt dat de TU/e veel te winnen
heeft bij een duurzamer beleid,
ook op publicitair vlak: “Via een
duurzaamheidsportal bijvoor-
beeld, kun je een positief beeld
uitdragen. Aangezien de website
van de TU/e de komende tijd toch
wordt aangepast, lijkt dit een
goed moment om zo’n portal op
te zetten.” Ook stelt hij voor om
een competitie tussen de 
gebouwen op de campus te orga-
niseren om het energieverbruik
omlaag te brengen. “Plaats in elk
gebouw een monitor met hoeveel
gas, water en elektriciteit daar is
verbruikt. Zo kun je op een
speelse manier een proces van
bewustwording in gang zetten.”

Universiteitssecretaris ir. Harry
Roumen wil nog niet inhoudelijk
op het voorstel reageren: “Na een
plenaire behandeling van het
voorstel in de U-raadvergadering
zal blijken of er draagvlak is
binnen de raad. Pas dan zal het
College van Bestuur zich
hierover verder buigen.”/.

Ach en Wee

TU/e-breed kleuren printen en kopiëren
Hondertwintig nieuwe kopieer-
en printmachines van Xerox
worden vanaf maandag 1
december geplaatst op de
TU/e-campus. Grote voordeel
van de nieuwe zogenoemde
multifunctionele copiers/-
printers (MFC) is dat ze in kleur
kunnen scannen en printen.

De laatste vijf jaar had de TU/e
een contract met Infotec voor
MFC’s. Het contract was af-
gelopen en via Europese aanbe-

steding kwam Xerox als beste uit
de bus. Deze levert van 1 tot en
met 12 december honderdtwintig
apparaten op de hele campus. De
oude apparatuur wordt dan op-
gehaald en geretourneerd aan
Infotec. Na de installatie vindt
een instructie plaats.
Er is zoveel mogelijk gekozen
voor één type MFC, de
WorkCentre 7335, een copier die
zowel zwart als kleur kan af-
drukken. In uitzonderingsge-
vallen (bij weinig tikken of juist

veel tikken) wordt een kleiner
dan wel grote type geleverd.
De huur van de apparaten is
ongeveer gelijk gebleven. De
tikken voor medewerkers zijn
wel goedkoper geworden: een
‘zwarte tik’ kost 0,5 cent in plaats
van 1 cent en een ‘kleuren tik’
kost 5 cent in plaats van 7. Aan de
TU/e worden jaarlijks zo’n twaalf
miljoen kopietjes gemaakt in
zwart-wit./.

Foto: Bart van Overbeeke



Een van de punten
waar de PF altijd
voor gestreden
heeft, is de ‘acade-
mische vrijheid’.
Het BSA-debacle
is nog niets eens
achter ons of er
dient zich weer
een andere bedreiging aan voor
de academische vrijheid in de
vorm van minister Plasterk en
zijn harde knip. Een harde knip
houdt in dat je alle vakken uit de
bachelor behaald moet hebben
vóórdat je aan een master mag
beginnen. Eén van de redenen
waarom er een harde knip moet
komen volgens Plasterk is om
studenten een ‘moment van 
bezinning’ te geven tussen de
bachelor en de master.
De PF voorziet flinke problemen
aan de TU/e als Plasterk zijn zin
krijgt. Heel wat studenten
hebben hun bachelor niet binnen
drie jaar volledig afgerond.
Omdat die studenten niet per 1
september aan hun master

kunnen 
beginnen, heeft de
minister bedacht
dat er meerdere 
instroommomen-
ten moeten zijn. Bij
twee instroommo-
menten zul je dus
minimaal een half

jaar vertraging oplopen. Immers,
je kunt pas beginnen aan je
masteropleiding nadat je je bach-
elordiploma hebt behaald én er
een instroommoment is. Bij de
grotere opleidingen is het
denkbaar dat er twee instroom-
momenten zijn, maar hoe zit het
bij de kleinere opleidingen? Als
er maar één instroommoment is,
kun je een jaar studievertraging
oplopen omdat je één vak niet
gehaald hebt; vertraging die je
niet had opgelopen bij een zachte
knip.
Niet alleen op onderwijsgebied
zullen de gevolgen merkbaar
zijn, maar ook voor het studen-
tenleven. Studenten die geen zin
hebben in een ‘moment van 

bezinning’ zullen heel calcule-
rend te werk gaan en waarschijn-
lijk nevenactiviteiten tot een
minimum beperken. De vrees is
dat studenten geen zitting meer
in commissies zullen willen
nemen. Als zo’n student gecon-
fronteerd wordt met een harde
knip, zal hij misschien een 
bestuursfunctie overwegen,
maar dat is niet wenselijk 
aangezien je in een bestuur
personen wil hebben die toch al
wat ervaring binnen de betreffen-
de vereniging hebben opgedaan.
Bovendien is ‘het opvullen van
loze tijd’ geen gewenste motiva-
tie voor een bestuursfunctie. 
De PF zou het ook heel jammer
vinden als de projecten die de
TU/e en de gemeente willen uit-
voeren in het kader van
Eindhoven Studentenstad geen
doorgang kunnen vinden wegens
onvoldoende studentenparti-
cipatie. 
Het is dus heel begrijpelijk dat
Compositum ‘Communis
Opinio’, de koepelorganisatie van
studentenverenigingen Demos,
ESC en SSRE, weinig ziet in de
invoering van een harde knip.
Niet alleen onder de studenten is
er weerstand tegen de plannen
van Plasterk, ook Colleges van
Bestuur zien er niets in. De
rector magnificus van de

Rijksuniversiteit Groningen
heeft zelfs aangegeven mee te
doen aan acties tegen deze
maatregel van Plasterk. 
Ons College van Bestuur heeft in
het recente verleden diverse
malen in de universiteitsraad
aangegeven het huidige systeem
van de zachte knip te willen 
behouden om de doorstroming
niet te hinderen. Het College was
van mening dat de zachte knip
die door de TU/e gehanteerd
wordt, het beste is. De PF hoopt
dat ons CvB nog steeds achter
zijn standpunt staat.
Op dinsdag 2 december zal er
een landelijke ‘Flash Mob’-actie
zijn, waarbij iedereen gevraagd
wordt om om 13.00 uur even stil
te blijven staan, als symbool voor
de stilstand in je studie die kan
optreden door toepassing van de
harde knip. De PF wil iedereen
oproepen mee te doen aan deze
actie! Wij verzamelen om 12.45
uur op 2 december in de hal van
het Hoofdgebouw.

Tot slot willen wij iedereen die
dat nog niet gedaan heeft, op-
roepen de petitie op 
www.geenhardeknip.nl 
te ondertekenen!

Namens de fractie PF,
Christopher Gits, fractievoorzitter
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Delta - TU Delft
Miljoenentekort bij faculteiten
DDee  ffaaccuulltteeiitteenn  vvaann  ddee  TTUU  DDeellfftt  hheebbbbeenn  vvoollggeenndd  jjaaaarr  eeeenn  
ggeezzaammeennlliijjkk  bbeeggrroottiinnggsstteekkoorrtt  vvaann  1100,,55  mmiilljjooeenn  eeuurroo..  HHuunn
rreesseerrvveeppoottjjeess  bbiieeddeenn  nniieett  aallttiijjdd  ssooeellaaaass..  VVoooorr  hheett
kkoommeennddee  jjaaaarr  vvoooorrzziieett  ddee  TTUUDD  eeeenn  tteekkoorrtt  vvaann  iinn  ttoottaaaall
vveeeerrttiieenn  mmiilljjooeenn  eeuurroo..  DDoooorr  hheerr  eenn  ddeerr  ttee  sscchhrraappppeenn  eenn  
rreesseerrvveess  aaaann  ttee  sspprreekkeenn,,  pprroobbeerreenn  ddee  ffaaccuulltteeiitteenn  ddee
sscchhaaddee  ttee  bbeeppeerrkkeenn..  AAlllleeeenn  ddee  ffaaccuulltteeiitteenn  EElleekkttrroo--
tteecchhnniieekk,,  WWiisskkuunnddee  eenn  IInnffoorrmmaattiiccaa  eenn  IInndduussttrriieeeell
OOnnttwweerrppeenn  hheebbbbeenn  eeeenn  sslluuiitteennddee  bbeeggrroottiinngg  iinnggeeddiieenndd..
DDoooorr  tteerruuggllooppeennddee  ggeellddeenn  uuiitt  DDeenn  HHaaaagg  mmooeetteenn  zzee  ddaaaarr
wweell  vvoooorr  bbeezzuuiinniiggeenn..  DDee  aannddeerree  ffaaccuulltteeiitteenn  ggaaaann  oonnddeerr
mmeeeerr  bbeessppaarreenn  oopp  ttiijjddeelliijjkk  ppeerrssoonneeeell  zzooaallss  ssttuuddeenntt--aassssiiss--
tteenntteenn,,  ggaassttddoocceenntteenn,,  wweetteennsscchhaappppeelliijjkk  ppeerrssoonneeeell  eenn  iinn--
ggeehhuuuurrdd  oonnddeerrsstteeuunneenndd  ppeerrssoonneeeell..

EM - Erasmus Universiteit Rotterdam
Alumnidag voor oudjes
DDee  eeeerrssttee  aallggeemmeennee  aalluummnniiddaagg  vvaann  ddee  EErraassmmuuss
UUnniivveerrssiitteeiitt  RRootttteerrddaamm  oopp  88  nnoovveemmbbeerr  wwaass  eeeenn  ssuucccceess
vvoollggeennss  EErraassmmuuss  MMaaggaazziinnee;;  zzoo’’nn  nneeggeennhhoonnddeerrdd  oouudd--
ssttuuddeenntteenn  kkwwaammeenn  ooppddaaggeenn,,  vveelleenn  mmeett  kkiinnddeerreenn  vvoooorr  wwiiee
eeeenn  ssppeecciiaall  pprrooggrraammmmaa  wweerrdd  vveerrzzoorrggdd..  DDee  oopp  eeeenn  nnaa
oouuddssttee  aalluummnnuuss  II..EE..  BBaatteennbbuurrgg  ((ggeebboorreenn  1111  aapprriill  11991188))
oonntthhuullddee  eeeenn  bbeeeelldd  vvaann  EErraassmmuuss..  DDee  oouuddssttee  aalluummnnuuss  PP..
vvaann  ZZuurreenn  ((2277  ddeecceemmbbeerr  11991133))  hhaadd  hheellaaaass  aannddeerree  vveerrpplliicchh--
ttiinnggeenn..  BBaatteennbbrruugg  wweerrdd  ppeerr  ggoollffkkaarrrreettjjee  vveerrvvooeerrdd  eenn  lleeggddee
ddee  llaaaattssttee  ttiieenn  mmeetteerr  nnaaaarr  ddee  oonntthhuulllliinngg  ppeerr  rroollllaattoorr  aaff..  HHeett
bbeeeelldd  iiss  ggeesscchhoonnkkeenn  ddoooorr  eeeenn  aauuttoohhaannddeellaaaarr  uuiitt  EEppee
wwiieennss  ttwweeee  kkiinnddeerreenn  aallss  ((oouudd--))ssttuuddeenntt  eeeenn  bbaanndd  hheebbbbeenn
mmeett  hheett  EErraassmmuuss..  DDee  vvaaddeerr  vvoonndd  hheett  oouuddee  bbeeeelldd  vvaann  ppoollyy--
ssttyyrreeeenn  ddee  uunniivveerrssiitteeiitt  oonnwwaaaarrddiigg  eenn  lliieett  hheett  vveerrvvaannggeenn
ddoooorr  eeeenn  bbrroonnzzeenn  eevveennbbeeeelldd..  CCoolllleeggeelliidd  KKeeeess  vvaann  RRooooiijjeenn
zzaagg  hheett  mmeett  ggeennooeeggeenn  aaaann..  ““IIkk  hhaadd  bbiijjnnaa  DDee  KKuuiipp  aaff--
ggeehhuuuurrdd,,  zzooddaatt  ddaaaarr  eeiinnddeelliijjkk  ooookk  eeeennss  wwaatt  kkoonn  wwoorrddeenn
ggeevviieerrdd..””

VOX - Radboud Universiteit Nijmegen
Bouw studentenkamers mislukt
DDee  aaaannbbeesstteeddiinngg  vvaann  ppooppppooddiiuumm  DDoooorrnnrroooossjjee  mmeett
ddaaaarrbboovveenn  hhoonnddeerrddvviijjffttiigg  kkooooppaappppaarrtteemmeenntteenn,,  ppaall  nnaaaasstt
hheett  cceennttrraaaall  ssttaattiioonn  iinn  NNiijjmmeeggeenn,,  iiss  mmiisslluukktt..  DDoooorr  ddee  
ggeevvoollggeenn  vvaann  ddee  kkrreeddiieettccrriissiiss  vveerrwwaacchhtteenn  pprroojjeeccttoonnttwwiikk--
kkeellaaaarrss  ddaatt  zzee  ddee  aappppaarrtteemmeenntteenn  aaaann  ddee  ssttrraaaattsstteenneenn  nniieett
mmeeeerr  kkwwiijjtt  kkuunnnneenn..  MMeett  ddee  ggrrooeeiieennddee  kkaammeerrnnoooodd  kkoommtt  hheett
uuiittsstteell  vvaann  ddee  bboouuww  aallss  eeeenn  ggrroottee  tteeggeennssllaagg  vvoooorr  ddee
ssttiicchhttiinngg  ssttuuddeenntteennhhuuiissvveessttiinngg  NNiijjmmeeggeenn,,  zzeeggtt  ddiirreecctteeuurr
MMaaxx  DDeerrkkss..  ““DDee  oopplleevveerriinngg  vvaann  nniieeuuwwee  kkaammeerrss  iinn  22001111  ooff
22001122  hhaadd  eeeenn  ddeeeell  vvaann  ddee  kkaammeerrnnoooodd  mmooeetteenn  ooppvvaannggeenn
ddiiee  oovveerr  eennkkeellee  jjaarreenn  ppaass  eecchhtt  zziicchhttbbaaaarr  wwoorrddtt..””  HHiijj  vviinnddtt
ddaatt  bbiinnnneenn  ddrriiee  mmaaaannddeenn  eerr  eeeenn  oopplloossssiinngg  mmooeett  lliiggggeenn..

UK - Rijksuniversiteit Groningen
Nederland investeert te weinig
DDee  NNeeddeerrllaannddssee  rreeggeerriinngg  iinnvveesstteeeerrtt  ttee  wweeiinniigg  iinn  mmuullttii--
nnaattiioonnaallee  oonnddeerrzzooeekksspprroojjeecctteenn..  DDaatt  sstteelltt  hheett  bbeessttuuuurr  vvaann
ddee  RRiijjkkssuunniivveerrssiitteeiitt  GGrroonniinnggeenn  nnaaaarr  aaaannlleeiiddiinngg  vvaann  eeeenn
bbeezzooeekk  aaaann  hheett  PPiieerrrree  AAuuggeerr  oobbsseerrvvaattoorriiuumm  iinn  AArrggeennttiinniiëë..
““WWee  ggaaaann  hhiieerr  eecchhtt  llaasstt  vvaann  kkrriijjggeenn””,,  zzeeggtt  bbeessttuuuurrssvvoooorr--
zziitttteerr  SSiibbrraanndd  PPooppppeemmaa..  ““BBeehhaallvvee  iinn  iinnddiivviidduueellee  oonnddeerr--
zzooeekkeerrss  iinnvveesstteeeerrtt  NNeeddeerrllaanndd  nneerrggeennss  mmeeeerr  iinn..  NNeeddeerrllaanndd
rriisskkeeeerrtt  ddaaaarrmmeeee  vvoollggeennss  PPooppppeemmaa  sstteeeeddss  nnaaddrruukkkkeelliijjkkeerr
ddaatt  hheett  bbuuiitteenn  ggrroottee  EEuurrooppeessee  oonnddeerrzzooeekksspprroojjeecctteenn  bblliijjfftt..
““DDee  kkaannss  ddaatt  éééénn  vvaann  ddee  nniieeuuwwee  ggrroottee  cceennttrraa  iinn  NNeeddeerrllaanndd
wwoorrddtt  nneeeerrggeezzeett,,  wwoorrddtt  sstteeeeddss  kklleeiinneerr..””  HHeett  bbeessttuuuurr  wwiijjsstt
oopp  eeeerrddeerree  uuiittsspprraakkeenn  vvaann  EEuurrooccoommmmiissssaarriiss  JJaanneezz
PPoottooccnniikk..  DDee  SSlloovveeeenn  wwaaaarrsscchhuuwwddee  ddaatt  NNeeddeerrllaanndd  ggooeeddee
wweetteennsscchhaappppeerrss  hheeeefftt,,  mmaaaarr  ssttrruuccttuurreeeell  oonnddeerr  ddee
EEuurrooppeessee  rriicchhttlliijjnneenn  bblliijjfftt  vvoooorr  iinnvveesstteerriinnggeenn  iinn  oonnddeerr--
zzooeekk..  HHeett  NNeeddeerrllaannddssee  bbuuddggeett  ddaaaallddee  ssiinnddss  22000000  vvaann  11,,8877
nnaaaarr  11,,6611  pprroocceenntt  vvaann  hheett  nnaattiioonnaallee  iinnkkoommeenn..

En ik vind...

De Jonge Akademie zoekt schooljeugd op
Bevlogen, jonge weten-
schappers van De Jonge
Akademie (DJA) bezoeken
in de maand november
vijf middelbare scholen
in Nederland. De toer met
de titel ‘DJA on Wheels’
moet scholieren enthou-
siast maken voor de 
wetenschap. DJA-lid
prof.dr. Mark Peletier 
van de TU/e is erbij.

De Jonge Akademie (DJA)
is een select gezelschap
van zeventig jonge weten-
schappers. Carlijn Bouten
(BMT) werd in 2005 voor-
gedragen, Mark Peletier
(W&I) volgde een jaar later.
Ze zijn de enige TU/e’ers
binnen DJA. DJA geeft
onder meer advies aan
NWO en de regering. Maar
de wetenschappers, tussen
de 35 en 40 jaar, zijn ook
niet te beroerd om met een
oude schoolbus het
voortgezet onderwijs te 
bezoeken. Doel; middel-
bare scholieren enthou-
siast te krijgen voor de 
wetenschap.

Zo trok Mark Peletier
vrijdag 21 november aan de
bel bij het Atlascollege in
Hoorn. Samen met andere
DJA-leden bezocht hij
tweedejaars vmbo-leerlin-
gen. Het programma
bestond uit een discussie,
workshops en kennisquiz.
“Normaal zou de school
om half een ’s middags
sluiten. Nu bleven alle
scholieren heel fanatiek tot
vier uur bezig”, beschrijft
Peletier.
De scholieren maakten
rondom het thema voeding
kennis met de wetenschap.
Onder het motto ‘wie wat
bewaart, heeft wat’ gingen
de leerlingen aan de slag
met brood, kaas, melk.
Bedorven of niet? Dat was
de vraag. Een mooi op-
stapje om de vmbo’ers van
alles te vertellen over
schimmel en fermentatie.
“We hadden ook trassi
meegebracht. Dat zijn 
gefermenteerde garnalen
die vreselijk stinken, maar
in Indonesië een essentieel
ingrediënt van veel maal-

tijden zijn. Een prachtig
voorbeeld hoe bederf tot
nuttige dingen kan leiden”,
zegt Peletier.
Waarom niet altijd zulke
boeiende lessen? “Zo’n 
wetenschapsdag doe je als
docent niet zomaar iedere
week. Als jonge weten-
schappers hebben we het
voordeel dat we er fris aan
beginnen. Dat geeft
meteen een andere sfeer in
de klas.”
Scholen in Nederland
konden afgelopen maan-

den eigen ‘wetenschap-
pelijk’ werk insturen naar
DJA en meedingen om een
prijs. Weesp, Heerenveen,
Gorinchem, Hoorn en
Zeist kwamen als beste uit
de bus. Nu de wheels-toer
een succes blijkt, over-
weegt DJA om de groep
academici te verbreden
zodat scholen vaker weten-
schappelijk bezoek
kunnen ontvangen./.

Christine Van Broeckhoven te gast bij WISE
Op maandag 8 december
geeft de Antwerpse
hoogleraar Christine Van
Broeckhoven een lezing
bij WISE (Woman In
Science Eindhoven). Van
Broeckhoven is een inter-
nationale autoriteit in
het onderzoek naar
Alzheimer, dementie,
manisch-depressieve
psychose en andere 
zenuwziektes bij vol-
wassenen.

De onderzoeksgroep mole-
culaire genetica van Van

Broeckhoven bestaat voor
een groot deel uit vrouwen.
Expertise is daarbij het 
belangrijkste criterium,
volgens Van Broeckhoven,
maar ze wil ook dat
vrouwen kansen krijgen.
“Velen denken dat weten-
schap iets typisch man-
nelijks is, omdat het intelli-
gentie en doorzettings-
vermogen vergt. Nochtans
is er geen enkele biolo-
gische aanwijzing dat
mannen intelligenter
zouden zijn.”
In 2007 was ze te gast bij

het VPRO-programma
Zomergasten. Dit deels
naar aanleiding van haar
boek ‘Brein & Branie - Een
pionier in Alzheimer’, dat
in 2006 verscheen. Hierin
vertelt Van Broeckhoven
over haar passies vanaf
haar jeugd tot nu. Het
brein is belangrijk, zo stelt
ze, maar de branie
evenzeer, want de wereld
van de wetenschap is
vooral een mannen-
bastion. Ze vocht kleine
veldslagen uit met de
overheid en de privésector

die een vrouw aan de top
niet echt zag zitten.
Op maandag 8 december
houdt ze een lezing vanaf
15.00 tot 18.00 uur, in 
collegezaal 14 van het
Auditorium, waarbij in-
troducés van harte welkom
zijn. Na de lezing is er de
mogelijkheid voor vragen
en discussie. De bij-
eenkomst wordt afgesloten
met een hapje en een
drankje./.
Inschrijven kan tot en met
maandag 1 december via
wise@tue.nl.

Mark Peletier bezocht vrijdag 21 november tweedejaars vmbo-leer-
lingen van het Atlascollege in Hoorn.
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Plasterk wil geen beurspromovendi
OCW-minister Ronald Plasterk
heeft opnieuw bezwaar aange-
tekend tegen het bursalen-
systeem voor promovendi.
Anders dan veel universiteiten
wil hij dat ze hun status als
werknemer niet kwijtraken.

De bewindsman schrijft dit in
een ‘voortgangsrapportage’ over
zijn onderzoeks- en weten-
schapsbeleid. Hij zit wat de 

promovendi betreft op één lijn
met de vakbond Abvakabo-FNV,
die zich al jaren verzet tegen de
invoering van het bursalen-
systeem. Promovendi gelden
daarin als een soort studenten die
slechts een bescheiden toelage
krijgen. Ze genieten niet de
rechtsbescherming die een 
regulier arbeidscontract biedt,
krijgen geen vakantiegeld en
geen dertiende maand. Volgens

de vakbond is dat in strijd met
Europese regels. Plasterk onder-
schrijft dit, maar houdt zich
verder op de vlakte: het is immers
een arbeidsconflict tussen uni-
versiteiten en bonden en daarin
wil hij geen partij zijn.
Abvakabo-FNV-bestuurder
Marieke van den Berg vindt het
prettig dat Plasterk opnieuw laat
optekenen dat hij niet op
bursalen zit te wachten. “Het is

natuurlijk jammer dat hij zich
niet inzet voor een verbod, maar
we tellen onze zegeningen.
Hiermee geeft hij wel een
signaal.”
Vooral de Rijksuniversiteit
Groningen is regelmatig in het
nieuws om haar bursalen-
systeem. Abvakabo-FNV wil via
een rechtszaak bewerkstelligen
dat de driehonderd Groningse
beurspromovendi gelijke rechten

krijgen. De RUG stelt echter dat
zij op een andere manier worden
ingezet dan hun collega’s die wel
een arbeidsovereenkomst
hebben. Abvakabo-FNV zegt te
beschikken over enquêtere-
sultaten die het tegendeel 
bewijzen. (HOP)/.

Pop overleeft calamiteitenoefening niet

HHeett  iiss  eeeenn  mmaaccaabbeerr  ggeezziicchhtt..  VVeeeell  rrooookk  eenn  eeeenn  ddooddee--
lliijjkk  ssllaacchhttooffffeerr  ((oovveerrttuuiiggeenndd  ggeessppeeeelldd  ddoooorr  eeeenn  ppoopp)),,
lliiggggeenndd  oopp  ddee  vvllooeerr  vvaann  eeeenn  TTNNOO--llaabb..  HHeett  iiss  vvrriijjddaagg--
oocchhtteenndd  2211  nnoovveemmbbeerr,,  eeeenn  vvrraacchhttwwaaggeenn  vvooll  ggaass--
fflleesssseenn  zzoouu  zziijjnn  ggeeëëxxppllooddeeeerrdd  ttuusssseenn  hheett  TTNNOO--
ggeebboouuww  eenn  AATTHHEENNEE..  BBeeiiddee  ggeebboouuwweenn,,  hhoonnddeerrddeenn
mmeennsseenn  iinn  ttoottaaaall,,  wweerrddeenn  ggeeëëvvaaccuueeeerrdd..  DDee  bbeeddrriijjffss--
hhuullppvveerrlleenniinngg  ((BBHHVV))  eenn  ddee  ccaallaammiitteeiitteenntteeaammss  vvaann
TTNNOO  eenn  ddee  TTUU//ee  ssllooeeggeenn  vvoorriiggee  wweeeekk  ddee  hhaannddeenn
iinneeeenn  ttiijjddeennss  eeeenn  ggrroooottsscchhaalliiggee  ccaallaammiitteeiitteennooeeffee--
nniinngg,,  ddee  eeeerrssttee  ssiinnddss  22000044,,  ggeeoorrggaanniisseeeerrdd  ddoooorr  TTNNOO
DDeeffeennssiiee  eenn  VVeeiilliigghheeiidd  iinn  DDeellfftt  eenn  ddee  TTUU//ee--bbrraanndd--
wweeeerr..  
VVoollggeennss  iinngg..  MMiirrjjaamm  JJaahhnnkkee,,  hhooooffdd  BBHHVV  vvaann  ddee  TTUU//ee,,
wwaarreenn  ddee  ttaakkeenn  eenn  vveerraannttwwoooorrddeelliijjkkhheeddeenn  vvaann  ddee
lleeddeenn  vvaann  ddee  ccaallaammiitteeiitteenntteeaammss  --mmeett  oonnddeerr  mmeeeerr  ddee

hhooooffddeenn  vvaann  ddee  ddiivveerrssee  ddiieennsstteenn--  ssnneell  dduuiiddeelliijjkk..
VVaannuuiitt  eeeenn  ssppeecciiaallee  rreeggiieekkaammeerr  wweerrdd  tteeggeennssppeell
ggeebbooddeenn  aaaann  hheett  tteeaamm,,  oonnddeerr  aannddeerree  ddoooorr  zziicchh  vvoooorr
ttee  ddooeenn  aallss  ggeeaallaarrmmeeeerrddee  mmeeddiiaa  eenn  ddee  bbeettrrookkkkeenneenn
ccoonnttiinnuu  ttee  bbeessttookkeenn  mmeett  tteelleeffoooonnttjjeess..  DDaatt  bbeemmooeeii--
lliijjkkttee  ddee  ssiittuuaattiiee  wweell,,  ggeeeefftt  JJaahhnnkkee  ttooee..  ““MMaaaarr  ddaatt
kkoommtt  ooookk  ddoooorrddaatt  ddee  sseeccrreettaarriiëëllee  oonnddeerrsstteeuunniinngg  nniieett
mmeeeeddeeeedd  aaaann  ddee  ooeeffeenniinngg..  AAllss  eerr  eecchhtt  iieettss  ggeebbeeuurrtt,,
wwoorrddtt  hheett  ccaallaammiitteeiitteenntteeaamm  bbeetteerr  aaffggeesscchheerrmmdd..””  DDee
ooeeffeenniinngg  eeiinnddiiggddee  oomm  1122..0000  uuuurr  mmeett  eeeenn  ppeerrssccoonnffee--
rreennttiiee  vvoooorr  ‘‘ddee  mmeeddiiaa’’..  VVoollggeennss  JJaahhnnkkee  bbeessttaaaatt  ddee  
iinntteennttiiee  oomm  ddee  ffrreeqquueennttiiee  vvaann  ddiitt  ssoooorrtt  ooeeffeenniinnggeenn
fflliinnkk  oopp  ttee  vvooeerreenn..  ““WWee  ddeennkkeenn  eerroovveerr  oomm  oomm  hheett  jjaaaarr
zzoo’’nn  ggrroottee  ooeeffeenniinngg  ttee  hhoouuddeenn  eenn  iinn  ddee  ttuusssseenn--
lliiggggeennddee  jjaarreenn  zzoouuddeenn  wwee  ddaann  ddee  ddeeeellpprroocceesssseenn
kkuunnnneenn  tteesstteenn..””  

Babylonische spraakverwarring

De videoconferentie tussen twee
winnaars van de Nobelprijs in
Lyon en 5-vwo-scholieren aan de
TU/e draaide donderdag 20 
november uit op een Babyloni-
sche spraakverwarring. 
Ondanks alle goede intenties,
viel het lijntje met de tolk weg.
Opnieuw vragen stellen dus. Met
veel echo, ruis, pauzes en 
misverstanden over en weer.
Nee, de leerlingen van het
Stedelijk College Eindhoven,
Pleincollege Bisschop Bekkers
Eindhoven en Bisschoppelijk
College Weert hadden het niet 
gemakkelijk.
En als de antwoorden van
Nobelprijswinnaars Gerhard Ertl
en Yves Chauvin dan eens door-
sijpelden, gingen ze grotendeels
verloren in het jeugdige geroe-
zemoes. “Die vorige kon ik ten-
minste nog horen”, verzuchtte
een meisje, doelend op het voor-

beeldcollege dat prof.dr. Alex van
Herk kort daarvoor gaf in de 
collegezaal van Scheikundige
Technologie.
Ook kinderen op universiteiten
in Southampton, Gent, Lyon en
Toulouse mochten om beurten
vragen stellen aan de weten-
schappers die voor een
tweedaags symposium in Lyon
bijeen waren. Onderwerpen als
katalyse, de rol van scheikunde in
de toekomst en het onderzoek
van de gelauwerde chemici
kwamen aan bod. Maar ondanks
de toevoeging van een inter-
actieve wetenschapsquiz,
ontbrak het toch een beetje aan
chemie tussen de partijen./.

Een vwo’er tijdens de videoconferentie. Foto: Rien Meulman

Oud-topman Shell bezoekt TU/e
Lord Ernest Ronald Oxburgh,
oud-topman van Shell, was
dinsdagmiddag 25 november te
gast bij de vakgroep proces-
technologie van de faculteit
Werktuigbouwkunde. Hij
bekeek daar onder meer in het
Thermo Fluids Engineering
(TFE) laboratorium de
voortgang die de Eindhovense
onderzoekers boeken bij het
afvangen van CO2-gas.

De vakgroep, onder leiding van
prof.dr.ir. Bert Brouwers en deel-
tijdhoogleraar Mike Golombok,
heeft een volledig nieuwe
techniek ontwikkeld die een 
wereldwijde doorbraak kan 
betekenen voor de energiepro-
ductie. Met de Eindhovense
methode is het namelijk 
mogelijk om de uitstoot van CO2
door onder andere kolencen-
trales op te vangen en te ver-
werken. Oxburgh:
“Indrukwekkend wat hier in
Eindhoven is bereikt. Deze toe-

passing gaat een grote toekomst
tegemoet, al zal dat voornamelijk
in China en India zijn. Daar is de
uitstoot CO2 nu al gigantisch en
die wordt alleen maar groter.”
Procestechnologie deed eerder
succesvol onderzoek naar het
filteren van vuil aardgas. De
methode blijkt nu ook te werken
voor het zuiveren van lucht die is
verontreinigd met CO2 . In grote
lijnen werkt het procedé als volgt:
vervuilde lucht met CO2 wordt
opgevangen en afgekoeld tot min
veertig à vijftig graden Celsius.
De temperatuur waarbij CO2
vloeibaar wordt en zich zo scheidt
van andere gassen. Vervolgens
vangt een roterende filter de con-
densatie af. Grote truc is om zo
snel mogelijk deze mist van
kleine druppels CO2 ter grootte
van een micron in te zamelen.
“Met ons roterende filter lukt dat
binnen 1 tot 0,1 seconde”, aldus
Brouwers.
Door de snelheid waarmee het
proces verloopt, is het mogelijk

om kleine, goedkope en energie-
zuinige zuiveringsinstallaties te
bouwen. Een hele ommekeer met
de huidige situatie waarbij grote,
prijzige zuiveringssystemen
worden gebruikt die twintig
procent van de elektriciteitspro-
ductie weer opslokken. 

Kolencentrales
Brouwers: “De volgende stap is
een opschalingproces. We ver-
wachten binnen twee jaar proef-
opstellingen te testen bij kolen-
centrales.” Waarmee ook meteen
de reden van Oxburghs bezoek is
aangegeven. De vooraanstaande
geoloog is overtuigd dat in de
nabije toekomst de globale olie-
voorraad te gering is. Hoewel hij
geen uitgesproken voorstander
is, voorspelt hij een grotere rol
voor kolencentrales. Oxburgh is
overtuigd dat China, India en de
Verenigde Staten, met tweederde
van de mondiale kolenvoorraad
in hun bezit, deze fossiele
brandstof meer gaan gebruiken.

De lord verwacht een groeiende
industrie die CO2 verwerkt en
verhandelt op dezelfde schaal als
nu met olie gebeurt. 
Brouwers: “Je kunt CO2 op ver-
schillende manieren gebruiken.
Bijvoorbeeld als drijfgas om olie-

velden te stimuleren. Je pompt
het in de grond en perst er aan de
andere kant olie uit. Dat geeft een
veel hogere olieproductie en je
bergt meteen CO2 op een veilige
manier op.”/.

Foto: Bart van Overbeeke

Lord Oxburgh (links) en Bert Brouwers in het Thermo Fluids Engineering lab.
Foto: Peter Spijker
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Beter zicht op effecten terugdringen
MRI/Judith van Gaal

Foto/Bart van Overbeeke
MRI wordt steeds vaker

ingezet om tumoren in beeld
te brengen. Met de huidige

methoden kun je ze gewoon-
lijk alleen in een later

stadium zien. Liever wil je
méér informatie, sneller en
gedetailleerder. Hoe hard

groeien de bloedvaten in het
gezwel en in hoeverre slaat

de chemokuur aan? 
Ir. Geralda van Tilborg,

promovenda bij Biomedische
Technologie, heeft deze
mogelijkheden met haar

onderzoek een stap 
dichterbij gebracht. 

MRI-scans tonen gewoonlijk alleen afwij-
kingen van het normale weefsel. Het
liefst wil je ook informatie hebben over de
processen op celniveau. Van Tilborg heeft
deze mogelijkheden op een hoger plan
getild, onder meer door methoden ont-
wikkelen om zogenoemde apoptotische
cellen beter in beeld te brengen. “Een
andere benaming voor apoptose is gepro-
grammeerde celdood. En in nog helder-
der Nederlands: de cel sterft op een ‘nette’
manier. Het tegenovergestelde is necrose,
waarbij een cel abrupt dood gaat en een
ontsteking veroorzaakt.” Apoptose speelt
een belangrijke rol bij ziektes als kanker
en hart- en vaatziekten. Zo vindt in
tumoren relatief weinig apoptose plaats,

terwijl hart- en vaatziekten zich kenmer-
ken door een verhoogd percentage aan
apoptotische cellen.
Van Tilborg maakte verschillende deeltjes
in de vorm van micellen en liposomen.
Deze deeltjes zijn opgebouwd uit zoge-
naamde amfifiele moleculen. Die bestaan
uit een hydrofiele kop die graag oplost in
water en een hydrofobe staart die in vet-
achtige moleculen oplost. Van Tilborg:
“Door vervolgens eiwitten of peptiden
aan deze deeltjes te koppelen, richten ze
zich op specifieke receptoren, die bijvoor-

beeld op de apoptotische cellen zitten of
op cellen in nieuw gevormde bloedvaten
in tumoren.”
De onderzoekster voegde tenslotte aan de
deeltjes contrastmiddel toe dat je met
MRI kunt detecteren. Met een scan is
zichtbaar te maken waar de stof zich
ophoopt. Als contrastmiddel heeft ze
ijzeroxide en gadoliniumionen gebruikt.
Dit materiaal vergroot het contrast met
normaal weefsel, door de sterkte van het
signaal in MRI-beelden te verlagen of
juist te verhogen. Bovendien voegde ze

een contrastmiddel toe dat je met zoge-
noemde fluorescentie microscopie kunt
detecteren. Deze resultaten onder-
steunden de resultaten die al met MRI
waren aangetoond.
Van Tilborg heeft bewezen dat van de 
verschillende deeltjes alleen de receptor-
specifieke deeltjes zich gemakkelijk aan
apoptotische cellen hechten en daardoor
goed zichtbaar kunnen worden gemaakt
met MRI. Het ene type heeft als voordeel
dat het wat kleiner is, het ander dat er nog
meer MRI-contrastmiddel in zit, waar-

Computer met kennis van de wereld
Waarom geeft een zoekmachine niet à la
minute precies het juiste antwoord dat
bij de ingevoerde vraag hoort? Omdat
de teksten waarin gezocht wordt in een
natuurlijke taal geschreven zijn en de
computer alleen kunstmatige talen kan
interpreteren. Daarom moet de gebrui-
ker zelf de gevonden pagina’s doorspit-
ten naar relevante informatie. Tenzij het
algoritme wordt ingezet dat Gijs
Geleijnse heeft ontwikkeld. Tijdens zijn
promotieonderzoek bij Philips Research
ontwierp hij een systeem waarmee de
computer zelfstandig de gewenste in-
formatie uit het web haalt.

‘Probeer kennis over de wereld uit het
World Wide Web te halen.’ Met die onder-
zoeksopdracht begon Gijs Geleijnse vier
jaar geleden aan zijn promotie. Daarvoor
had hij een Holst-junior contract gekregen
wat zoveel inhoudt dat hij vier jaar lang in
de groep User Experiences van Philips
Research zijn gang kon gaan. Het was wel
een heel algemene vraag en het was nog
niet duidelijk welke kant het op zou gaan.
Het was namelijk nieuw voor Philips en
zelfs nieuw voor de wereld om internet-
teksten op deze wijze te gebruiken.
Inmiddels heeft het onderzoek van
Geleijnse vier patenten opgeleverd en is er
een algoritme ontwikkeld waarmee een
zoekmachine op internet direct het juiste
antwoord geeft op heldere vragen. 
Dat lijkt simpeler dan het is. Een voor-
beeld. Om de vraag ‘Wanneer is Gijs
Geleijnse afgestudeerd aan de TU/e’? via
het web te beantwoorden, pak je nu een
zoekmachine als AltaVista, Yahoo of
Google. Tik de kenmerkende woorden uit

de vraag in het zoekvenster in en je komt
uit op een opleidingsgids van Technische
Wiskunde, melige citaten uit Supremum,
het blad van studievereniging GEWIS, en
een afstudeeropdracht van een heel

andere Gijs. Zoeken met alleen de naam
van de afstudeerder levert meer gegevens
(22.100 hits), maar ook veel meer werk op.
“Het probleem is dat alle teksten op het
web in natuurlijke taal geschreven zijn

zoals het Engels of het Nederlands”, legt
Geleijnse uit. “De taal waarmee computer-
programma’s werken, is kunstmatig. En
daardoor op maar één manier te inter-
preteren. Een natuurlijke taal heeft als

Gijs Geleijnse verdedigt op maandag 8 december om 16.00 uur zijn proefschrift
‘Information Extraction from the Web using a Search Engine’. Dit doet hij in
zaal 5 van het Auditorium.
Foto: Bart van Overbeeke

Geralda van Tilborg verdedigt op woensdag 3 december haar proefschrift ‘Novel
Contrast Agents and Strategies for MR Molecular Imaging’. Dit doet ze om 16.00 uur
in zaal 4 van het Auditorium.
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NNaa  ttwweeee  iinntteerrnnee  ssttaaggeess  wwiillddee  TThhiijjss  BBrrooeerrss  
zziijjnn  aaffssttuuddeeeerrpprroojjeecctt  ggrraaaagg  eexxtteerrnn  ddooeenn..  
ZZiijjnn  bbeeggeelleeiiddeerr  EErriikk  FFlleeddddeerruuss,,  hhoooogglleerraaaarr
WWiirreelleessss  CCoommmmuunniiccaattiioonn  NNeettwwoorrkkss  bbiijj  ddee
ffaaccuulltteeiitt  EElleekkttrrootteecchhnniieekk,,  hhaadd  ccoonnttaacctt  mmeett
MMoottoorroollaa..  HHeett  AAmmeerriikkaaaannssee  tteelleeccoommmmuunniiccaa--
ttiieebbeeddrriijjff  hheeeefftt  eeeenn  vveessttiiggiinngg  iinn  NNiieeuuwweeggeeiinn..
““ZZiijj  hhaaddddeenn  eeeenn  pprroojjeecctt  ddaatt  iinn  mmiijjnn  ssttrraaaattjjee
ppaassttee..  IIkk  mmoocchhtt  eerr  oonnddeerrzzooeekk  ddooeenn  nnaaaarr  hheett
ggeeddrraagg  vvaann  TTCCPP  oovveerr  eeeenn  WWiiMMAAXX--nneettwweerrkk..””
WWiiMMAAXX  iiss  ddrraaaaddllooooss  bbrreeeeddbbaanndd  eenn  wwoorrddtt
wwaaaarrsscchhiijjnnlliijjkk  ddee  ooppvvoollggeerr  vvaann  UUMMTTSS..  TTCCPP
ssttaaaatt  vvoooorr  TTrraannssmmiissssiioonn  CCoonnttrrooll  PPrroottooccooll..
““DDaatt  iiss  hhéétt  ttrraannssppoorrttpprroottooccooll  ddaatt  ggeebbrruuiikktt
wwoorrddtt  vvoooorr  ddaattaavveerrkkeeeerr  oovveerr  iinntteerrnneett..  DDaattaa
ddiiee  wwoorrddeenn  vveerrssttuuuurrdd,,  wwoorrddeenn  vvoollggeennss  ddiitt
pprroottooccooll  iinn  kklleeiinnee  ssttuukkjjeess  ggeekknniipptt,,  vveerrzzoonnddeenn
vviiaa  hheett  nneett  eenn  oopp  ddee  eeiinnddbbeesstteemmmmiinngg  wweeeerr
ccoorrrreecctt  aaaann  eellkkaaaarr  ggeeppllaakktt””,,  lleeggtt  BBrrooeerrss  uuiitt..
MMoottoorroollaa  oonnttwwiikkkkeellddee  cchhiippss  vvoooorr  ddee  mmoobbiieell--
ttjjeess  ddiiee  mmeett  WWiiMMAAXX  wweerrkkeenn..  ““EEnn  zziijj  wwiillddeenn
wweetteenn  ooff  TTCCPP  hheett  mmeett  hhuunn  cchhiippddeessiiggnn  wweell
ggooeedd  ddeeeedd..””
BBrrooeerrss  ddeeeedd  zziijjnn  oonnddeerrzzooeekk  mmeett  ddee  nniieeuuwwee
mmoobbiieellttjjeess..  ““JJee  zzoouu  hheett  ooookk  mmeett  ssiimmuullaattiieess
kkuunnnneenn  ddooeenn,,  mmaaaarr  eerr  wwaarreenn  nnoogg  ggeeeenn  vvooll--
lleeddiiggee  ssiimmuullaattiieemmooddeelllleenn  vvaann  WWiiMMAAXX..  DDuuss

hheebb  iikk  mmiijjnn  oonnddeerrzzooeekk  mmeett  ddee  hhaarrddwwaarree
ggeeddaaaann..””
HHiijj  zzoonndd  eeiinnddeellooooss  ddaattaa  vvaann  eenn  nnaaaarr  hheett
nniieeuuwwee  mmoobbiieellttjjee..  ““DDaatt  wweerrkkttee  aalllleemmaaaall
rreeddeelliijjkk..””  MMaaaarr  nniieeuuwwee  tteecchhnnoollooggiiee  iiss  nnooooiitt
ppeerrffeecctt..  BBrrooeerrss  kkwwaamm  ttoott  ddee  ccoonncclluussiiee  ddaatt  ddee
ssnneellhheeiidd  bbeetteerr  zzoouu  kkuunnnneenn..  ““HHeett  mmoobbiieellttjjee
mmooeett  bbiijj  hheett  vveerrzzeennddeenn  eeeerrsstt  bbaannddbbrreeeeddttee
aaaannvvrraaggeenn..  DDaatt  kkoosstt  ttiijjdd,,  eerr  zziitt  dduuss  aallttiijjdd  wwaatt
vveerrttrraaggiinngg  ttuusssseenn  wwiilllleenn  eenn  kkuunnnneenn  ssttuurreenn..
AAllss  hhiijj  ddaatt  iinn  hheett  bbeeggiinn  ddooeett,,  iiss  ddaatt  nniieett  zzoo
ssttoorreenndd..  MMaaaarr  ssoommss  ggaaaatt  eerr  ttuusssseennddoooorr  iieettss
mmiiss  mmeett  ddee  vveerrbbiinnddiinngg  eenn  bbeeggiinntt  hheett  hheellee
pprroocceess  wweeeerr  vvaann  vvoooorr  aaff  aaaann..  EErr  zziijjnn  mmeetthhooddeenn
oomm  ddaatt  ttee  vveerrbbeetteerreenn..””
BBrrooeerrss  sscchhrreeeeff  eeeenn  aaddvviieess  wwaaaarriinn  hhiijj  eeeenn
vveerraannddeerriinngg  vvaann  hheett  TTCCPP--pprroottooccooll  vvoooorr  ddee
MMoottoorroollaa--mmoobbiieellttjjeess  vvoooorrsstteelltt::  ““IIkk  wwiillddee  nniieett
aalllleeeenn  uuiittzzooeekkeenn  wwaatt  eerr  nniieett  ggooeedd  ggiinngg,,  mmaaaarr
ooookk  vvoooorrsstteelllleenn  ddooeenn  hhooee  jjee  hheett  zzoouu  kkuunnnneenn
vveerrbbeetteerreenn..””  DDuuss  mmiisssscchhiieenn  zziitt  eerr  ssttrraakkss  eeeenn
bbeeeettjjee  TTUU//ee--aaffssttuuddeeeerrwweerrkk  iinn  ddee  mmoobbiieellttjjeess
vvaann  MMoottoorroollaa..  ““LLeeuukk  iiddeeee,,  ttoocchh??””  BBrrooeerrss  iiss  nnuu
oopp  zzooeekk  nnaaaarr  eeeenn  bbaaaann  bbiinnnneenn  ddee  mmoobbiieellee
ccoommmmuunniiccaattiiee..
TTeekksstt::  AAnnoouucckk  VVrroouuwwee
FFoottoommoonnttaaggee::  RRiieenn  MMeeuullmmaann
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Laser ziet longtumor
in levende muis
OOnnddeerrzzooeekkeerrss  vvaann  ddee  HHaarrvvaarrdd  MMeeddiiccaall
SScchhooooll  hheebbbbeenn  mmeett  uullttrraakkoorrttee  llaasseerr--
ppuullsseenn  eeeenn  ttuummoorr  iinn  ddee  lloonngg  vvaann  eeeenn
lleevveennddee  mmuuiiss  zziicchhttbbaaaarr  wweetteenn  ttee  mmaakkeenn..
OOookk  wwaass  oopp  hheett  ddrriieeddiimmeennssiioonnaallee  bbeeeelldd
ttee  zziieenn  ooff  hheett  oommlliiggggeennddee  lloonnggwweeeeffsseell
wwaass  aaaannggeettaasstt,,  zzoo  mmeellddddeenn  ddee  oonnddeerr--
zzooeekkeerrss  vvoorriiggee  wweeeekk  iinn  ddee  PPrroocceeeeddiinnggss
ooff  tthhee  NNaattiioonnaall  AAccaaddeemmyy  ooff  SScciieenncceess
((PPNNAASS))..  DDee  bbeeeellddeenn  zziijjnn  bbiijjzzoonnddeerr
sscchheerrpp  ddoooorr  ddee  eexxttrreeeemm  kkoorrttee  sslluuiitteerrttiijjdd
vvaann  ddee  ggeebbrruuiikkttee  CCCCDD--ccaammeerraa  ((1100--1100

sseeccoonnddee)),,  ddiiee  vvoooorrkkoommtt  ddaatt  eerr  lliicchhtt  
vviiaa  eeeenn  oommwweegg  oopp  ddee  ggeevvooeelliiggee  ppllaaaatt
tteerreecchhttkkoommtt  --  iieettss  wwaatt  ttoott  dduussvveerrrree  ddee
bbrruuiikkbbaaaarrhheeiidd  vvaann  llaasseerrtteecchhnniieekkeenn
bbeeppeerrkkttee..  DDee  sslluuiitteerr  vvaann  ddee  ccaammeerraa  iiss
eeeenn  kkoorrtt  mmoommeenntt  ggeeooppeenndd  nnaaddaatt  eeeenn
nnoogg  vveeeell  kkoorrtteerree  llaasseerrppuullss  vvaann  hhoonnddeerrdd
ffeemmttoosseeccoonnddee  ((1100--1133 sseecc..))  sseelleeccttiieeff  hheett
ttuummoorrwweeeeffsseell  ddooeett  oopplliicchhtteenn..  DDee  oonnddeerr--
zzooeekkeerrss  hheebbbbeenn  ddaaaarrddoooorr  mmeett  ddeezzee
nniieeuuwwee  tteecchhnniieekk,,  EEaarrllyy  PPhhoottoonn  TToommoo--
ggrraapphhyy  ((EEPPTT)),,  ggeeeenn  llaasstt  vvaann  ssttrrooooiilliicchhtt
ddaatt  vviiaa  hheett  oommlliiggggeennddee  wweeeeffsseell  oopp  ddee
ccaammeerraa  kkoommtt,,  eenn  zzoo  hheett  bbeeeelldd  vveerrssttoooorrtt..
DDee  tteecchhnniieekk  kkaann  vvoollggeennss  ddee  oonnddeerr--

zzooeekkeerrss  ooookk  wwoorrddeenn  ggeebbrruuiikktt  vvoooorr  hheett  
iinn  bbeeeelldd  bbrreennggeenn  vvaann  mmuuiizzeennlleevveerrss--  eenn
hheerrsseenneenn,,  eenn  kkaann  wweelllliicchhtt  oopp  tteerrmmiijjnn
wwoorrddeenn  iinnggeezzeett  oomm  ttuummoorreenn  iinn  hheett
lliicchhaaaamm  vvaann  ppaattiiëënntteenn  ttee  bbeessttuuddeerreenn..

Philips-pil zoekt
zelf plaats van
bestemming
PPhhiilliippss  hheeeefftt  eeeenn  ppiill  oonnttwwiikkkkeelldd  ddiiee  ddee
tteemmppeerraattuuuurr  eenn  zzuuuurrggrraaaadd  mmeeeett  vvaann  ddee
oommggeevviinngg  wwaaaarriinn  hhiijj  zziicchh  bbeevviinnddtt..  OOpp
ddiiee  mmaanniieerr  wweeeett  ddee  ppiill  oopp  zziijjnn  rreeiiss  ddoooorr
hheett  mmaaaagg--ddaarrmmkkaannaaaall  ooff  hhiijj  aall  oopp  zziijjnn
eeiinnddbbeesstteemmmmiinngg  iiss  aaaannggeellaanndd..  DDee  ppiill  iiss
vvoooorrzziieenn  vvaann  eeeenn  ssoooorrtt  mmiinniiccoommppuutteerrttjjee
ddaatt  eeeenn  ppoommppjjee  iinn  wweerrkkiinngg  sstteelltt  ddaatt  ddee
mmeeddiicciijjnneenn  nnaaaarr  bbuuiitteenn  bbrreennggtt,,  zzooddrraa  ddee
ppiill  oopp  ddee  ppllaaaattss  vvaann  bbeesstteemmmmiinngg  iiss..  HHeett
pprroottoottyyppee  vvaann  ddee  ppiill  --eeeenn  22,,66  cceennttiimmeetteerr
llaannggee  ccaappssuullee,,  mmeett  eeeenn  ddoooorrssnneeddee  vvaann
11,,11  cceennttiimmeetteerr--  bbeevvaatt  ooookk  eeeenn  rraaddiioocchhiipp,,
zzooddaatt  ddee  ppiill  vvaann  bbuuiitteenn  hheett  lliicchhaaaamm  iiss  ttee
vvoollggeenn..  DDee  zzooggeehheetteenn  iiPPiillll  iiss  oonnttwwiikkkkeelldd
vvoooorr  ddee  bbeehhaannddeelliinngg  vvaann  cchhrroonniisscchhee
ddaarrmmoonnttsstteekkiinnggeenn  zzooaallss  ddee  zziieekkttee  vvaann
CCrroohhnn..

door het beter te detecteren is op een
MRI-scan. Van Tilborg: “Het is niet zo dat
het ene deeltje ‘beter’ is dan het ander.
Het ligt eraan voor welk doeleinde je het
wilt gebruiken.” 
Op een vergelijkbare manier is Van
Tilborg erin geslaagd om de vorming van
bloedvaten uit bestaande bloedvaten dui-
delijker in beeld te brengen in tumoren.
Dit proces, ook wel angiogenese
genoemd, is niet per definitie negatief.
Zo maakt het lichaam van een vrouw ook
nieuwe bloedvaten aan als ze zwanger is,
voor het kind. Tumoren groeien echter
ook door angiogenese. 

Circulatie
Het tweede deel van haar onderzoek
bestond uit het manipuleren van de
circulatie van de deeltjes door het bloed.
“We hebben ervoor gezorgd dat de con-
trastdeeltjes langer in het bloed kunnen
circuleren. Dit vergroot de kans dat ze
hun doel vinden. Ze bleven uren circule-
ren, tot maximaal 48 uur. Vervolgens
hebben we wat nog in de bloedbaan zit en

zich niet heeft gehecht, ‘weggevangen’.
Daarvoor hebben we het eiwit avidine 
gebruikt. Dit eiwit gaat een sterke verbin-
ding aan met de biotine die we aan de
contrastdeeltjes hebben toegevoegd. Van
avidine is bekend dat het heel snel in de
lever en milt wordt opgenomen. Bij de
muizen waarop we deze strategie hebben
getest, was het contrastmiddel binnen
een kwartier uit de bloedbaan.” 
Normaal gesproken zie je op een MRI-
scan zowel het circulerende contrast-
middel in het bloed als de deeltjes die
zich hebben gebonden. Door de
circulerende deeltjes uit de bloedbaan
weg te vangen, krijg je een beeld met uit-
sluitend contrast van het gebonden con-
trastmiddel.
Van Tilborg meent dat haar onderzoeks-
resultaten vooral kunnen worden
gebruikt bij testen om te zien of bepaalde
therapieën aanslaan, bijvoorbeeld bij het
terugdringen van tumoren./.

tumoren

nadeel dat hij voor meerdere uitleg 
vatbaar is. Een Nederlandse zin kan wel
vijf betekenissen hebben, daar heeft een
machine moeite mee. Ik heb nu een data-
structuur ontworpen die de computer kan
snappen. De kunst is om die informatie
uit het web in die datastructuur te stop-
pen.”

Slimme producten
Het promotieonderzoek heeft betrekking
op ‘ambient intelligence’. Daarin worden
leefomgevingen elektronisch verrijkt met
slimme producten, systemen en diensten
die in dienst staan van het welzijn van de
gebruiker. “Wanneer je wilt dat de appa-
ratuur om je heen je aanvoelt, heeft die
apparatuur wel kennis van de wereld
nodig. Van het weer, of er files zijn en wat
ook al weer de hoofdstad van Australië is.
Dus: intelligentie vereist kennis. Ik moest
proberen de kennis uit het web te peuren.”
Met het systeem dat Geleijnse bedacht,
kan een zoekmachine zelf patronen her-
kennen. “Patronen moet je zien als tekst-
formuleringen die mensen vaak gebrui-
ken om relaties uit te drukken. Tussen
persoon en jaartal is ‘is afgestudeerd in’
een voorbeeld. Of ‘was een’ tussen per-
soon en beroep. De relaties tussen paren
van gerelateerde termen worden met mijn
algoritme gevonden en daaruit volgt een
concreet antwoord op de vraag”, zegt
Geleijnse. ‘Gijs Geleijnse’ en ‘2004’ 
blijkt een paar te zijn bij het patroon ‘is
afgestudeerd in’. 
En zo zijn tal van vragen te beantwoorden
door de zoekmachine. Welke Amerikaan
het belangrijkst wordt gevonden bijvoor-
beeld. De promovendus begon zijn onder-

zoek in het kennisdomein historische
personen. “We hebben een heel lange lijst
met beroemde figuren gevonden. Het
aardige daaraan is dat we hebben geleerd
hoe mensen die teksten invoeren op het
web die beroemdheden omschrijven en
waar ze ze mee relateren. Wie is eigenlijk
het beroemdst? Ronald Reagan blijkt het
vaakst genoemd op het web en het
grappige is dat dat overeenkomt met de
verkiezing van ‘the greatest American’ 
die door Discovery Channel werd georga-
niseerd in 2005.
Voor ‘Beeld en Geluid’ kan Geleijnses
systeem grote betekenis hebben. Dit 
multimedia-instituut heeft zijn honderd-
duizenden documenten gecatalogiseerd
met achtduizend trefwoorden.
Documentalisten die een bepaald frag-
ment zoeken, kennen die trefwoorden
niet altijd. “Stel je wilt iets zien over de
grasparkiet. Dat is geen trefwoord. Ik heb
mijn systeem aangepast voor ‘Beeld en
Geluid’ zodat het trefwoorden kan zoeken
die qua betekenis dicht bij de zoekterm
grasparkiet liggen. Via vogel, huisdier en
tropisch kan de slimmere computer het
document wel vinden.”

Geleijnse is trots op zijn algoritme, maar
beseft zich tegelijkertijd dat het niet op
korte termijn terug te zien zal zijn in een
commercieel product. “Philips is geen
bedrijf dat zoekmachines maakt. Ik heb
een wetenschappelijke bijdrage geleverd
waar op voortgeborduurd kan worden,
maar waar nog wel veel werk aan is om
het interessant te maken voor gebrui-
kers.”/.

MMRRII  iiss  eeeenn  aaffkkoorrttiinngg  vvaann  mmaaggnneettiicc  
rreessoonnaannccee  iimmaaggiinngg,,  oofftteewweell  mmaaggnneettiisscchhee
rreessoonnaannttiiee--bbeeeellddvvoorrmmiinngg..  DDee  AAmmeerriikkaaaannssee
oonnddeerrzzooeekkeerrss  PPaauull  LLaauutteerrbbuurr  eenn  PPeetteerr
MMaannssffiieelldd  oonnttwwiikkkkeellddeenn  iinn  ddee  jjaarreenn  
zzeevveennttiigg  mmeetthhooddeenn  oomm  eeeenn  MMRRII--ssccaann  uuiitt  ttee
vvooeerreenn..  ZZee  hheebbbbeenn  hhiieerr  llaatteerr  ddee  NNoobbeellpprriijjss
vvoooorr  ggeekkrreeggeenn..  
BBiijj  eeeenn  ddeerrggeelliijjkkee  ssccaann  kkoommtt  ddee  ppaattiiëënntt  ttee
lliiggggeenn  iinn  eeeenn  llaannggee  ttuunnnneell..  EEeenn  sstteerrkkee
mmaaggnneeeett  mmaaggnneettiisseeeerrtt  hheett  wwaatteerr  iinn  ddee
wweeeeffsseellss..  HHeett  hheeeefftt  ddaaaarrbbiijj  uuiitteerraaaarrdd  eeeenn
ggrroooott  vvoooorrddeeeell  ddaatt  hheett  ggrroooottssttee  ddeeeell  vvaann
hheett  mmeennsseelliijjkk  lliicchhaaaamm  uuiitt  wwaatteerr  bbeessttaaaatt..  IInn
hheett  wweeeeffsseell  ggaaaann  ddee  wwaatteerraattoommeenn  zziicchh  aallss
mmiinniiaattuuuurrmmaaggnneeeettjjeess  ggeeddrraaggeenn..  VVaannuuiitt  ddee

ssccaannnneerrttuunnnneell  wwoorrddeenn  rraaddiiooggoollvveenn  uuiittggee--
zzoonnddeenn  vvaann  eeeenn  ggoollfflleennggttee  ddiiee  ddee  wwaatteerr--
mmaaggnneeeettjjeess  aallss  hheett  wwaarree  ddooeenn  mmeeeettrriilllleenn
((rreessoonneerreenn))  wwaaaarrbbiijj  zzee  eenneerrggiiee  uuiitt  ddee  rraaddiioo--
ggoollvveenn  iinn  zziicchh  ooppnneemmeenn..  AAllss  ddee  rraaddiiooggoollff
wwoorrddtt  ggeessttoopptt,,  wwoorrddtt  ddee  eeeerrddeerr  ooppggeennoommeenn
eenneerrggiiee  wweeeerr  uuiittggeezzoonnddeenn  aallss  eeeenn  ssiiggnnaaaall
wwaaaarriinn  aalllleerrlleeii  bbiijjzzoonnddeerrhheeddeenn  vvaann  hheett
wweeeeffsseell  zziijjnn  vveerrvvaatt..  UUiitt  ddeezzee  ssiiggnnaalleenn  kkaann
ddee  ccoommppuutteerr  vvaann  hheett  aappppaarraaaatt  ddee  ssaammeenn--
sstteelllliinngg  vvaann  ddee  vveerrsscchhiilllleennddee  wweeeeffsseellss  
bbeerreekkeenneenn  eenn  zzee  uuiitttteekkeenneenn  iinn  ddee  vvoorrmm  vvaann
eeeenn  ddoooorrssnneeddee  ((ddee  MMRRII--ssccaann))..  
GGeebbiieeddeenn  wwaaaarr  ggeeeenn  wwaatteerr  iiss,,  zzooaallss  lluucchhtt  ooff
bboott,,  ggeevveenn  ggeeeenn  ssiiggnnaaaall  eenn  zziijjnn  zzwwaarrtt  oopp  ddee
ssccaann..

Wat is MRI?
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Het klinkt misschien allemaal wat popu-
listisch, erkent Kooymans. “Maar ik ben
gewoon ontzettend overtuigd van de
kansen van Material Matters.” Twintig
jaar had hij zijn eigen ontwerpbureau in
Eindhoven, met de fietsbeugels die door
de hele stad staan als één van zijn meest
succesvolle producten. Ook werkte hij als
parttime docent aan de Design Academy
en de TU/e-faculteit Industrial Design.
Bij de laatste kreeg hij meer inzicht in wat
hem als ontwerper naar eigen zeggen
eerder al ‘getriggerd’ had: technologie.
“Als ontwerper kan ik prima een mooi
dingetje tekenen en laten maken. Aan de
TU/e werd ik geconfronteerd met jongere
ontwerpers die niet meer traditioneel
denken in hardware, maar in software en
elektronica. Ik had vroeger bij wijze van
spreken lego; zij werken met technisch
lego. De ontwerpers van nu hebben heel
andere bouwstenen.”
Die bouwstenen wil Material Matters op
één plek samenbrengen, met Koooymans
-zo omschrijft hij zelf- als enthousiaste
etaleur. De eerste ideeën voor dit initiatief
van de TU/e, Design Academy en Philips
Design gaan overigens al zo’n drieënhalf
jaar terug. Het plan kreeg vorige maand
pas tastbaar gestalte na het aanhaken van
de openbare bibliotheek in de Witte
Dame, waardoor Material Matters een
locatie kreeg op de tweede verdieping bij
de bieb. Daar moeten meterslange en 

-hoge witte kasten plaats gaan geven aan
alle denkbare materialen, graag zo ver-
nuftig mogelijk. 
Volgens Kooymans is Material Matters de
eerste organisatie die ‘slimme’ materialen
bijeen gaat brengen. Gáát brengen, want
de circa zeshonderd samples die er nu
liggen (overwegend
afkomstig van ma-
terialenbibliotheek
MateriO in Parijs),
zijn leuk en divers,
maar niet wat
Kooymans voor
ogen heeft. “Dit is
allemaal meer
‘design’. Wat ik hier wil hebben, is écht
slim spul. En dan bedoel ik niet alleen
tastbare materialen als textiel waarin elek-
tronica verweven zit, maar ook minder
voor de hand liggende bouwstenen,
demo’s of prototypes daarvan, zoals
chips, sensortechnologie, bluetooth en
licht. Een ander ziet licht misschien niet
als een materiaal; ik wel. Het gaat mij om
alle componenten en aspecten die de
werking van een product mogelijk
maken.”

Ervaren
Hij vervolgt: “Industrial design in de tra-
ditionele zin van het woord richt zich op
de hardware, op het maken van dingen
die je kunt vastpakken. Inmiddels is het

accent verschoven en wordt er, bijvoor-
beeld aan de TU/e, gewerkt aan produc-
ten die je eigenlijk beter ‘intelligent
design’ of ‘interactive design’ kunt
noemen. Veel van die producten kun je
moeilijk op een foto vastleggen of niet
met je handen vastpakken, die moet je

erváren.
Daardoor zijn ze
vaak moeilijk uit
te leggen.”
En dat laatste is
wat de TU/e nog
weleens nekt,
constateert de
ontwerper. “Veel

dingen die aan de TU/e gebeuren, zijn
hartstikke interessant, maar worden niet
lekker gecommuniceerd. Wel tussen 
wetenschappers die er ongetwijfeld erg
opgewonden van raken, maar buiten de
deur wordt men er niet warm of koud
van. Ik wil dat studenten en onderzoekers
leren praten met de man die bijvoorbeeld
een bedrijf runt, om hem te laten zien dat
er best iets te halen valt aan de universi-
teit. Material Matters wil een etalage zijn
van slimme dingen en van wat er, onder
andere aan de TU/e, aan boeiends wordt
bestudeerd, ontdekt en uitgevonden.”
Iets zakelijker gesteld: Material Matters
wil hét platform en kenniscentrum zijn
op het gebied van materialen, van bouw-
stenen die nodig zijn om een idee te

vertalen naar een product - vooral ook met
aandacht voor duurzaamheid en het
milieu, als het aan Kooymans ligt. Een
soort ‘one stop shop’, omschrijft de direc-

Material Matters: ‘Etala
Material Matters/M

Foto’s/Bart van Overb
Een uithangbord voor wat er ond
Dat is volgens directeur Ton Kooy

kersverse kenniscentrum rond m
zijn. Want natúúrlijk moet er ged

zoek worden bedreven, erkent d
wezen: de buitenwacht is niet g

waarmee de TU/e weer wat hoge
te staan. Die wil weten wat hij 

jip-en-janneketaal zijn het d
1 september de bevlogen directe

de TU/e één van de 

Toen hoogleraar polymeertechnologie Han Meijer drie jaar
terug door ID-decaan Jeu Schouten werd benaderd om zich
te bemoeien met de beoogde materialenbibliotheek, was
hij aanvankelijk verre van enthousiast. “Ik vond ‘materia-
lenbibliotheek’ om te beginnen een verschrikkelijk woord,
daar kreeg ik het beeld bij van een verzameling vieze
lapjes à la Waterlooplein. Al mijn voelsprieten zeiden dat
ik daar niks mee te maken wilde hebben.” Inmiddels is hij
helemaal overtuigd van het initiatief, dat zich volgens hem
op een kritisch punt bevindt. “Of het gaat kapot, óf het
gaat geld genereren.” 

Material Matters kende een moeizame start, beschrijft
Meijer, bestuurslid van het kenniscentrum. “Allerlei goede
ideeën, een prima plan, maar een degelijke basis ontbrak. De
deelnemers -de TU/e, Design Academy en Philips Design-
hadden elkaar in een bepaald idee gevonden, maar hadden
vervolgens heel verschillende gedachten over hoe het eruit

‘Geen vieze lapjes à
zou moeten zien. Bovendien wilde ieder-
een er best mankracht in steken, maar
geen geld. Het was een soort salto: de
poorten naar de 
materialenhemel
gingen in eerste
instantie wijd open,
maar vervolgens
kwam er niks van de
grond.”
Inmiddels staat
Material Matters in
een positiever daglicht, constateert de
hoogleraar. Volgens hem niet in de
laatste plaats dankzij een bevlogen
nieuwe directeur, maar ook dankzij de
impuls die Eindhoven de laatste jaren
heeft gekregen als designstad van

“Veel dingen die aan de TU/e 
gebeuren, zijn hartstikke interessant,

maar worden niet lekker 
gecommuniceerd.”

“De poorten naar d
gingen in eerste in
maar vervolgens kw

gron

Material Matters in
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teur. “Als iemand uit het midden- en
kleinbedrijf wil weten hoe iets werkt of
wát iets kan, wil ik hem in contact
kunnen brengen met bijvoorbeeld een

student of onderzoeker aan de universi-
teit die hem verder kan helpen. Nu kijkt
men vaak niet verder dan de eigen
branche, communiceert men verticaal. Ik
wil horizontale verbanden leggen,
mensen laten zien wat er mogelijk is
buiten hun eigen bekende terrein.” En
dat zou ook voor
de TU/e niet
verkeerd zijn, stelt
Kooymans, want
de universiteit laat
in zijn ogen veel
kansen liggen.
Onderzoek doen
en erover publiceren lijken de voornaam-
ste doelen, constateert hij, waarbij maar
zelden wordt gekeken naar mogelijk-
heden om méér uit de kennis en uitkoms-
ten te halen. “Ik ben niet geïnteresseerd
in wetenschappelijke publicaties, die zijn
voor de incrowd. Voor mij tellen de euro’s
die je er wellicht van kunt maken. Het
Innovation Lab van de TU/e doet in dat
opzicht al goed werk, waar ik graag op
aanhaak.”

Netwerken
Kooymans is momenteel druk doende 
om Material Matters echt van de grond te
krijgen en een team te formeren dat het
centrum moet gaan draaien. Daarnaast is
hij op zoek naar studenten en promovendi
op wier expertise hij straks een beroep

kan doen, of die Material Matters vertegen-
woordigen op symposia en andere evene-
menten. 
De TU/e is één van de organisaties waar-
mee Kooymans momenteel druk aan het
onderhandelen is. Met alleen praatjes,
gejuich en gejubel neemt de nieuwe 

directeur geen 
genoegen;
Kooymans wil 
zákendoen. “Want
uiteindelijk heb ik
niet alleen materia-
len, handjes en
‘brains’ nodig,

maar ook gewoon geld.” 
Het streven is dat Material Matters
binnen twee jaar de eigen broek kan op-
houden. Van de subsidies die het initiatief
de afgelopen jaren kreeg, van onder
andere de provincie en vanuit Den Haag,
zit nog ‘maar’ anderhalf tot twee ton in
kas. Een aanvraag voor een subsidie
binnen het Europese ontwikkelingspro-
gramma OP-Zuid ligt klaar. Verder hoopt
Kooymans inkomsten te halen uit een
elektronisch databestand, toegankelijk via
een website, waarop belangstellenden
zich kunnen abonneren. Afhankelijk van
het soort abonnement krijgen ze toegang
tot bepaalde stukken informatie. 

Lef
De eerste gesprekken met de TU/e, aan

de faculteit Industrial Design, zijn inmid-
dels gevoerd. Met de universiteit hoopt
Kooymans op korte termijn in elk geval
enkele onderzoeksprojecten op te zetten,
onder andere een project gericht op het in
kaart brengen van alle mogelijke techno-
logische bouwstenen. ID heeft een bedrag
van vijftigduizend euro toegezegd, dat
volgens decaan prof.dr.ir. Jeu Schouten
wordt vertaald naar menselijke inspan-
ningen vanuit de faculteit voor Material
Matters. Kooymans krijgt dit geld liever
zelf in handen om het ook zelf te kunnen
bestemmen en spenderen: “Dat is het 
alternatief dat ik aan ID wil voorleggen.” 
De directeur benadrukt: “Geld blijkt in
veel gesprekken een moeilijk onderwerp,
maar als anderen dit óók belangrijk en
van toegevoegde waarde vinden, verwacht
ik ook een duit in het zakje.” Daarvoor is
wellicht wel wat lef nodig, beseft de direc-
teur, “want we zijn nog aan het opbouw-
en. Kijk, misschien blaas ik behoorlijk
hoog van de toren en stort deze binnen
twee jaar wel keihard in. Maar ik geloof
hier ontzettend in en zie enorme kansen,
waarvan ik het jammer zou vinden als de
TU/e ze liet liggen.”/.
Voor meer informatie over Material Matters zie
www.materialmatters.nl. Studenten en mede-
werkers van de TU/e die een bijdrage willen leveren
aan Material Matters, kunnen zich melden bij Ton
Kooymans via info@materialmatters.nl. 

age van slimme dingen’
Monique van de Ven
beeke en Holst Centre
der andere aan de TU/e gebeurt.
ymans wat Material Matters, het
aterialen in de Witte Dame, moet
degen wetenschappelijk onder-
e ontwerper, “maar laten we wel

geïnteresseerd in een publicatie
r op één of andere ranglijst komt
ermee kán.” Populair, sexy en 
devies bij Kooymans, sinds
eur van het initiatief waarbinnen
hoofdrolspelers is.

à la Waterlooplein’
Nederland. “Vanaf het moment dat
Lidewij Edelkoort (voormalig bestuurs-
voorzitter van de Design Academy, red.)

de eindexamen-
werken van design-
studenten uit de
Beurs van Berlage
haalde en terug naar
Eindhoven bracht, is
een ‘zwaan kleef
aan’-effect ontstaan.
Het een heeft het

ander gestimuleerd, waardoor onder
andere de Dutch Design Week enorm
snel is uitgegroeid tot iets moois.” 
Design en materialen zijn volgens Meijer
onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Daarom moet er, meeliftend op

Eindhovens status als designstad, nu echt
werk worden gemaakt van Material
Matters, vindt hij. Een grote stap is
volgens Meijer al gezet met het onder-
brengen van het kenniscentrum op een
mooie plek in de Witte Dame: inderdaad
in eigen huis voor de Design Academy en
Philips Design, erkent de hoogleraar, en
ietsje verder bij de universiteitscampus
vandaan. “Die afstand moeten we over-
bruggen, want er valt voor de TU/e een
hoop te halen.” 
‘Symbiose’ is volgens Meijer het sleutel-
woord binnen Material Matters, met voor
de universiteit vooral kansen op het
gebied van onderwijs; voor studenten die
er kunnen leren, informatie kunnen 
verzamelen en inspiratie kunnen opdoen.

“In tegenstelling tot bijvoorbeeld Delft
hebben wij geen materiaaldeskundige in
huis. Daarom biedt Material Matters voor
ons zeker een kans - ook omdat je nu
eenmaal niet alles virtueel kunt doen.
Boeken en andere informatie kun je voor
een groot deel digitaliseren, maar
sommige dingen moeten tastbaar blijven
om je op ideeën te brengen.”

Niet zeuren
Hij wil dan ook graag een pleidooi houden
bij vooral de faculteiten Industrial Design
en Bouwkunde (“die zijn het meest con-
struerend bezig en hebben er de meeste
baat bij”) om over de brug te komen: met
menselijke kennis en kunde, met inno-
vatieve materialen, maar zeker ook met

geld. Want wie a zegt, moet ook b zeggen,
stelt hij, verwijzend naar de gesprekken
bij Industrial Design: “Aan het begin van
het traject heeft de decaan zijn handteke-
ning gezet onder een bedrag van vijftig-
duizend euro vanuit zijn faculteit. Dát
geld moet er gewoon komen, daar moet je
niet over zeuren.”
Zelf probeert Meijer te regelen dat een
oude elektronenmicroscoop van zijn 
faculteit aan Material Matters wordt over-
gedragen. “Als de TU/e dat apparaat daar
neerzet en het onderhoudscontract voor
haar rekening neemt, is dat een mooie
bijdrage. Wel zal er ter plekke nog wat
ruimte voor moeten worden gemaakt,
want het is een gigantisch ding.” /.

“Material Matters wil een etalage
zijn van slimme dingen en van wat
er aan boeiends wordt bestudeerd,

ontdekt en uitgevonden.”

de materialenhemel
nstantie wijd open,
wam er niks van de
nd.”

n een notendop
iieedd  vvaann  ((nniieeuuwwee))  mmaatteerriiaalleenn
oodd,,  vvaann  oonnttwweerrppbbuurreeaauuss,,  bbeeddrriijjffsslleevveenn,,  
eenn  kkeennnniissiinnsstteelllliinnggeenn
eennnniissuuiittwwiisssseelliinngg
lleennccoolllleeccttiieess  eenn  --ddaattaabbaannkkeenn

oopp  hheett  ggeebbiieedd  vvaann  mmaatteerriiaalleenn
kkss--  eenn  oonnddeerrwwiijjssooppddrraacchhtteenn

oorr  ssttuuddeenntteenn  eenn  pprroommoovveennddii
iirreerreennddee  aaccttiivviitteeiitteenn  eenn  eevveenneemmeenntteenn,,  
ttee  wwoorrkksshhooppss  eenn  eexxppoossiittiieess
kkkkeett  vvoooorr  sscchhoolleenn  iinn  ddee  rreeggiioo

Ton Kooymans
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Algemeen
Dienst Interne Zaken
Levering nieuwe Xerox MFC’s
Vanaf 1 december 2008 worden de nieu-
we Xerox MFC’s (multifunctionele
copiers/printers) geleverd. Via een
Europese aanbesteding is de opdracht
voor de levering van 120 MFC’s die ver-
spreid staan over de campus gegund aan
Xerox. Ook de afdrukapparatuur voor de
Printservice wordt geleverd door Xerox.
De huidige apparatuur van Danka zal
dus -na een periode van vijf jaar- binnen-
kort vervangen worden.
Voor de nieuwe MFC’s is gekozen voor
een één-machine-strategie wat inhoudt
dat 90% van alle apparaten bestaat uit
hetzelfde type. Dit levert inkoop- en
beheersvoordelen op. Het betreft de
WorkCentre 7335, een copier die zowel
kleur als zwart kan afdrukken. In uitzon-
deringsgevallen wordt een kleiner model,
de Phaser 8560 of een groter model, de
Workcentre 7655 geleverd. De ict-coördi-
natoren zijn nauw betrokken bij dit tra-
ject. De afdeling Inkoop &
Contractmanagement van DIZ heeft
samen met de ict’ers het programma van
eisen opgesteld. Vervolgens hebben zij
een zestal apparaten getest om na te
gaan of zij voldoen aan de gestelde eisen.
Deze testfase is medio november succes-
vol afgesloten.
De nieuwe apparatuur wordt uitgeleverd
in de periode van 1 t/m 12 december.
Enkele dagen na de uitlevering vindt een
instructie per apparaat plaats. 
Wilt u meer informatie over de nieuwe
MFC’s, check dan de website van DIZ.
Zie www.tue.nl/diz -> Inkoop &
Contractmanagement -> Implementatie
MFC’s.

Mensen
Intreerede
Prof.dr.ir. P.V.J. van Wesemael houdt op
vrijdag 28 november zijn intreereden
aan de TU/e. Dit gebeurt vanaf 16.00
uur in de Blauwe Zaal van het
Auditorium. Van Wesemael is deeltijd-
hoogleraar aan de faculteit Bouwkunde.
De titel van zijn intreerede is ‘Ruimte,
tijd, samenleving’. 

Promoties
C.M. Chiper verdedigt op maandag 1

december haar proefschrift en stellingen
tegen de bedenkingen van een commis-
sie. Dit gebeurt vanaf 14.00 uur in zaal 4
van het Auditorium. De titel van het
proefschrift luidt ‘Advanced supramole-
cular assemblies based on terpyridine
metal complexes: understanding reaction
parameters and designing new mate-
rials’. Chiper promoveert aan de faculteit
Scheikundige Technologie . De promoto-
ren zijn prof.dr. U.S. Schubert en prof.dr.
J.F. Gohy.

Ir. E.M. Franken verdedigt op maandag 1
december 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 ‘Enhancement of
Crossing Elongated Structures in
Images’. Franken promoveert aan de
faculteit Biomedische Technologie. De
promotor is prof.dr.ir. B.M. ter Haar
Romeny.

F.G. Botes verdedigt op dinsdag 2
december 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 ‘Kinetic and Selectivity
Modelling of the Iron- Based Low-
Temperature Fischer-Tropsch Synthesis’.
Botes promoveert aan de faculteit
Scheikundige Technologie. De promotor
is prof.dr.ir. J.C. Schouten.

Ir. W.P. Kalisvaart verdedigt op dinsdag 2
december zijn proefschrift en stellingen
tegen de bedenkingen van een commis-
sie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 5
van het Auditorium. De titel van het
proefschrift luidt ‘Preparation and
Characterization of Mg-based Hydrogen
Storage Materials’. Kalisvaart promoveert
aan de faculteit Scheikundige
Technologie. De promotor is prof.dr.
P.H.L. Notten.

Ir. G.A.F. van Tilborg verdedigt op
woensdag 3 december haar proefschrift
en stellingen tegen de bedenkingen van
een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00
uur in zaal 4 van het Auditorium. De
titel van het proefschrift luidt ‘Novel
Contrast Agents and Strategies for MR
Molecular Imaging’. Van Tilborg promo-
veert aan de faculteit Biomedische

Technologie. De promotor is prof.dr. K.
Nicolay.

S. Talebi verdedigt op woensdag 3
december zijn proefschrift en stellingen
tegen de bedenkingen van een commis-
sie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 5
van het Auditorium. De titel van het
proefschrift luidt ‘Disentangled
Polyethylene with Sharp Molar Mass
Distribution; Implications for
Sinthering’. Talebi promoveert aan de
faculteit Scheikundige Technologie. De
promotoren zijn prof.dr. S. Rastogi en
prof.dr. P.J. Lemstra.

Faculteiten
Elektrotechniek
Bibliotheekpracticum
Elektrotechniek (5J053)
Voorjaar 2009: Inschrijving mogelijk tot
twee weken voor de instructie, daarna in
overleg. Per practicumsessie minimaal
drie, maximaal zestien deelnemers.
Instructiemiddagen: woensdag 28 janu-
ari, woensdag 8 april en woensdag 3 juni
2009 om 13.30 uur, De Hal 1.05.
Inschrijven bij Bibliotheek E aan de
balie, per telefoon 2532 of per e-mail
Elektrotechniek.bib@tue.nl.
Benodigde gegevens: Naam met voorlet-
ters, TU/e-identiteitsnummer, volledig
adres, telefoonnummer.
Voor informatie zie de website van de
Bibliotheek http://w3.tue.nl/nl/diensten
/bib onder Vakgebied Elektrotechniek,
Onderwijs 5J053.

Studentenleven
Koor Vokollage
Open zangavond
Altijd al willen zingen in een koor? Op
dinsdag 2 december om 19.30 uur houdt
gemengd koor Vokollage een open zang-
avond in de Blauwe Zaal van het
Auditorium voor iedereen die altijd al
heeft willen zingen. Ervaring is niet
noodzakelijk, enthousiasme wel.
Iedereen is welkom om die avond gezel-
lig en ontspannend te zingen samen met
Vokollage. Tijdens de open zangavond
zal er onder leiding van dirigent Ruud
Huijbregts voor het eerst gewerkt wor-
den aan het Requiem van Faure. Kijk
voor meer informatie op 
www.studentenmuziek.nl. 

Diversen
Tint
Kerst vieren met daklozen
Rond de kersttijd is iedereen druk in de
weer om alle boodschappen in huis te
halen voor een geslaagd kerstdiner. Het
mag nergens aan ontbreken, en niets is
te veel. De supermarkten liggen steeds

voller met allerlei luxe producten, waar-
van je voorheen het bestaan nog niet
eens kende, en de keuze aan producten
wordt steeds groter. Kerst is echter ook
een moment om stil te staan bij eenvoud
en bij het verdriet van deze wereld. Er
zijn veel mensen die niet in de luxe posi-
tie verkeren om samen met vrienden of
familie te genieten van een gezellig
kerstdiner. Tint organiseert dit jaar in
samenwerking met inloophuis ‘t
Hemeltje een dag waar we kerst vieren
met de minder bedeelden in de samenle-
ving. 
Opgeven: voor 15 december via
tint@tue.nl 
Deze activiteit is in samenwerking met
inloophuis ‘t Hemeltje
Datum: zondag 21 december
Locatie: Inloophuis ’t Hemeltje
Meer informatie op www.tue.nl/tint. 

Forum
Toegerust voor een carrière?
Bijeenkomst door Forum, instituut voor
multiculturele ontwikkeling en
Hogeschool Arnhem Nijmegen. Over
loopbaanbegeleiding op hbo-instellingen
en universiteiten: presentatie van onder-
zoek en discussie. Aanmelden kan tot 1
december via www.forum.nl. Daar vindt
u ook het programma van de middag.
Zie de agenda met bijeenkomsten van
Forum, Toegerust voor een carrière,
Arnhem, 4 december. Voor meer inhou-
delijke informatie kunt u terecht bij
Chulah Berkowitz tel. 030-2974241, of 
e-mail: c.berkowitz@forum.nl. 

Vacatures
Coach/student adviseur ontwerpersoplei-
ding (V28.025), Onderwijs en Studenten
Service Centrum (0,6 fte). Vast dienstver-
band, salaris maximaal schaal 10 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(2.330 t/m 3.678 euro).

PhD position Spin entanglement and
magnetoresistance in organic semicon-
ductors (V34.324), the Theoretical and
Polymer Physics group from the, depart-
ment of Applied Physics (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 - Crystallization phenomena
(V34.325), the group Mesoscopic
Transport Phenomena, department of
Applied Physics (1,0 fte). Tijdelijk dienst-
verband, salaris maximaal schaal 27
CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1
promovendus (2.000 t/m 2.558 euro).

PhD Connect & Drive (V35.407),
Dynamics and Control, department of

Mechanical 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: 3D video interpolation and
coding (V36.353), department of
Electrical Engineering (1,0 fte). Tijdelijk
dienstverband, salaris maximaal schaal
27 CAO Nederlandse universiteiten bijla-
ge 1 promovendus (2.000 t/m 2.558
euro).

PhD Candidate: SW/HW Architecture for
3D video interpolation and rendering
(V36.354), department of Electrical
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).

Postdoctoral fellow position
Heterogeneous Catalysis (V37.657),
department of Chemical Engineering
and Chemistry (1,0 fte). Tijdelijk dienst-
verband, salaris maximaal schaal 10 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(2.330 t/m 3.678 euro).

PhD candidates in Operations
Management (1.0 fte) (V39.470),
Operations, Planning, Accounting and
Control, department of Technology
Management (1,0 fte). Tijdelijk dienstver-
band, salaris maximaal schaal 27 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1 pro-
movendus (2.000 t/m 2.558 euro).

Faculteitscommunicatie medewerker
(V89.110), Communicatie Expertise
Centrum (1,0 fte). Vast dienstverband,
salaris maximaal schaal 9 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(2.441 t/m 3.352 euro).

Ontwikkelaar Digitale Bibliotheek
(V86.017), Informatie en Expertise
Centrum (1,0 fte). Vast dienstverband,
salaris maximaal schaal 10 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(2.330 t/m 3.678 euro).

Administrateur (V84.022), Dienst
Financiële en Economische Zaken (0,5
fte). Vast dienstverband, salaris maximaal
schaal 8 CAO Nederlandse universiteiten
bijlage 1 (2.267 t/m 3.028 euro).

Administratief Medewerker (V84.023),
Dienst Financiële en Economische
Zaken (0,5 fte). Vast dienstverband, sala-
ris maximaal schaal 6 CAO Nederlandse
universiteiten bijlage 1 (1.750 t/m 2.433
euro).

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

(Advertenties)
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“Go out! If you stay at home, you get isolated”
Omar Mubin and Nadia Omar are
from Pakistan. Omar Mubin did a
TWAIO program and last year he
started his PhD in Human Computer
Interaction at the Designed
Intelligence Research Group of
Industrial Design. Last year he also
got married to Nadia Omar, who
came to live with him in Eindhoven
last January.

Nadia: “I think Holland is a nice
country. Everyone is willing to speak
English, except the Dutch
government and the tax office. We
have Dutch friends and they have
been very helpful. I’m looking for a
job. I’ve done my Master’s in Interior

Design in Pakistan. Now I have
started to learn Dutch, because the
language seems to be a big barrier to
finding a job. Also for English orga-
nizations where they prefer native
English speakers.” In the meantime
Nadia is learning Dutch together with
her husband. “But I would prefer to
learn that while working”, says Nadia.
“I need more practice outside
classes.” Nadia also reads a lot and
started to do art exercises. And she
still practices Interior Design. Nadia:
“It is an interesting field. You get to
know a lot about architecture as well.”
Nadia would like to get into contact
with people who share the same in-
terests. Nadia: “We could help and

learn from each other.”
Her advice for newcomers’ partners:
“If I had known it would be so dif-
ficult to find a job when you only
speak English, I would have started
learning Dutch earlier, when I was
still in Pakistan.” Another piece of
advice is to go out and meet people.
“If you stay at home, you get isolated.
Go out, even to the market. Everyone
has something different to tell
you.”/.

Both at university
Andrea and Adrian Muntean
graduated at the same univer-
sity in Romania. Now they both
work at the TU/e and that’s not
a coincidence. Andrea: “After
we got married and had
children we tried to stay in the
same place.” Adrian got a job at
the TU/e as an assistant pro-
fessor in Mathematics. Andrea:
“As we both aspired to a uni-
versity career, I was happy to
start my PhD in Polymer
Physics here in September.”

Eindhoven has quite good facili-
ties for international employees,
Andrea thinks. “We got an apart-
ment right from the beginning”,
says Andrea. “And both for young
people and families with children
there are a lot of activities. Like
‘Sinterklaas’, where you can
bring your family along. It’s not
trivial that the university cares
about you and your family. In

general it is easier to make
contact because we have children.
You meet other people outside
the TU/e through your children
at school.” 
Andrea about her start at the uni-
versity: “For me it was easier, for
I had already experienced how
my husband started and I already
knew the facilities.” Her advice
for new comers: “We are living
our life here in the present. When
we go on a holiday to Romania we
like it there, but when we come
back we do not try to transpose
what we have there, because
that’s not possible. There are so
many things to do here, it is im-
possible not to find something
which will make it easier for you
to live here.”/.

Photo: Bart van Overbeeke

“It is very quiet here after dark”
Before Prashant Agrawal
started in Eindhoven as a post-
doctoral research fellow at the
Department of Biomedical
Engineering, he did his PhD in
Leiden. Therefore the first ex-
periences with the Netherlands
of the Agrawal family are from
Leiden. Two and a half years
ago Bhawana Agrawal came
from Nagpur, India, to this city.
Bhawana: “Leiden is livelier
than Eindhoven. Here in Waalre
it is very quiet after dark”. 

The Agrawal family has a son of
almost a year. Bhawana: “In
Nagpur my parents would have
looked after him and so I could be
free to go to work. Of course you
have the ‘kinderdagverblijf’, but
that is a bit costly, certainly when
you are still looking for a job.”
She has applied many times
already but with no success so far.
Bhawana is an architect with
several years of working expe-

rience in India.
In the meantime Bhawana has
picked up her drawing, cooks
Indian food for special occasions
and of course spends time with
her son. Bhawana tells about an
initiative for partners at the
University of Leiden. “They
publish this booklet for interna-
tional employees and their
partners in which you can find all
kinds of activities and 
facilities. And if you organize 
something yourself, you could
announce that in this booklet.”
Bhawana would like to have the
same initiative in Eindhoven. “It
is not easy to get into contact with
other partners. This would make
it easier.”/.

Photo: Bart van Overbeeke

What do partners of international TU/e staff come across in
Eindhoven? How do they like it here? And what help do they get?

Three wives of foreign TU/e staff members tell their stories.

Some numbers
AA  rreecceenntt  rreeppoorrtt  ooff  tthhee  TTUU//ee  wwoorrkkffoorrccee  sshhoowwss  tthhaatt  aallmmoosstt
880000  ppeeooppllee oonn  tthhee  ppaayyrroollll  hhaavvee  nnoonn--DDuuttcchh  nnaattiioonnaalliittiieess..
IIff  yyoouu  ssuubbttrraacctt  DDuuttcchh  ppeeooppllee  wwhhoo  lliivvee  iinn  BBeellggiiuumm,,  yyoouu
hhaavvee  mmoorree  oorr  lleessss  775500  iinntteerrnnaattiioonnaall  TTUU//ee  eemmppllooyyeeeess  oonn
aa  ttoottaall  ooff  33000000  eemmppllooyyeeeess..  EExxppeeccttaattiioonnss  ooff  NNUUFFFFIICC,,  ffoorr
eexxaammppllee,,  aarree  tthhaatt  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  iinntteerrnnaattiioonnaall  ssttaaffff  aanndd
ssttuuddeennttss  wwiillll  oonnllyy  rriissee..
IInn  22000077  aa  ssuurrvveeyy  wwaass  hheelldd  aammoonngg  tthhee  660000  iinntteerrnnaattiioonnaall
TTUU//ee  ssttaaffff  mmeemmbbeerrss,,  ttoo  wwhhiicchh  aallmmoosstt  220000  ppeeooppllee  rree--
ssppoonnddeedd;;  aallmmoosstt  oonnee  tthhiirrdd  ooff  tthheemm  ssaaiidd  tthheeyy  lliivvee  wwiitthh
tthheeiirr  ppaarrttnneerrss  iinn  EEiinnddhhoovveenn,,  hhaallff  ooff  tthhaatt  ggrroouupp  hhaavvee
cchhiillddrreenn..  AAllmmoosstt  oonnee  tthhiirrdd  ddiidd  nnoott  hhaavvee  tthheeiirr  ppaarrttnneerrss
wwiitthh  tthheemm..  UUssiinngg  tthheessee  ppeerrcceennttaaggeess  oonnee  ccoouulldd  gguueessss
tthhaatt  aabboouutt  225500  ppaarrttnneerrss  ooff  iinntteerrnnaattiioonnaall  TTUU//ee  ssttaaffff
mmeemmbbeerrss  lliivvee  iinn  EEiinnddhhoovveenn  aanndd  aannootthheerr  225500  lliivvee  eell--
sseewwhheerree..

Partners of international TU/e staff members



27 november 2008 Cursor



Cultuur /13
Cursor 27 november 2008

/Een verliefde
robot
IInn  ddee  vveerrrree  ttooeekkoommsstt  iiss  ddee  aaaarrddee
eeeenn  ggrroottee  sscchhrrooootthhoooopp,,  ddee
mmeennsshheeiidd  iiss  vveerrttrrookkkkeenn  nnaaaarr
eellddeerrss..  LLeevveenn  iiss  eerr  nniieett  mmeeeerr,,  ooff
ttoocchh??  JJaawweell,,  WWAALLLL--EE..  DDiitt  rroobboottjjee
bblliijjfftt  zziijjnn  ssooffttwwaarreepprrooggrraammmmaa
ttrroouuww  uuiittvvooeerreenn..  OOvveerrddaagg  ppeerrsstt  hhiijj
aaffvvaall  ssaammeenn,,  ‘‘ss  aavvoonnddss  kkiijjkktt  hhiijj  iinn
zziijjnn  ccoonnttaaiinneerr,,  vvoooorr  hheett  ssllaappeenn
ggaaaann,,  nnaaaarr  oouuddee  vviiddeeoo’’ss..  OOpp  eeeenn
ddaagg  wwoorrddtt  zziijjnn  rroouuttiinnee  vveerrssttoooorrdd
ddoooorr  EEVVEE,,  eeeenn  rroobboottsscchhoooonnhheeiidd  ddiiee
kkoommtt  kkiijjkkeenn  ooff  eerr  oopp  aaaarrddee  aallwweeeerr
ppllaannttjjeess  ggrrooeeiieenn..  WWAALLLL--EE  iiss  oonnmmiidd--
ddeelllliijjkk  ssmmoooorr,,  zzoo  ooookk  ddee  ttooeesscchhoouu--
wweerr..  ‘‘WWAALLLL--EE’’,,  eeeenn  aanniimmaattiieeffiillmm  vvaann
PPiixxaarr--mmeeddeewweerrkkeerr  AAnnddrreeww  SSttaannttoonn
iiss  ttee  zziieenn  iinn  ddee  ZZwwaarrttee  DDooooss,,  oopp  2277
nnoovveemmbbeerr  eenn  22  eenn  33  ddeecceemmbbeerr  oomm
2200..0000  uuuurr..  

/Verstand 
van smaak
DDee  vviijjffddee  eeddiittiiee  vvaann  ddeezzee  eexxppoossiittiiee
iinn  hheett  TTAACC  wwoorrddtt  oopp  vvrriijjddaagg  2288
nnoovveemmbbeerr  ((2211..0000  uuuurr))  ggeeooppeenndd..  
EEeenn  oonnttmmooeettiinngg  mmeett  kkuunnsstt,,  wwaaaarrbbiijj
ddiivveerrssiitteeiitt,,  eeiiggeennzziinnnniigghheeiidd  eenn
rruuiimmttee  vvoooorr  ddee  kkuunnsstteennaaaarr  cceennttrraaaall
ssttaaaatt..  HHeett  ggaaaatt  oomm  rreecceenntt  wweerrkk  vvaann
mmeeeerr  ddaann  3355  kkuunnsstteennaaaarrss  uuiitt  ddee
ddiirreeccttee  oommggeevviinngg  eenn  vvaann  oovveerr  ddee
ggrreennss..  VVaann  2288  nnoovveemmbbeerr  ttoott  eenn  mmeett
88  ddeecceemmbbeerr..  OOppeenniinnggssttiijjddeenn::  vvaann
1122..0000  ttoott  1188..0000  uuuurr  oopp  zzaatteerrddaagg  eenn
zzoonnddaagg..  ZZiiee  ooookk  wwwwww..ttaacc..nnuu..  

/Bluesrock van
Popa Chubby
PPooppaa  CChhuubbbbyy  iiss  bblluueesszzaannggeerr  eenn  
--ggiittaarriisstt..  AAllss  zzoooonn  vvaann  eeeenn  ssnnooeepp--
wwiinnkkeelliieerr  iinn  ddee  BBrroonnxx  bbeeggoonn  hhiijj  oopp
zziijjnn  ddeerrttiieennddee  ttee  ddrruummmmeenn,,  mmaaaarr  nnaa
ddee  oonnttddeekkkkiinngg  vvaann  ddee  RRoolllliinngg
SSttoonneess  sscchhaakkeellddee  hhiijj  oovveerr  oopp
ggiittaaaarr..  CChhuubbbbyy  bboorrdduuuurrtt  vvoooorrtt  oopp
hheett  wweerrkk  vvaann  zziijjnn  hheellddeenn  aallss  JJiimmii
HHeennddrriixx  eenn  EErriicc  CCllaappttoonn..  DDee  aarrttiiee--
sstteennnnaaaamm  PPooppaa  CChhuubbbbyy  iiss  eeeenn  vveerr--
bbaasstteerriinngg  vvaann  ‘‘ppoopp  aa  cchhuubbbbyy’’,,  ddaatt
vveerrwwiijjsstt  nnaaaarr  ‘‘eeeenn  eerreeccttiiee  kkrriijjggeenn’’..
EEffffeennaaaarr,,  ddiinnssddaagg  22  ddeecceemmbbeerr  oomm
2200..3300  uuuurr  

/Popquiz
WWiiee  hheerrkkeenntt  eeeenn  ssoonngg  hheett  ssnneellssttee
bbiijj  ddee  eeeerrssttee  ttoonneenn??  WWaatt  iiss  ddee  eecchhttee
nnaaaamm  vvaann  BBoobb  DDyyllaann??  DDaatt  ssoooorrtt
vvrraaggeenn  kkuunnnneenn  ddee  ddeeeellnneemmeerrss  aaaann
ddee  ddeerrddee  PPooppqquuiizz  vveerrwwaacchhtteenn..  DDiiee
wwoorrddtt  oopp  wwooeennssddaagg  33  ddeecceemmbbeerr
ggeehhoouuddeenn,,  wweeddeerroomm  ggeeoorrggaannii--
sseeeerrdd  ddoooorr  hheett  GGEEWWIISS--ddiissppuuuutt  ‘‘IInn
VViinnoo  VVeerriittaass’’  eenn  SSttuuddiiuumm  GGeenneerraallee..
TTeeaammss  vvaann  mmaaxxiimmaaaall  zzeess  ppeerrssoonneenn
kkuunnnneenn  mmeeeeddooeenn  eenn  eerr  iiss  eeeenn  vveerr--
lleennggddee  iinnsscchhrriijjvviinngg  vviiaa  ppooppqquuiizz@@
ddiissppuuuutt--iivvvv..nnll..  DDeeeellnnaammee  kkoosstt  vviijjff
eeuurroo  ppeerr  ggrrooeepp..  GGaassllaabb,,  1199..3300  uuuurr..

/Willen we 
alles wat kan?
MMeennsseenn  wwoorrddeenn  sstteeeeddss  oouuddeerr  eenn  
eerr  kkaann  tteecchhnniisscchh  sstteeeeddss  mmeeeerr  oomm  
zzee  ggeezzoonndd  ttee  hhoouuddeenn..  SStteeeeddss  mmeeeerr
lliicchhaaaammssddeelleenn  zzuulllleenn  wwoorrddeenn  vveerr--
vvaannggeenn,,  mmaaaarr  wwiilllleenn  wwee  wweell  hhoonn--
ddeerrddttwwiinnttiigg  jjaaaarr  oouudd  wwoorrddeenn  mmeett
eeeenn  ssttoommaa,,  kkuunnssttnniieerreenn  eenn  --hhaarrtt??
DDeezzee  vvrraaaagg  ssttaaaatt  cceennttrraaaall  iinn  hheett
SScciieennccee  CCaafféé..  MMeett  oonnddeerr  aannddeerreenn
AAnnggeelliinnee  vvaann  DDoovveerreenn,,  eetthhiiccaa//--
tthheeoollooggee  bbiijj  hheett  EEllkkeerrlliieekk  zziieekkeenn--
hhuuiiss  iinn  HHeellmmoonndd..  DDiinnssddaagg  99  ddeecceemm--
bbeerr  iinn  CCaafféé  CCeennttrraaaall  ((2200..0000  uuuurr))  oopp
ddee  MMaarrkktt..  

Een jaar in een ‘école difficile’
“Aardig... niet aardig...
aardig... helemáál niet aardig.”
Aan het begin van het nieuwe
schooljaar in een van de voor-
steden van Parijs voorspelt een
ervaren docent zijn nieuwe
collega’s met welke leerlingen
ze problemen krijgen. De korte
scène uit de film ‘Entre les
murs’ van Laurent Cantet toont
ook dat sommige leerlingen
gewoon geen kans krijgen.
Regisseur Cantet en François
Bégaudeau (scenarist en
acteur) maakten zo’n indruk-
wekkende film, dat ze er op het
laatste Filmfestival van Cannes
de Gouden Palm voor kregen.
De Nederlandse première is op
donderdag 27 november bij
Plaza Futura.

Gedurende de twee uur durende
film zien we een jaar in deze
vierde klas, onder leiding van
docent François. We zien zijn
dagelijkse geploeter in een
poging zijn puberende leerlin-
gen te ontwapenen. Met zijn
openheid verbaast hij zijn leer-
lingen, zij stellen zijn democra-
tische methodes en ethiek op de
proef. François deinst er niet
voor terug om Esmeralda,
Souleymane, Khoumba en de
anderen te trotseren in stimu-
lerende debatten. De verbale
duels met zijn leerlingen zijn
vaak op het scherpst van de
snede. De leerlingen laten niet
over zich heen lopen en treden

assertief in discussie over de
Africa Cup, Plato en ‘le subjon-
ctif imparfait’. Tot er een ingrij-
pend incident gebeurt en de
agressieve Souleymane en zijn
moeder voor de tuchtraad
moeten verschijnen. 

Cantet oogstte eerder veel lof
met zijn films ‘Ressources
Humaines’ en ‘L’Emploi Du
Temps’. Hij speelde al enkele
jaren met het idee een film te

maken over een middelbare
school, omdat je daar alle hete
hangijzers van onze samen-
leving terugvindt: immigratie,
integratie, geweld. Toen hij in
een radioprogramma kennis-
maakte met Bégaudeau had hij
zijn goede idee te pakken.
Bégaudeau is een ex-leraar en
filmcriticus, die een bestseller
had geschreven over zijn erva-
ringen op een zogeheten ‘école
difficile’ in een Parijse voorstad.
Cantet kocht de rechten en vroeg
aan Bégaudeau om er ook een
scenario van te maken en zelf de
hoofdrol van François te spelen.
Vervolgens rekruteerde hij
enkele tientallen échte leerlin-
gen en in de zomer van 2007, 
na bijna twaalf maanden van
vele workshops, improvisaties
op hoofdstukken uit het boek en
hard repeteren, trok de groep
zich terug tussen vier muren en

gingen de camera’s aan het
rollen.
De Gouden Palm is des te verba-
zingwekkender omdat de leer-
lingen niet worden gespeeld
door professionele acteurs, maar
door gewone jongeren. Dat ze
zich zo naturel gedragen, komt
mede door de opnametechniek.
Cantet nam alles permanent op
met drie kleine digitale camera’s
tegelijk, één permanent gericht
op de leraar, de andere twee voor
de leerlingen, zodat ze niet
wisten wie opgenomen werd. Al
lijkt ‘Entre les murs’ een docu-
mentaire, alles is van begin tot
eind in scène gezet. En toch
slaagt Cantet in zijn missie: het
alledaagse leven op een derge-
lijke school laten zien zonder het
mooier te maken dan het is./.
Plaza Futura, donderdag 27 november,
19.15 uur.

Machiavelli: wie was dat ook alweer?
‘Als een vorst de macht moet
veroveren kan hij beter in één
keer duizenden tegenstanders
vernietigen dan ze jaren ach-
tereen achtervolgen en uit-
schakelen.’ Woorden van deze
strekking schreef Machiavelli
in 1513 in zijn boek ‘Il Principe’
(De Vorst). Het is een voorbeeld
van de praktische denkwijze
van deze politicus en filosoof
in het oude Italië. Machiavelli
wordt nog steeds gelezen en
geciteerd en wie nader wil ken-
nismaken met hem, kan de
ECTS-lezing van prof.dr.
Machiel Karskens volgen op
woensdag 3 december. 

Italië beleefde volgens Machia-
velli een rampzalige tijd, vooral
tijdens de Italiaanse Oorlogen
(1494 - 1559). De Franse legers
trokken de Alpen over, de Ita-
liaanse stadsstaten stonden
machteloos. Zijn leven lang
probeerde Machiavelli zijn 
-bestuurlijke- landgenoten aan
te sporen zich te bevrijden van
de buitenlandse heersers. Hij
bezat wel de kennis, maar niet
de macht. Echter, zij die de
macht bezaten, wilden zijn
kennis niet gebruiken volgens
zijn inzichten.
In 1498 werd Machiavelli hoofd
van de Tweede Kanselarij van de

Grote Raad van Florence, zijn
voornaamste publieke functie.
Hierin was hij onder meer ver-
antwoordelijk voor de buiten-
landse politiek. Toen Florence
betrokken raakte bij de oorlog
tussen paus Julius II en koning
Lodewijk XII van Frankrijk,
bleef Florence te lang neutraal,
ondanks Machiavelli’s advies.
Toen de Fransen zich terug-
trokken, rekenden de troepen
van de paus af met de Floren-
tijnen en kwamen De Medici
opnieuw aan de macht. 
Machiavelli belandde in 1513 in
de gevangenis, werd gemarteld,
maar weer vrijgelaten. Na zijn
vrijlating wilde hij zijn ambt
terug, alsof er niets gebeurd was.
Als politicus wilde hij vooral een
pragmaticus zijn, daarmee
ingaand tegen de heersende
doctrine dat een machthebber
altijd de deugd voorop moest
stellen. Volgens Machiavelli
moest men goed zijn zolang het
kon. Anders moest men als een
vos zijn om de vallen te kennen
en als een leeuw om de wolven
af te schrikken. 

Het oude Rome
In zijn lezing concentreert
Karstens zich op het ideaal van
Machiavelli: het oude Rome van
de eerste eeuw voor Christus.

Dat was gericht op het hand-
haven van de bestaande situatie,
vooral in tijden van crisis. De
grote vraag is hoe dan moreel en
politiek stabiel te blijven.
Machiavelli’s antwoord zou de

toon zetten voor de politieke
theorie van de komende
eeuwen./.
Woensdag 3 december, 11.45 uur,
Blauwe Zaal Auditorium.
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En hoe is het in Al-Jubail?

Over KSA (Kingdom of
Saudi Arabia) zijn veel
vooroordelen en (gero-
mantiseerde) beelden
bekend in ons land. Na
een verblijf van ruim een
maand hier lijkt alles, 

uiteraard, anders.
Alhoewel zand en olie
toch echt alom aanwezig
zijn.
Als student Master
Process Engineering doe
ik mijn bedrijfsstage bij
Petrokemya, de petro-
chemie tak van Sabic, in
Al-Jubail. Dit ligt aan de
oostkust van KSA aan de
Perzische Golf. In deze
regio zijn oliebronnen al
in 1920 ontdekt. Het is
nog steeds de regio met
de grootste reserves.
Daarnaast is er ook onge-
lofelijk veel industrie,
waaronder de ‘mega-
plant’ (vier miljoen ton
bulk en plastics per jaar)
waar ik mijn stage doe.
Deze enorme bron van 
inkomsten heeft veel 
veranderingen teweeg 
gebracht.

De laatste paar jaar zijn
steden zoals Dubai en
Doha duidelijk enorm
aan het moderniseren,
maar ook de rest van de
landen zijn erg modern
geworden. Veel mensen
in KSA zijn geïnteres-
seerd in het westen.
Daarnaast zijn ze enorm
vriendelijk en kan ik op
het werk met ze lachen en
discussiëren. Er heerst
een prettige werksfeer.
Het is continu zomer;
hoewel enigszins af-
gekoeld, nog steeds dertig
graden overdag!
Dat neemt natuurlijk niet
weg dat dit het land van
de Profeet is. De strenge
islamitische wetgeving 
-de sharia- is de gehele
wet en de publieke zeden
en gebruiken zijn volgens
de originele islam en

Arabische cultuur van
ruim veertienhonderd
jaar geleden. Misdaden
worden zwaar bestraft
(onthoofding, hand 
afhakken, et cetera.),
vrouwen zijn bijna
zonder uitzondering
volledig in het zwart
gehuld en alcohol en 
varkensvlees zijn ab-
soluut verboden.

Desondanks zijn de erva-
ringen hier onvergetelijk.
Ook met het ontbreken
van een nachtleven zoals
wij het kennen, kun je je
goed vermaken en is het
leven simpel. Alles is
spotgoedkoop (geen 
belastingen) en je auto
rijdt op ‘water’ (als je
boven op een olieveld
woont, is water duurder
dan benzine: 0,10 euro

per liter). Hierdoor kan ik
gemakkelijk met mijn au-
tootje overal heen binnen
KSA en bezoek ik ook de
andere omringende
landen.
Als je goed geld wilt 
verdienen en je staat open

om deze cultuur mee te
maken, kun je hier echt
leven als een koning van
de woestijn.

Robin de Bruijn, student
Scheikundige Technologie

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.

Groep-één in conclaaf met internationale studenten
Studentenfractie Groep-
één heeft onlangs een
werkgroep met interna-
tionale studenten opge-
richt. Deze groep hield
woensdag 26 november
haar tweede bijeenkomst.

De leden van Groep-één
namen dit initiatief, omdat
ze van mening zijn dat ze te
weinig op de hoogte zijn
van wat internationale stu-

denten bezighoudt. 
PF-fractievoorzitter Geert-
Jan Evers: “We vinden 
bovendien dat buiten-
landse studenten vanuit
hun achtergrond en er-
varing een nieuwe blik op
het beleid kunnen geven.”
Volgens Groep-één had de
eerste bijeenkomst tot
gevolg dat De Hal een week
eerder in het weekend is
opengegaan, voor de inter-

nationale studenten die in
Mierlo waren onderge-
bracht en daar geen inter-
netaansluiting hadden.
Woensdag kwam het 
onderwerp huisvesting ter
sprake. In een latere 
bijeenkomst komt voor-
lichting waarschijnlijk nog
aan de orde. De fractievoor-
zitter: “We willen graag dat
de studenten zelf ook
aangeven waarover ze het

willen hebben.” De studen-
tenfractie wil de bij-
eenkomst maandelijks
houden./.

Buitenlandse studenten die zich
bij de werkgroep aan willen
sluiten, kunnen contact
opnemen via groep.een@tue.nl.

Beleid ‘studentenstad’ bijna door 
De notitie ‘Studenten-
stad Eindhoven’ van de
gemeente Eindhoven is
18 november door de 
betrokken raadscom-
missie goedgekeurd. De
laatste horde is nu de 
gemeenteraad zelf
(16 december), maar naar
verwachting komt het
stuk ook daar heelhuids
door. 

Hiermee komt zes ton 
beschikbaar voor ‘studen-
tenstad Eindhoven’. 
De vorige keer was de com-
missie nog behoorlijk
kritisch over de nota. Dat
betrof vooral het taal-
gebruik, dat sommige
commissieleden ‘betut-
telend’ vonden. Inmiddels
is de nota herschreven. Met
resultaat: de commissie

was 18 november in tien
minuten uitgepraat over de
notitie, vertelt de betrok-
ken projectleider Rob ter
Steege.
Het beleidsstuk heeft drie
programmalijnen: meer
studenten in Eindhoven,
studenten uitdagen om 
actiever te worden en zich
meer te manifesteren en
een sterkere profilering

van Eindhoven als studen-
tenstad. Het dossier draagt
daarvoor allerlei ideeën
aan, die wat Ter Steege
betreft de richting
aangeven.
Hij benadrukt dat de
ideeën allemaal zijn
ontstaan uit brainstorm-
sessies van studenten in
Eindhoven.
(www.shift040.nl)/.

DWARSliggers bij De Drie Gezusters
De Eindhovense afdeling
van DWARS, de jongeren-
organisatie van
GroenLinks, komt zater-
dag 29 november in actie
tegen de pas geopende
uitgaansgelegenheid De
Drie Gezusters. DWARS
vindt dat het energie-
verbruik van de ijslounge
in het etablissement aan
het Stationsplein in
Eindhoven te hoog is. 

DWARS kondigde begin
oktober al aan om actie te
voeren, maar gelastte dit af
na de toezegging van de 
eigenaar dat er een onder-
zoek zou worden ingesteld
naar het verbruik. 
De jongerenorganisatie
stelde hierbij als voor-
waarde dat er binnen één
maand duidelijkheid zou
moeten komen. Omdat er
na een maand volgens de

Eindhovense DWARS-
leden geen reactie is
gekomen, voeren ze
komende zaterdag vanaf
22.00 uur twee uur lang
actie bij De Drie Gezusters.
Ze verkleden zich daarbij
als pinguïns en nemen
spandoeken mee. Zelf
hebben ze op basis van het
energieverbruik bij het
IJssculpturenfestival
berekend dat het verbruik

in de ijslounge ongeveer
gelijk zou moeten zijn aan
dat van zeventig huis-
houdens. TU/e-bouwkun-
destudent Cyriel Prinsen is
als DWARS-lid één van de
actievoerders./.

e

Alaaf!

DDee  ccaarrnnaavvaallssmmuuzziieekk  tteetttteerrddee  ddiinnssddaaggaavvoonndd  iinn  hheett  GGaassllaabb..
DDiissppuuuutt  GGEELLIIMMBBOO  vvaann  ssttuuddiieevveerreenniiggiinngg  GGEEWWIISS  hhiieelldd  vvoooorr
hheett  ttwweeeeddee  jjaaaarr  eeeenn  ccaarrnnaavvaallsszziittttiinngg..  NNiicckkyy  GGeerrrriittsseenn,,
ssttuuddeenntt  IInnffoorrmmaattiiccaa,,  wweerrdd  ddaaaarrbbiijj  oommggeeddoooopptt  ttoott  PPrriinnss
NNiicckkyy  II..
MMeeeerr  ddaann  vviijjffttiigg  ssttuuddeenntteenn  --vvoooorrnnaammeelliijjkk  GGEEWWIISS--lleeddeenn--
wwaarreenn  oopp  ddee  zziittttiinngg  aaffggeekkoommeenn..  MMaattttiijjnn  SScchhuuttttee  vvaann
GGEELLIIMMBBOO  vveerrtteelltt  ddaatt  zziijjnn  ddiissppuuuutt  bblliijj  iiss  mmeett  ddeezzee  ooppkkoommsstt..
““HHeett  GGaassllaabb  wwaass  aaaarrddiigg  ggeevvuulldd..””  DDee  aavvoonndd  bbeessttoonndd  uuiitt
eeeenn  ooppttrreeddeenn  vvaann  eeeenn  ttoonnpprrooaatteerr,,  eeeenn  qquuiizz,,  hheett  ooppvvooeerreenn
vvaann  eeeenn  sskkeettcchh,,  eeeenn  ooppttrreeddeenn  vvaann  eeeenn  ddaannssmmaarriieekkee  eenn  hheett
bbeekkeennddmmaakkeenn  vvaann  ddee  pprriinnss..  MMaattttiijjnn::  ““NNiieemmaanndd  hhaadd
vveerrwwaacchhtt  ddaatt  NNiicckkyy  hheett  zzoouu  wwoorrddeenn..  HHiijj  hheeeefftt  ddee  sscchhiijjnn
llaanngg  ooppggeehhoouuddeenn,,  ddoooorr  mmeett  eeeenn  ssmmooeessjjee  wweegg  ttee  ggaaaann  iinn
ddee  ppaauuzzee..  VViiaa  ddee  aacchhtteerriinnggaanngg  iiss  hhiijj  vveerrvvoollggeennss  wweeeerr  nnaaaarr
bbiinnnneenn  ggeessllooppeenn..””  GGeerrrriittsseenn  iiss  éééénn  jjaaaarr  pprriinnss  eenn  vvoollggtt  JJooeeyy
CCllaaeesssseenn  ((pprriinnss  JJooeeyy  II))  oopp..  TTiijjddeennss  ccaarrnnaavvaall  22000099  ggaaaatt  ddee
pprriinnss  mmeett  zziijjnn  ggeevvoollgg  ccaarrnnaavvaallssbboorrrreellss  vvaann  ssttuuddiieevveerreennii--
ggiinnggeenn  aaff..

FFoottoo::  RRiieenn  MMeeuullmmaann

SSttuuddeenntteenn  ddiiee  ggrraaaagg  ggaammeenn,,  ggeewwoooonn
eeeennss  aaaann  eeeenn  eexxppeerriimmeenntt  wwiilllleenn
mmeeeeddooeenn  ooff  eeeenn  zzaakkcceennttjjee  wwiilllleenn  bbiijj--
vveerrddiieenneenn,,  kkuunnnneenn  zziicchh  aaaannmmeellddeenn
vvoooorr  ddeeeellnnaammee  aaaann  eeeenn  eexxppeerriimmeenntt  iinn
hheett  ggaammee  llaabb  oopp  ddee  TTUU//ee..  
IIrr..iinngg..  BBrriiaann  GGaajjaaddhhaarr,,  pprroommoovveenndduuss
bbiijj  ddee  ccaappaacciitteeiittssggrrooeepp  HHuummaann
TTeecchhnnoollooggyy  &&  IInntteerraaccttiioonn,,  iiss  nnoogg  oopp
zzooeekk  nnaaaarr  ssttuuddeenntteenn  vvoooorr  hheett  ttwweeeeddee
ddeeeell  vvaann  zziijjnn  pprroommoottiieeoonnddeerrzzooeekk..  IInn
hheett  eeeerrssttee  ddeeeell  hheeeefftt  hhiijj  aaaannnneemmeelliijjkk

ggeemmaaaakktt  ddaatt  eerr  vveerrsscchhiill  iiss  ttuusssseenn  
vveerrsscchhiilllleennddee  mmaanniieerreenn  vvaann  ssaammeenn--
ssppeelleenn..  NNuu  bbeekkiijjkktt  hhiijj  wwáátt  pprreecciieess  vvoooorr
hheett  vveerrsscchhiill  zzoorrggtt..  IInn  hheett  eeeerrssttee  ddeeeell
ssppeeeellddeenn  ssttuuddeenntteenn  hheett  aalloouuddee
ssppeelllleettjjee  PPoonngg..  GGaajjaaddhhaarr::  ““OOnnzzee
eeeerrssttee  rreessuullttaatteenn  zziijjnn  ppoossiittiieeff  oonntt--
vvaannggeenn..  WWee  hheebbbbeenn  aalllleeeenn  aallss  kkrriittiieekk
ggeekkrreeggeenn  ddaatt  hheett  wweell  eeeennss  zzoouu  kkuunnnneenn
uuiittmmaakkeenn  wwééllkk  ssppeell  wwoorrddtt  ggeessppeeeelldd..
DDaaaarroomm  hheebbbbeenn  wwee  vvoooorr  hheett  ttwweeeeddee
ddeeeell  ggeekkoozzeenn  vvoooorr  ddee  FFiirrsstt--PPeerrssoonn

SShhooootteerr--ggaammee  UUnnrreeaall  TToouurrnnaammeenntt..””
BBiijj  ddiitt  ggeennrree  bbeekkiijjkktt  ddee  ssppeelleerr  ddee
wweerreelldd  vvaannuuiitt  ddee  ooggeenn  vvaann  hheett
ppeerrssoonnaaggee  ddaatt  hhiijj//zziijj  ssppeeeelltt..  HHeett  oonn--
ddeerrzzooeekk  hheeeefftt  aallss  ddooeell  hheett  ggeeddrraagg  vvaann
ggaammeerrss  ttiijjddeennss  ssppeelllleettjjeess  bbeetteerr  ttee
kkuunnnneenn  ppllaaaattsseenn..  GGaajjaaddhhaarr  vveerrwwaacchhtt
zziijjnn  oonnddeerrzzooeekk  oovveerr  ttwweeee  jjaaaarr  ttee
kkuunnnneenn  aaffrroonnddeenn..  SSttuuddeenntteenn  ddiiee  ddrriiee
kkwwaarrttiieerr  wwiilllleenn  ggaammeenn  eenn  77,,5500  eeuurroo
wwiilllleenn  vveerrddiieenneenn,,  kkuunnnneenn  zziicchh  aaaann--
mmeellddeenn  vviiaa  ttuu__ggaammiinngg@@hhoottmmaaiill..ccoomm..  

Gamers gezocht voor promotie-onderzoek

Kennismaken met Spaanse 
studentenmuziekvereniging
De Spaanse studentenmuziekvereniging Tuna Ciudad 
de Luz houdt dinsdag 2 december vanaf 20.00 uur een 
zogeheten ‘open repetitie’ in het Auditorium. Iedereen die
kennis wil maken met het spelen en/of zingen van Spaanse
muziek en de sfeer die daarbij hoort is welkom. Het is niet
belangrijk of je al muziek kunt maken of kunt zingen. De
repetitie begint om 20.00 uur in Ontvangstruimte 1 (naast
de Rode Zaal).

Thor viert feestje 
Thor bestaat 28 november op de kop af 51 jaar. Reden voor
een feestje, vonden ze bij de studievereniging van
Elektrotechniek. Dinsdag gingen zo’n vijftig Thor-leden
naar de indoorskihal in Bottrop. Thor-president Roeland
Klaassen vertelt: “Het was erg gezellig. Niet alleen het
skieën en snowboarden, maar ook het eten en drinken. Er
waren gelukkig geen ongelukken.” Verder was er deze week
nog een moordspel, werden er bij de opening veertig
vlaaien verorberd en is er donderdag van 16.30 tot 22.00
uur een groot feest in faculteitskroeg Walhalla.
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RRooookkvveerrbboodd

DDooooddmmooee  wwoorrdd  iikk  vvaann  ddee
aaaannhhoouuddeennddee  ddiissccuussssiiee
oovveerr  hheett  rrooookkvveerrbboodd..
KKrraanntteenn,,  jjoouurrnnaaaallss  eenn  hheett
iinntteerrnneett  ssttaaaann  eerr  bbooll  vvaann
eenn  zzeellffss  aaaann  ddee  kkooffffiieettaaffeell
oonnttkkoomm  jjee  eerr  nniieett  mmeeeerr
aaaann..  AAll  jjaarreenn  wwoorrddeenn  wwee
oovveerrssppooeelldd  ddoooorr  bbeettuutt--
tteelleennddee  nniieeuuwwee  rreeggeellttjjeess
eenn  wweetttteenn,,  mmaaaarr  hhííéérr  oovveerr
mmooeetteenn  wwee  ddiissccuussssiiëërreenn??
RReekkeenniinnggrriijjddeenn,,  vveerrppaakk--
kkiinnggssttaaxx,,  hhaarrddee  kknniipp  eenn
bbeezzuuiinniiggiinnggeenn??  PPrriimmaa!!
MMaaaarr  wwee  wwoorrddeenn  eeeenn
bbeeeettjjee  iinn  oonnss  ppeerrssoooonnlliijjkk
ggeennoott  bbeeppeerrkktt  eenn  mmeetteeeenn
bbrreeeekktt  eerr  eeeenn  ssttoorrmm  vvaann
vveerroonnttwwaaaarrddiiggiinngg  llooss......  
TTeeggeennssttaannddeerrss  zziieenn  hheett
aallss  bbeettuutttteelliinngg  vvaann  ddee
oovveerrhheeiidd  ddiiee  ddaaaarrmmeeee  ddee
ggrreennzzeenn  vvaann  ddee  vvrriijjee  kkeeuuzzee
oovveerrsscchhrriijjddtt  eenn  bboovveennddiieenn
eeeenn  eeiinnddee  mmaaaakktt  aaaann  ddee
ggeezzeelllliigghheeiidd  iinn  kkrrooeeggeenn..
MMooeett  DDeenn  HHaaaagg  aaaann  ggeezzeell--
lliigghheeiiddssppoolliittiieekk  ggaaaann
ddooeenn??  IIeeddeerreeeenn  mmooeett  ddee
vvrriijjee  kkeeuuzzee  hheebbbbeenn  oomm  ttee
ggaaaann  rrookkeenn,,  ddaaaarr  iiss  nniikkss
mmiiss  mmeeee..  NNeett  zzoo  ggooeedd  aallss
ddaatt  iieeddeerreeeenn  mmooeett  kkuunnnneenn
bbeesslliisssseenn  nniieett  ttee  rrookkeenn..
MMaaaarr  ddeezzee  mmeennsseenn  mmooeetteenn
ddaann,,  wwaatt  mmiijj  bbeettrreefftt,,  ooookk
nniieett  iinn  ddee  rrooookk  hhooeevveenn  ttee
zziitttteenn  vvaann  ddee  2255  pprroocceenntt
wwééll  rrookkeennddee  NNeeddeerrllaannddeerrss..
DDee  ddiissccuussssiiee  ggaaaatt  sstteerrkk
oovveerr  ddee  vviijjffttiieennhhoonnddeerrdd
kklleeiinnee  kkrrooeeggeenn  wwaaaarr  ddee
kkllaannddiizziiee  tteerruugglloooopptt,,  ddiiee
zzoouuddeenn  wwee  mmooeetteenn  oonnttzziieenn
aannddeerrss  ggaaaann  zzee  mmiisssscchhiieenn
ffaaiilllliieett..  IIkk  vviinndd  hheett  hheeeell  eerrgg
lluulllliigg  vvoooorr  ddiiee  kkrrooeeggbbaazzeenn,,
mmaaaarr  aallss  jjee  eeeenn  rreeggeell
mmaaaakktt  mmooeett  ddiiee  vvoooorr  iieeddeerr--
eeeenn  ggeellddeenn  eenn  mmooeett  jjee  nniieett
aaaann  aalllleerrlleeii  uuiittzzoonnddeerriinn--
ggeenn  bbeeggiinnnneenn..  IIkk  mmaagg  ooookk
ggeeeenn  hhoonnddeerrddzzeessttiigg  kkiilloo--
mmeetteerr  ppeerr  uuuurr  rriijjddeenn  oopp  ddee
ssnneellwweegg  rriijjddeenn  oommddaatt  iikk
eeeenn  rraacceeccuurrssuuss  hheebb
ggeeddaaaann......  EEnn  mmiisssscchhiieenn
kkoommeenn  ddee  kkllaanntteenn  vvaannzzeellff
wweeeerr  tteerruugg  aallss  zzee  ddee  kkrrooeegg
ggaaaann  mmiisssseenn..

HHiijj  hhaadd  eerr  vvaann  mmiijj  nniieett
hhooeevveenn  kkoommeenn,,  mmaaaarr
ppoolliittiieekk  ggeezziieenn  lliijjkktt  hheett
vveerrbboodd  ggeerreecchhttvvaaaarrddiiggdd..
EEnn  hheett  aarrgguummeenntt  vvaann  hheett
vveerrddwwiijjnneenn  vvaann  ddee  ggeezzeell--
lliigghheeiidd  iiss  wwaatt  mmiijj  bbeettrreefftt
nneett  zzoo  sstteerrkk  aallss  hheett  ttee--
ggeennaarrgguummeenntt  ddaatt  ddaannkkzziijj
hheett  rrooookkvveerrbboodd  mmiijjnn
kklleerreenn  nniieett  mmeeeerr  zzoo
ssttiinnkkeenn  aallss  iikk  tteerruugg  kkoomm
vvaann  hheett  ssttaappppeenn..  MMaaaarr
ttoocchh  iiss  hheett  wweell  rreellaaxxeedd!!  

RRooyy  WWaarrmmeerrddaamm  iiss
ssttuuddeenntt  EElleekkttrrootteecchhnniieekk

Het sleutelgat

TTeekksstt::  AAnnnniieekk  ddeenn  HHaammeerr
eenn  BBeerrddiieenn  ZZwwaarrtthhooeedd
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:
Ivo Wouters en Bert Bogaerts (derde- en vierdejaars Industrial Design), Pieter
Bootsma (derdejaars Technische Informatica) en Tom Nijhuis (derdejaars
Wiskunde). Zij bekijken de foto’s van deze studentenkamer en geven commentaar.

GGiijjss  SScchhaallkkwwiijjkk  iiss  2266  jjaaaarr
eenn  aaaann  hheett  aaffssttuuddeerreenn  bbiijj
ddee  ffaaccuulltteeiitt  BBoouuwwkkuunnddee..
HHiijj  kkoommtt  uuiitt  hheett  ddoorrppjjee
HHeeeezzee,,  ddéé  ppaarreell  vvaann
BBrraabbaanntt..  SSaammeenn  mmeett  eeeenn
vvrriieenndd  hheeeefftt  hhiijj  eeeenn  bbeeddrriijjff
ooppggeerriicchhtt  mmeett  bbeettrreekkkkiinngg
ttoott  iinnnnoovvaattiieess  oopp  hheett
ggeebbiieedd  vvaann  ffuunnddeerriinnggeenn..
ZZiijjnn  hhoobbbbyy  iiss  ttrroommppeett
ssppeelleenn  eenn  hhiijj  iiss  lliidd  vvaann  ddee
ffeeeessttbbaanndd  KKllaaaarrwwaakkkkeerr..
AAllss  hhiijj  nniieett  hhaarrdd  aaaann  hheett
ssttuuddeerreenn  iiss  ooff  ttiijjdd  oovveerr
hheeeefftt,,  ggaaaatt  hhiijj  ggrraaaagg  eeeenn
ssttuukkjjee  hhaarrddllooppeenn,,  mmoouunn--
ttaaiinnbbiikkeenn  ooff  ssqquuaasshheenn..
ZZiijjnn  mmuusstt--hhaavvee--iitteemm  iiss  hhee--
lleemmaaaall  nniieettss..  VVeerrddeerr  mmooeett
hhiijj  aallttiijjdd  nnoooottjjeess  iinn  hhuuiiss
hheebbbbeenn,,  oomm  lleekkkkeerr  ttee
kkuunnnneenn  kknnaabbbbeelleenn..  

BBoobb  ddee  BBoouuwweerr  eenn  hheett  ggeessttoo--
lleenn  AAllbbeerrtt  HHeeiijjnn--mmaannddjjee
vvaalllleenn  aallss  eeeerrssttee  oopp..  IIvvoo  sstteelltt
vvaasstt  ddaatt  ddiitt  ddee  kkaammeerr  vvaann  eeeenn
mmaann  iiss..  VVeerrddeerr  zziieett  hhiijj  eeeenn
wwaatteerrkkookkeerr  ssttaaaann  eenn  ccoonn--
cclluuddeeeerrtt  ddaatt  ddeezzee  mmaann  tthheeee
ddrriinnkktt;;  ddaann  hheeeefftt  hhiijj  vvaasstt  eeeenn
ssaaaaiiee  ppeerrssoooonnlliijjkkhheeiidd..  BBeerrtt
rrooeepptt  vveerrbbaaaassdd::  ‘‘mmaaaarr  iikk
ddrriinnkk  ooookk  tthheeee!!’’  HHiijj  ddrriinnkktt  zzoo
ttee  zziieenn  nniieett  aalllleeeenn  tthheeee,,  wwaanntt
zzee  zziieenn  ooookk  eeeenn  DDuuvveell--
vveerrppaakkkkiinngg  ssttaaaann..  DDeezzee
ppeerrssoooonn  zzaall  dduuss  nnaaaasstt  ddee  
dduuiiddeelliijjkk  aaaannwweezziiggee  wwhhiisskkyy
ooookk  bbiieerr  iinn  hhuuiiss  hheebbbbeenn..  DDoooorr
ddee  BBoobb  ddee  BBoouuwweerr,,  ddee
CCHHEEOOPPSS--ggrrooeennee  kklleeuurr  oopp  ddee
mmuuuurr  eenn  ddee  iinnrriicchhttiinngg  vvaann  ddee
kkaammeerr  ddeennkkeenn  zzee  ddaatt  ddeezzee

ppeerrssoooonn  BBoouuwwkkuunnddee
ssttuuddeeeerrtt..  DDee  ttaass  ggeeeefftt  aaaann
ddaatt  hhiijj  ddeerrddeejjaaaarrss  iiss..  IIvvoo
mmeerrkktt  oopp  ddaatt  eerr  eeeenn  oopp--
bbllaaaassbbeedd  oopp  ddee  vvllooeerr  lliiggtt,,
dduuss  kkoommeenn  eerr  vvaasstt  vvaaaakk
mmeennsseenn  ssllaappeenn..  DDee  ttrroommppeett
sspprriinnggtt  eerr  vvoollggeennss  ddee
jjoonnggeennss  ooookk  uuiitt..  DDiitt  iiss  eeeenn
mmuuzziikkaaaall  ppeerrssoooonn;;  hhiijj  hheeeefftt
wwaaaarrsscchhiijjnnlliijjkk  aallttiijjdd  eeeenn  IIPPoodd
bbiijj  zziicchh..  NNaaaasstt  mmuuzziieekk  iiss  hhiijj
ooookk  eeeenn  ssppoorrttiieeff  ttyyppee,,  wwaanntt
eerr  hhaannggtt  ssppoorrttkklleeddiinngg  ttee
ddrrooggeenn  eenn  ddee  mmaannnneenn  zziieenn
hheellee  ggrroottee  ssppoorrttsscchhooeenneenn
ssttaaaann..  HHiieerruuiitt  ccoonncclluuddeerreenn  zzee
ddaatt  ddiitt  eeeenn  llaanngg  ppeerrssoooonn  iiss
eenn  ddaann  kkaann  hheett  hhaaaasstt  nniieett
aannddeerrss  ooff  hhiijj  ssppeeeelltt  vvoolllleeyybbaall
ooff  bbaasskkeettbbaall..

““WWaatt  eeeenn  zzooooiittjjee  iiss  hheett  hhiieerr
zzeegg””,,  iiss  hheett  eeeerrssttee  ddaatt  PPiieetteerr
eerruuiitt  ffllaapptt..  OOookk  ddee  vvrroouuwwee--
lliijjkkee  nnaammeenn  oopp  ddee  kkeenntteekkeenn--
ppllaatteenn  aaaann  ddee  mmuuuurr  sspprriinnggeenn
eerruuiitt..  TToomm  ddeennkktt  iinn  eeeerrssttee  
iinnssttaannttiiee  ddaatt  ddeezzee  kkaammeerr  vvaann
eeeenn  vvrroouuww  iiss,,  mmaaaarr  aallss  hhiijj  ddee
ffoottoo  zziieett  mmeett  ddee  wwhhiisskkyy--
fflleesssseenn  eerroopp  vveerraannddeerrtt  hhiijj
vvaann  mmeenniinngg..  DDeezzee  kkaammeerr  iiss
vvaann  eeeenn  mmaann  mmeett  eeeenn  ggooeeddee
nneeuuss  vvoooorr  wwhhiisskkyy!!  DDee  BBoobb  ddee
BBoouuwweerr  vvaalltt  hheemm  ooookk  oopp;;  hhiijj
vviinnddtt  ddiitt  eeeenn  vvrreeeemmddee  ccoomm--
bbiinnaattiiee  mmeett  ddee  wwhhiisskkyy..  DDee
hhoobbbbyy’’ss  vvaann  ddeezzee  ssttuuddeenntt
zzuulllleenn  wwhhiisskkyy  ddrriinnkkeenn  eenn
ttrroommppeett  ssppeelleenn  zziijjnn..  DDaaaarr
zzuulllleenn  zziijjnn  hhuuiissggeennootteenn  wweell
bblliijj  mmeeee  zziijjnn,,  ddeennkktt  TToomm..  DDee

mmaannnneenn  vviinnddeenn  ddee  sscchhooeenneenn
vvaann  ddeezzee  ssttuuddeenntt  eerrgg  aaffsscchhuu--
wweelliijjkk,,  mmaaaarr  ddee  kkaammeerr  iiss
mmooooii  iinnggeerriicchhtt..  HHiieerruuiitt  ccoonn--
cclluuddeerreenn  zzee  ddaatt  ddeezzee  ssttuuddeenntt
iiss  bbeeggoonnnneenn  aaaann  IInndduussttrriiaall
DDeessiiggnn,,  mmaaaarr  hheett  ddaaaarrnnaa
hheeeefftt  vveerrwwaaaarrlloooossdd..  DDeezzee
ssttuuddeenntt  iiss  eerrgg  ttrroottss  oopp  zziijjnn
wwhhiisskkyy,,  dduuss  ddaaaarr  hheeeefftt  hhiijj
aallttiijjdd  wwaatt  vvaann  iinn  hhuuiiss..

Aanmoedigingsprijs
voor zes TU/e-studenten
Zes TU/e-studenten
kregen woensdag 26 
november de Jong Talent
aanmoedigingsprijs van
de Koninklijke Holland-
sche Maatschappij der
Wetenschappen. Ze ont-
vingen vijfhonderd euro,
omdat ze de beste studie-
resultaten op hun vak-
gebied in het eerste 
studiejaar (2007/2008)
hebben behaald.

De TU/e-winnaars zijn
Marc Janssens (Werktuig-
bouwkunde), Erik Her-
mans (Technische Natuur-
kunde), Bas Rosier
(Biomedische Technolo-
gie), Jorn van der Pol
(Technische Wiskunde),
Marthe Veenis (Techni-
sche Informatica) en
Martijn van Zanten
(Scheikundige Technolo-

gie). In totaal kregen
veertig universitaire
studenten aanmoedigings-
prijzen uitgereikt. De
student met het beste 
gemiddelde resultaat in
zijn jaargroep komt voor
de prijs in aanmerking.

Verder waren er vier
Afstudeerprijzen van elk
tienduizend euro, maar
daarbij viel de TU/e uit de
boot. Daarnaast is dit jaar
voor de tweede keer de
Kartini Prijs toegekend
aan de beste allochtone
vrouwelijke studenten in
exacte vakken. Deze prijs
ging naar een student van
de TU Delft. De prijzen
zijn uitgereikt bij de
Koninklijke Hollandsche
Maatschappij der Weten-
schappen in Haarlem./.

Skiffwinst Thêta bij 
Hel van het Noorden
Thêtaroeier en TU/e-
student Industrial
Engineering Youri Vaes
(24) heeft afgelopen
weekend het lichte skiff-
veld van de Hel van het
Noorden gewonnen. Een
bijzondere prestatie, op
een toernooi waar de
gehele Nederlandse
roeitop meedoet. Vaes
had na zes kilometer
roeien iets meer dan vijf
seconden voorsprong op
de nummer twee.

Vaes is derdejaars roeier
van Thêta. Ondanks dat hij
pas net in de skiff (een een-
persoons sportroeiboot)
roeit, wist hij afgelopen
weekend toch verschil-
lende bondroeiers achter
zich te houden. “Ik had
deze uitslag niet
verwacht”, reageert Vaes.
“Ik zit nu drie maanden in
een skiff en dan is winst op
de Hel geen reële verwach-
ting. Voor de race sprak ik
met mijn coach en dachten
we dat een plaats in de
beste helft van het veld
goed genoeg was. Er deden
aan aantal jongens mee die
in principe een veel beter
roei-cv hebben dan ik.
Daarbij in de buurt komen,
zou al mooi zijn.” 
“Ik kan niet echt zeggen
waar ik nu sta binnen het
Nederlandse roeien, maar

deze overwinning geeft
voor mij aan dat ik op de
goede weg zit.” Het
Thêtabestuur ziet een
mooi voorteken in de over-
winning. “Een mooie
prestatie die een hoop ver-
wachtingen schept voor
het komende seizoen”, laat
het bestuur weten.

Bar
De Hel van het Noorden is
een jaarlijkse roeiwedstrijd
op het Eemskanaal bij
Groningen. Dit jaar was de
31ste editie. De wedstrijd
dankt zijn naam aan de

vaak barre weersomstan-
digheden, met veel wind en
kou. Ook dit jaar was het
weer verre van warm en
windstil, maar de aange-
kondigde hagel en regen
bleven uit. De afstand die
geroeid wordt op de Hel is
uitzonderlijk lang: zes ki-
lometer. De Hel was de
laatste roeiwedstrijd
buiten tot februari. De al-
lerlaatste wedstrijd van het
jaar wordt geroeid op de
ergometer, binnen, tijdens
de Nederlands Kampioen-
schappen Indoor Roeien.
(www.shift040.nl)/.

Einsteins gezocht
Studenten die een overtuigend plan kunnen presenteren
voor verdere studie of onderzoek in het buitenland, maken
kans op beurzen die tot tienduizenden euro’s kunnen
lopen. Het beursprogramma van het zogeheten HSP
(Huygens Scholarship Programme) talentenprogramma is
bestemd voor ‘excellente studenten’ die tijdens of na hun
studie in Nederland in het buitenland op bachelor- of mas-
terniveau willen studeren. Stages mogen alleen in het
voorstel worden opgenomen, als zij een regulier onderdeel
vormen van de opleiding en studiepunten opleveren. De
beurzen zijn bedoeld voor het volgende studiejaar, dat op 1
september 2009 begint. Promovendi zijn uitgesloten van
deelname. De aanvraag moet voor 31 januari 2009 binnen
zijn. Aanvraagformulieren op www.nuffic.nl/home/
redirect/huygens-scholarships-programme.

Youri Vaes. Foto: Paul Bloemen
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Effe zeuren

/Fred Steutel
“Mak je mie”, zei onze oudste zoon als
hij iets deed dat verboden was. Als kind
mag je veel niet, vaak zonder aan-
wijsbare reden. Als je ouder bent, mag je
nog niet alles, maar je mag wel veel.
Helaas brengt deze ‘gedoogcultuur’
voornamelijk ergernis. De laatste loot
aan de mag-boom komt van de mid-
denstand: ‘Klein bedrag? Pinnen mag’.
Ze bedoelen dat ze graag willen dat je
met je pinpas betaalt, zodat ze niet te
veel contanten in huis hebben. Ze
verkopen hun wens als een gunst. Iets
soortgelijks levert het Eindhovense gas-
water-en-licht-bedrijf. Vroeger hadden

ze daar meteropnemers, die jaarlijks de
standen kwamen opnemen. De laatste
jaren krijg ik een kaartje in bus met de
tekst ‘gratis uw meterstanden
doorgeven’; gas en licht.
“Gossammekraken”, denk ik dan, de
brutaliteit! Ze schuiven hun werk op jou
af en daar hoef je niet voor te betalen! Ik
hoopte dat mijn watermeter niet af-
gelezen hoefde te worden, want
daarvoor moet ik met een zaklantaarn
tussen mijn tanden hals over kop de 
meterput in. Moet nu toch; een hoge
raming als stok achter de deur.
Andere instanties die je van alles laten
‘mogen’ zijn banken en ziekenhuizen.
De zuster zegt bijvoorbeeld ‘U mag het

bovenlichaam even bloot maken’, ‘U
mag daar even wachten’. Al dat ge-mag
suggereert dat je een gunst wordt
verleend en dat het allemaal gratis is. De
lokettiste van de bank vertelt je dat je
‘hier mag tekenen’, alsof niet jij de klant
bent maar dat zij dat is.
De middenstand heeft voortdurend de
neiging om je wijs te maken dat je blij
moet zijn dat ze tegen betaling iets voor
je willen doen. De Nederlandse klant is
een ‘sucker’; op dit terrein kunnen we
iets leren van de Amerikanen - daar
bestaan nog echte klanten.
Hoe zou het toch komen dat zoveel
mensen ‘mag’ zeggen als ze iets van je
gedaan willen krijgen. Ik denk dat het

vroeger nog erger was, en dat er toen
tegen de sukkels niet gezegd werd: ‘ U
mag daar tekenen’ of ‘U mag het boven-
lichaam bloot maken’, maar ‘U moet’.
Het ‘mag’ is al een aanzienlijke con-
cessie. Ik had een oom (ooms zijn goud
waard), die op een bank werkte. In
verband met mensen die geld wilden
lenen, was daar het adagium ‘Ze moeten
biddend opkomen’. Het zal nog lang
duren voor de bank zegt: ‘Wilt u hier
tekenen?’ of de verpleegster ‘Wilt u het
bovenlichaam even bloot maken?’.

Wie: Marian de Vaan / 51 / groepsleider 
Front Office ict + ict-coördinator 
centrale diensten 

Wanneer: sinds heel kort
Wat: zelfgemaakte foto
Waarom: “Foto van een vakantie die ik pasgele-
den heb gehad. Elk jaar wissel ik van foto op mijn
desktop omdat ik het prettig vind om aan vakan-
ties herinnerd te worden. Mijn man en ik  zijn in
Guatemala, China, Tibet, Thailand en India
geweest. Deze vakantie was in Chili en Argentinië.
Dit is de actieve vulkaan Villaraca in Chili, die we
met een groep hebben beklommen. Wat leek op
een leuk uitstapje werd tweehonderd meter onder
de top nog net geen hel. Ik kon echt niet meer
verder en hield er ook nog
een dikke verbranding in
mijn gezicht aan over. De
volgende vakantie komt er
weer aan. Om de beurt
kiezen we een bestemming
uit en ik ben benieuwd
waar mijn man me mee
verrast.”
Jouw desktop hier? Mail
dan naar cursor@tue.nl

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 ge-
bruikt 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.


